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ČUNÍN Obchodník s chudobou, který už do nedalekých
Přemyslovic i dalších obcí na Prostějovsku dotáhl desítky problémových Romů, si nedá pokoj ani v Čuníně. Soukromý investor skupuje opuštěné domy i v této malebné vísce na Konicku. A z jednoho už udělal„sociální ráj“ pro početnou rodinu nepřizpůsobivých.
Jak Večerník zjistil, už k 1. červenci se do Čunína přistěhuje početná
cikánská rodina a místní obyvatelé jsou z toho na prášky…
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9HĀHUQtN
Koupalištì
zatím prázdná
Prostějov (mik) – Ani minulý týden nepřilákala dvě prostějovská
koupaliště větší počet návštěvníků.
Ostatně aquapark v Krasicích byl po
většinu týdne uzavřen z důvodu nepříznivého počasí a ve Vrahovicích
se koupala jen hrstka otužilců. „Doufám, že od začátku prázdnin bude
situace daleko příznivější. Předpověď
počasí napovídá tomu, že návštěvy
koupališť by se konečně měly zvednout,“ přeje si Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

$zQDSUvÉDXVFKQH
Prostějov (mik) – Desítky lidí
z Krasic zasypávají magistrát stížnostmi na vysokou a dlouho nesekanou trávu na veřejných prostranstvích. „Kdy konečně město
poseče trávu v oblasti Krasic? Je
hanebné, že bez povšimnutí necháte tak vysoce trávu přerůst,“
ozval se veřejně například Dušan
Pořízka. Odpověď z radnice zavání humorem... „Deštivé a teplé
počasí přeje růstu trávy a při dešti
nelze trávu sekat. Žádáme vás o trpělivost, tráva bude dle vhodných
klimatických podmínek postupně
posečena,“ posílá vzkaz vedoucí
odboru správy a údržby majetku
města Alexandra Klímková.

9HÄHUQÉNQDKRXE½FK
Čunín, Zdětín (mik) – Tak se
konečně i Večerník vydal minulé úterý do lesů na Prostějovsku.
A musíme dát za pravdu těm,
kteří tvrdí, že deště z minulých
dní houbám skutečně svědčí. Dva
plné koše hřibů dubových i kovářů a spousta babek či kozáků skončily i v košících Večerníku. A kdy
do lesa vyrazíte vy?

FOTO
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SVOU PATRONKU
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Dražší, ale ekologičtější. Vedení
prostějovského magistrátu se rozhodlo při ničení plevele v různých
lokalitách města upřednostnit spaření zeleně technologií téměř vařící
vody nebo páry. Upozaděny jsou
tak chemické přípravky, především
tolik kritizovaný Roundup. Má to
ale jeden háček, ekologické ničení
plevele bude mnohem dražší.

„UCTÍVAJÍ“ KAŽDÝ DEN
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV NAsi málokdo ví, že v Prostějově máme památkově chráněnou sochu Panny Marie Karlovské stojící naproti
kostela sv. Jana Nepomuckého. Kult patronky nastávajících
maminek má ve městě své početné stoupenkyně, které se
na lavičce pod sochou scházejí každý den a společně se svými četnými potomky zde v rozjímání tráví dlouhé a dlouhé
hodiny. Nikdo se nemůže divit, že tak činí zrovna na tomto
místě, vždyť obživu těchto žen téměř výhradně zajišťují právě přídavky na jejich děti. Každopádně pod sochou panny
Marie Karlovské naproti kostela sv. Jana Nepomuckého se Foto: Martin Zaoral
pravidelně setkává vybraná společnost...

CO NÁS UDIVILO…
Vydržel jen rok. Když byl 1. června
loňského roku po vítězství ve výběrovém řízení jmenován po Janu Páleníkovi ředitelem Národního domu
v Prostějově, měl s tímto zařízením
velkolepé plány. Jiří Hloch však ve
funkci vydržel jen něco málo přes
jeden rok. Minulý týden byl městem
odvolán z několika důvodů.
ZACHYTILI JSME

Agentura =0Ì671Ì+21É'5$åÌ0É%ê736,1(& 61
Podle nejžhavějších informací
Agentury Hóser je už hotovo v kauze budoucnosti místního nádraží.
Nic se bourat nebude, stařičkou výpravní budovu kupuje prostějovský
magistrát. „Už mám plné zuby keců,
že pro záchranu nádraží nic neděláme. Volal jsem včil šéfovi Správy kolejí Ferdinandu Výhybce, že barák
kupujeme, ať připraví smlouvu,“
zavolal do redakce Agentury Hóser
náměstek primátora pro cihly, vápno a cement Juraj Rozháněl.
Naše redakce ovšem pochopitelně
chtěla víc informací. Například za

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Roušky a podprsenky. Vláda stále více rozvolňuje opatření proti koronaviru. Od začátku týdne se mohou konat akce až pro tisíc lidí a od začátku
července již nebudeme muset nosit roušky nikde včetně obchodů. Ale co
pak s nimi? Určitě bych je nevyhazoval. Jeden pár roušek se prakticky bez
úprav dá na léto použít jako originální podprsenka. Navíc je dosti možné,
že je na podzim opět využijeme.
•• Úterý ••
Vystrašený autobusák. Někdy může stát na autobusové zastávce tolik
lidí, že řidič raději ujede… Podobně by se zřejmě zachoval i Ladislav Mikeš, který byl prostějovským soudem odsouzen za to, že řídil autobus pod
vlivem alkoholu. Naštěstí v tu chvíli nikoho nevezl.
•• Středa ••
Dobrá rada. Jít svou cestou a má-li to opravdu smysl, pak pomáhat druhým… Tak to je dle jeho slov nejlepší rada, kterou do života dostal všestranně nadaný Vladimír Franz. Hudební skladatel a také malíř zahrál na
koncertě v hlavním prostějovském kostele a také vystavil své obrazy v OC
Zlatá brána.
•• Čtvrtek ••
Zázrak zvaný divadlo. „Divadlo je hazard tak jako hra v ruletě; nikdy se
neví předem, jak to dopadne. Každého večera je čirým divem, že se vůbec
hraje, a když už se hraje, že se dohraje až do konce,“ uvědomoval si Karel
Čapek. Nakouknout do zákulisí divadla mohli lidé i během hry nazvané
DS Šumavan, s níž do Němčic přijeli Morkovští ochotníci. Ta byla v Němčicích nad Hanou uvedena v rámci Hanáckého divadelního máje.
•• Pátek ••
Fialová olympiáda. „Citius, Altius, Fortius čili rychleji, výše a silněji. Tak
zní tradiční heslo novodobých olympijských her. Motto Zimní olympijjády v Nezamyslicích by i vzhledem k olympijským kruhům speciálně upraveným pro tuto akci mohlo znít: „Tepleji, fialověji, zábavněji“. Po devíti
nultých ročnících se konal 1. poslední ročník této originální akce.
•• Sobota ••
Auto pro cibuli. „Pokud jste šílenec, ráno se probudíte a myslíte si, že jste
cibule, pak je tohle vaše auto!“ prohlásil známý moderátor Jeremy Clarkson o jednom z modelů BMW. Sraz majitelů vozů známé německé značky
se po celý víkend konal v autokempu Žralok u Podhradského rybníka.
•• Neděle ••
Lepší pomalu než vůbec. I špatný běh je pořád lepší než žádný! To by měl
mít na paměti každý, kdo má navzdory nedostatku času neutuchající chuť
něco dělat se svým zdravím i kondicí. Dobře si to uvědomovali i účastníci
akce Repechy run, kteří si z Prostějova vyběhli až do Repech.

kolik město místní nádraží koupí a k čemu nemovitost využije.
„S ostatními konšely jsme se domluvili na tom, že při koupi můžeme
jít až do částky půl miliardy korun.
S využitím ale bude problém. Oslovili jsme několik organizací, ale
nikdo se do budovy, kterou samozřejmě hodláme zrekonstruovat,
nechce nastěhovat. Mohli bychom
tam udělat ubytovnu, ale kdo se
pak má o to starat,“ namítl Rozháněl.
Se zajímavým nápadem přišla náměstkyně Bitva u Sokolova, která
by v opravené budově místního
nádraží společně s ochránci zvířat
ráda viděla nový městský psí útulek. „V budově by se dalo zařídit

několik desítek místností, které by
sloužily jako luxusní kotce pro zatoulané pejsky. Nemuseli bychom
je tedy vozit nikam daleko do psích
útulků, když se nám teď naskýtá
taková možnost. Pejsci by se na
místním nádraží měli jako v ráji.
Navíc bychom jim mohli vybudovat překrásný výběh a psí hřiště za
kolejemi, kde jsme nedávno získali
pozemky. Kdo by stál o nějakou
sportovní halu,“ míní Milada Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora
přes faunu a flóru v Prostějově. Jejímu nápadu je dokonce nakloněn
i sám primátor. „Nejsem proti, ale
budeme muset při rekonstrukci
interiéru budovy místního nádraží pamatovat i na zvukotěsnost

jednotlivých místností. Nedokážu
si představit, že by ti čoklové třeba
v noci svým štěkotem budili půlku
Prostějova. Ale jo, psinec by tam
mohl být, předneseme tento návrh
zastupitelům, třeba nebude v tomto
případě opozice tolik štěkat,“ vyjádřil se primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Policie hledá podvodníka
z Prahy Roberta Pátka. Muže,
který v srpnu roku vymámil od
mladého Prostějovana třicet
tisíc korun a slíbil mu zhodnocení těchto peněz na burze.
Dalších čtyřicet tisíc korun pak
mizera vytáhl od nejméně šesti
osob z celé republiky.

70 000

Po zaslání částek pak podvodník Pátek přestal s lidmi
komunikovat a nyní se ani
nezdržuje v místě trvalého
bydliště. Prostějovští kriminalisté, kteří tento celostátní
případ vyšetřují, apelují na
veřejnost s pomocí při pátrání. Pokud se jim podaří
muže dopadnout, za podvod mu hrozí několikaleté
vězení.

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

MILAN KOLEČEK
se narodil 24. srpna 1982 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. května 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 27 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modrošedé oči a hnědé rovné vlasy.

Přesně tolik dní bude uzavřena jedna z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově. Už tuto středu
bude zahájena rekonstrukce povrchu vozovky na Vápenici, která
potrvá až do konce prázdnin.
ZAUJAL NÁS...

VLADIMÍR FRANZ

Foto: internet

Hudební skladatel, výtvarník a vysokoškolský profesor nadchl v kostele Povýšení svatého Kříže varhanním koncertem. Prostějované si pak
ve Zlaté bráně mohli prohlédnout
také jeho výstavu obrazů.
ZASLECHLI JSME…

„ŽENY MAJÍ ŠITÍ
V GENECH!
ŠKODA ŽE SE
MU VÍCE
NEVĚNUJÍ...“
Jana Komárková navrhuje pro
Ptenské dětské divadlo nádherné
kostýmy a v exkluzivním rozhovoru pro Večerník (čtěte na straně 10)
vyzývá své pohlaví k větší aktivitě
s jehlou a nití.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/14 °C

Petr a Pavel

¶WHUÙ

25/15 °C
Šárka

6WÔHGD 26/13 °C
Jaroslava

DARINA FORGÁČOVÁ

¤WYUWHN 29/14 °C

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8. května 2020. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do 15 let,
měří okolo 153 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

3½WHN

Patricie

26/15 °C
Radomír

6RERWD 25/13 °C

Prokop

1HGÈOH 25/14 °C
Cyril a Metoděj
Zdroj: meteocentrum.cz
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Předsedkyně správní rady M. Sokolová:
„Ke konkrétním důvodům odvolání
Jiřího Hlocha se prozatím
vyjadřovat nebudu“

,KąÊ*NQEJX[FTåGNXGHWPMEKąGFKVGNG
0¾TQFPÊJQ FQOW X 2TQUV÷LQX÷ LGP
P÷EQRąGUTQM/KPWNÆ×VGTÚD[NQF
XQN¾P ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Když na začátku
loňského června nastupoval Jiří
Hloch do funkce ředitele Národního domu v Prostějově,
měl s tímto zařízením velkolepé plány. O to větší údiv způsobila zpráva o jeho náhlém
konci, která se počátkem minulého týdne nesla Prostějovem. „Ano, v úterý 23. června
správní a dozorčí rada obecně
prospěšné společnosti odvolala na svém řádném zasedání
stávajícího ředitele a vedením
podniku pověřila Martina
Křupku,“ potvrdila informaci
Milada Sokolová, předsedkyně o.p.s. Národní dům.

Michal KADLEC
Co stojí za nečekanou rošádou na nejvyšším
postu ´Národa´? „Správní rada má ve své
působnosti mimo jiné dbát na zachování
účelu, pro který byla obecně prospěšná
společnost založena, například na provádění praktické výuky studentů a také na řádné hospodaření se svěřeným majetkem,“
osvětlila Sokolová hlavní příčiny obyčejně nepopulárního kroku.
Problémem údajně byla i účetní závěrka Národního domu za rok 2019.
„Pan Hloch Výroční zprávu společnosti Národní dům správní i dozorčí radě
předložil. Více se k důvodům tohoto
kroku prozatím vyjadřovat nebudu,“ od-

mítla zásadní pochybnosti Milada Sokolová.
Ještě stručnější byl odvolaný ředitel. „Nebudu to nijak komentovat,“ odmítl žádost
Večerníku o vyjádření Jiří Hloch, dnes už
bývalý řídící Národního domu.
Dočasně byl tedy řízením provozu Národního domu pověřen prostějovský zastupitel
za SPD a stávající člen správní rady Martin
Křupka. „Pověření správou obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov
platí do doby jmenování nového ředitele na
základě veřejného výběrového řízení,“ prozradila Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
Hledání šéfa startuje právě dnes, tj. v pondělí
29. června. Zájemci se mohou hlásit do 19.
července.
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Lidi obrala
o prachy, pak si
objednala kuchyni
PROSTĚJOV Policisté nyní řeší
případ, kdy rozhazovačná dáma
nejdříve od několika lidí vymámila a nevrátila značnou sumu
peněz a poté si chtěla nechat zvelebit dům. Předlužená žena z Prostějova si totiž objednala kuchyni,
přestože věděla, že nebude mít na
zaplacení.
„Z několika skutků přečinu podvodu viní kriminalisté prostějovského
oddělení hospodářské kriminality
sedmapadesátiletou ženu z Prostějova. Tohoto jednání se měla obviněná
dopustit tím, že v roce 2016 od čtyř
osob podvodně vylákala částku bezmála 180 tisíc korun, přestože věděla,
že nebude mít dostatek prostředků
pro jejich vrácení. Korunu svému
jednání nasadila tím, že přestože věděla, že nebude mít na zaplacení, tak si
nechala navrhnout a zhotovit novou
kuchyňskou linku do domácnosti.
Dlužná suma jí tak narostla o dalších
75 tisíc korun,“ popsal skutky František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
V případě odsouzení obviněné ženě
za uvedené jednání s ohledem na
výši škody hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. (mik)

TO JE ALE BORDEL obchodu prý nikdo
Majitele domu a provozovatele

PROSTĚJOV Někteří občané Prostějova se
chovají jako čuňata, a navíc je jim to úplně jedno! Městští policisté během uplynulých dní řešili dva případy, nad kterými zůstává rozum stát.
Kusy nábytku, koberec, matrace a další harampádí se objevily u běžných kontejnerů na odpad.
Díky všímavým lidem byli pachatelé usvědčeni.
V odpoledních hodinách během neděle 21. června
vyjížděli prostějovští strážníci prověřit telefonické
oznámení o uložení objemného odpadu vedle kontejneru nedaleko hlavního nádraží. „Oznamovatel
na místě uvedl, že viděl ženu ze sousedního domu,
jak odkládá starý koberec a zbytky skříní ke kontejneru. Na nevhodné počínání ji prý upozornil. Žena
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nad tím ovšem měla jen mávnout rukou a následně
odejít. Strážníkům se v průběhu dne na druhý pokus
podařilo dotyčnou v místě bydliště zkontaktovat.
Jednadvacetiletá dáma se k protiprávnímu jednání
doznala,“ sdělila k prvnímu případu Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
O dva dny později v úterý 23. června řešili strážníci
obdobný případ. Krátce po sedmé hodině ranní se
na linku 156 obrátil muž s tím, že spatřil vozidlo,
ze kterého nějaká osoba odložila starý nábytek ke
kontejnerům v okrajové části města. „Jednalo se
o matrace, torzo postele, stolek pod televizi, židle
a další nepotřebné věci. Místním šetřením se podařilo zjistit provozovatele vozidla bydlícího mimo
Prostějov. Tím, že odložil odpad mimo místa
k tomu určená, je i jednapadesátiletý muž důvodně
podezřelý z přestupku proti zákonu o odpadech,“
popsala Greplová a upozornila: „Obě záležitosti
byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Ten má možnost za ukládání odpadu
mimo místa k tomu určená udělit pokutu do výše
padesát tisíc korun.“
(mik)

nekontaktoval...

PROSTĚJOV Tak je to potvrzeno!
Policie má skutečně nahlášeno několik případů, kdy někdo opakovaně
prořezává gumy vozů stojících na veřejném parkovacím místě v Plumlovské ulici. Redakci Večerníku se také
podařilo hovořit s majitelem obchodu s koženými sedačkami, před jehož
provozovnou k případům dochází.
Ten tvrdí, že o ničem neví a že ho policie v celé záležitosti vůbec nekontaktovala.

Martin ZAORAL
Pokud zaparkujete vůz před obchodem
v Plumlovské ulici, může se stát, že budete muset shánět nové gumy. Jak jsme
informovali v minulém vydání, někdo
zde neuvěřitelným způsobem opakovaně řeší své problémy. „Mohu potvrdit,
že několik takových incidentů nám bylo
oznámeno. Věci šetříme pro podezření
z přestupku proti majetku. V případě
prokázání viny pachateli hrozí pokuta až
do padesát tisíc korun,“ potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
>>>dokončení na straně 13
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LIDL PADL!

PROSTĚJOV Během uplynulého týdne začala demolice prostějovského Lidlu v Anenské ulici. A na jeho konci
už z oblíbeného marketu zbyly jen třísky. Na uvolněném místě bude společnost stavět novou zmodernizovanou prodejnu včetně prostornějšího parkoviště.
Prostějované by ve velkoryse pojatém objektu měli
znovu nakupovat na konci tohoto roku.
(mik)

Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Koncem loňského července měl zhruba třicetiletý policista
před prostějovskou radnicí fyzicky
napadnout čtrnáctiletého cikánského
chlapce. Dle výpovědi svědků jej uhodil do tváře, až mu začala téct krev.
Důvodem bylo podezření z údajné
krádeže. Té se však chlapec dopustit
nemohl, na náměstí totiž s celou školní třídou přišel pár minut před incidentem. Případ vyvolal řadu reakcí,
a tak jsme se rozhodli k němu ještě
s odstupem času vrátit.

Napsáno
pred

à

tyčný policista si snad už příště dá pozor,“
reagovala na výsledky policejního vyšetřování Adriana Šťuková, která se původně
obávala, aby si její syn z celého konfliktu
neodnesl psychické trama. K tomu ovšem nedošlo. „Syn je už v pohodě. Hodně
sportuje, čeká jej mistrovství republiky
v boxu. Při tréninku se v tělocvičně pravidelně potkává i s policisty a ti mu vysvětlili, že se nemusí bát, že všichni nejsou
stejní,“ prozradila nám maminka s tím, že
žádné jiné problémy se svým dospívajícím synem aktuálně neřeší.
(mls)
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Tak to byla nečekaná smršť! Co se děje
v prostějovské ODS? Revoluce! Minulé
úterý proběhl oblastní sněm prostějovských občanských demokratů, ze kterého
se k překvapení mnohých nakonec vyklubal sněm volební. ODS na něm hlasovala
o kandidátní listině pro říjnové komunální volby. A, Prostějované, divte se,
omladina z řad občanských demokratů
krutě zatočila jak se starostou Janem Tesařem, tak s místostarosty Pavlem Drmolou a Vlastimilem Uchytilem! Ani jeden
z nich se na kandidátku nedostal, takže na
radnici po volbách končí!
Se všemi jmenovanými měl Večerník minulý týden možnost hovořit. Bylo na nich
vidět obrovské zklamání. V rámci oficiálního prohlášení nám odpovídali kulantním

způsobem, ale zřejmě kdyby se nekrotili,
mohli jsme se dozvědět hodně pikantních
záležitostí. Začněme u dosavadního prvního muže radnice. Jan Tesař po dvanácti
letech v křesle starosty končí. „Před časem
jsem informoval místní sdružení ODS, že
v komunálních volbách hodlám kandidovat.
Předsedou mi však bylo sděleno, že se mnou
počítají na kandidátce až okolo 10. místa,
to jsem nechtěl akceptovat. To je opravdu
pod moji úroveň,“ nechal se slyšet současný
starosta Jan Tesař. Rozruch vyvolalo také vyšachování Pavla Drmoly z kandidátní listiny.
Už proto, že kromě místostarosty je i předsedou oblastního sdružení ODS. „Kdybych
řekl, že to pro mě není zklamání, to by mi asi
nikdo nevěřil. Nu což, ve svém zbývajícím
čase jako místostarosta se budu snažit do-

končit na radnici vše, co jsem započal,“ uvedl
pro Večerník Pavel Drmola. Na kandidátce
ODS pro letošní komunálky se neobjevilo
ani jména místostarosty Vlastimila Uchytila. „Prostě jsem nenašel podporu pro další
kandidaturu u naší členské základny, která až
na výjimky nominovala do voleb zcela nové
tváře. A já jim přeji úspěch. Strašně mě to ale
mrzí, že jsem nedostal další šanci bojovat
o přízeň prostějovských voličů,“ řekl zklamaný Vlastimil Uchytil.
A kdo zmíněnou trojici v ODS pro blížící se
podzimní volby do prostějovského zastupitelstva nahradil? Na sám vrchol kandidátní
listiny vystoupal ředitel ZŠ v Palackého ulici
Jiří Pospíšil a krýt záda mu budou Ivana Hemerková, Michal Müller, Milada Sokolová,
Radim Fiala či Zdeněk Peichl.
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V komunálních volbách na podzim roku 2010 nakonec získala
ODS v Prostějově přes 21 procent hlasů voličů, ale nevyhrála.
Sice se dostala do radniční koalice, ovšem křeslo starosty musela předat sociální demokracii. Pro občanské demokraty ale
revoluce ve vlastních řadách před těmito komunálkami přinesla
postupnou „smrt“ a totální rozvrat. O čtyři roky později ODS
ve volbách v Prostějově zcela propadla a byla ráda, že se tak tak
dostala do zastupitelstva a na čtyři roky se stala součástí opozice. Rozvrat nastal i ve členské základně, modré ptáky opustili
Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková, kteří založili nové hnutí PéVéčko. V posledních letech se ale občanští demokraté po uklidnění
situace ve svém středu postupně dostávají do bývalé „formy“
a dnes jsou opět v radniční koalici. A členové této tradiční pravicové strany doufají, že krize z předešlých let je už definitivně
zažehnána.
(mik)
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Dle informací Večerníku byla v předmětné záležitosti vyslechnuta celá řada
svědků. V drtivé většině vypovídali v neprospěch policisty. Přesto nakonec na
mladého strážce zákona žádný exemplární trest nečekal. Dle závěrů vyšetřování
v tomto případě nedošlo ke spáchání
trestného činu, nakonec ani přestupku.
„Od policie ČR mi přišla zpráva, že
onen policista postupoval podle pravidel. O tom tedy stále silně pochybuji,
nicméně už to dále řešit nebudu. Pro mě
je důležité, že je chlapec v pořádku, a do-

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

PĚNČÍN Tohle je strašák každého rodiče. Ná- dýchat. V obci kvůli tomu tehdy přistával i vrtulník,
sledky na psychiku přitom mohou být v těchto dítě se však bohužel zachránit nepodařilo.
případech devastující. Syndrom náhlého úmrtí Lékař bezprostředně poté vyloučil cizí zavinění.
kojenců (SNÚK) dokáže skutečně na duši vy- S odstupem času Večerník zajímalo, jaká byla
tvořit dlouhý a temný STÍN MINULOSTI.
přesná příčina úmrtí. „V tomto případě nedošlo
V případě SNÚK se jedná o nečekané úmrtí mi- k žádnému zranění či něčemu podobnému. Přesminka, u něhož se ani po pitvě nepodaří zjistit pří- nou příčinu smrti se nepodařilo zjistit, jednalo se
čina. Přesně k tomu zřejmě došlo v únoru 2018 tedy zřejmě o syndrom náhlého úmrtí kojence,“
v Pěnčíně. Obrovská tragédie zasáhla před více než reagoval na náš dotaz muž dobře obeznámený
dvěma lety jednu z rodin žijící v domku nad míst- s děním v obci.
ním obchůdkem. Manželé tehdy zavolali záchran- Samotnou rodinu se Večerníku kontaktovat nepo(mls)
ku poté, co jejich osmiměsíční dítě náhle přestalo dařilo.
Co je syndrom náhlého
úmrtí kojence?
je definován jako náhlá a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaná smrt kojence (tedy dítěte
do jednoho roku), u kterého se nepodaří ani při pitvě nalézt příčinu smrti. Incidence SNÚK je
0,22 na 1000 živě narozených dětí, v České republice tedy postihuje kolem 25 dětí ročně, mírně
častěji jsou postiženi chlapci. Příčina smrti není známá. Podle Americké pediatrické akademie
dudlík snižuje riziko vzniku SNÚK, mechanismus tohoto jevu je však stále plně neobjasněn.

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Kostelní ulice
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168 Recidivista oloupil seniorku na kole ÿ(51É
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Pády a krvavá zranění

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Krátce před polednem v sobotu
20. června prověřovali strážníci
oznámení o zraněné osobě v ulici
Svatoplukova. Na místě byl zjištěn
čtyřiaosmdesátiletý cizinec. Zranění na hlavě si senior přivodil sám po
zatočení hlavy a pádu na zem. To
potvrdil i přítomný svědek. Sanitkou byl muž převezen na ošetření
do nemocnice. K naprosto stejné
situaci došlo ve čtvrtek 25. června.
V ranních hodinách byla přijata
hned tři oznámení o muži sedícím
na obrubníku chodníku v ulici
Plumlovská. Všichni oznamovatelé
uvedli, že dotyčný je buď pod vlivem alkoholu, nebo má zdravotní
problémy. Na místě strážníci zjistili padesátiletého muže, který si
při pádu způsobil zranění na hlavě.
Opilý však nebyl, za upadnutí mohla zdravotní indispozice. I jemu byla
přivolána sanitka a následně byl převezen do nemocnice. Po ošetření si
ho převzal syn.

Klíče nechala v zámku
V neděli 21. června v odpoledních
hodinách bylo městskou policií
přijato oznámení o zaparkovaném
vozidle s ponechanými klíči v zámku dveří. Hlídkou bylo na místě
oznámení potvrzeno. Kromě klíčů
v zámku bylo otevřené i okno u řidiče. Podle registrační značky byla
zjištěna provozovatelka. Hlídce se
podařilo jednašedesátiletou ženu
zkontaktovat v nedalekém místě
bydliště. Dotyčná si vozidlo zkontrolovala a následně zabezpečila. Nic
se z interiéru auta neztratilo.

PROSTĚJOV Jediné štěstí, že u toho byl! Mladý muž postávající na chodníku v Okružní ulici si povšiml, jak několikrát soudně
trestaný recidivista bleskově okradl seniorku jedoucí na kole,
která si velice neobezřetně naložila tašku s peněženkou do
košíku nad zadním kolem. Zatímco starší dáma krádež vůbec
nepostřehla a jela dál, mladík neváhal, okamžitě o činu informoval policisty. Těm po telefonu předal veškeré potřebné informace včetně popisu zloděje. Pro strážce zákona pak už bylo
jen otázkou několika málo minut, aby jej zadrželi.

Michal KADLEC
K uvedenému činu došlo v neděli 21.
června před sedmnáctou hodinou. „Třiasedmdesátiletá žena jela na jízdním
kole Okružní ulicí na nákup do jednoho z prostějovských supermarketů. Tašku s peněženkou si zcela nerozumně
uložila do košíku nad zadním kolem,
kde nad ní neměla kontrolu. Na rohu
ulic Okružní a Dvořákovy si ženy všiml

ÿ(51É
.521,.$
Další důvěřivec
na internetu

Prostějovští policisté podezírají
z podvodu dosud nezjištěného
pachatele, který na internetovém
inzertním portálu k prodeji nabídl
mobilní telefon typu iPhone SE
2020. Nabídka se zalíbila devětadvacetiletému muži z Prostějova,
který po e-mailové komunikaci
s prodejcem bezhotovostně převodem z účtu zaplatil dohodnutou
částku 8 500 korun. Když se ani po
třinácti dnech od zaplacení telefonu nedočkal, věc pro podezření
z podvodu oznámil na policii. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
podvod. Za ten pachateli v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

recidivistu s mnoha záznamy v rejstříku trestů, hrozí mu za uvedené jednání
trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři rok,“ konstatoval policejní mluvčí.
Policisté uvedli i zajímavý fakt, že seniorka na kole si svého okradení vůbec
nevšimla! „Když dojela k supermarketu, zjistila, že nemá tašku. Usoudila,
že ji po cestě někde vytrousila a tak se
stejnou cestou vrátila do místa bydliště. Tašku pochopitelně nenašla a tak
ji policisté zastihli před domem, když
telefonicky žádala svou dceru, aby jí
přišla otevřít. Jak o cennosti přišla, tak
zjistila až od policistů, kteří jí vše, včetně klíčů od domu, vrátili. Jediné, co
se policistům u podezřelého ani jinde
nalézt nepodařilo, byla finanční hotovost 2 500 korun, která z peněženky
před jejím odhozením zmizela,“ dodal
František Kořínek.

Podvodníka, který tahá z lidí peníze, hledá policie
PROSTĚJOV Povedený Pražák! Doslova na
lep sedlo hned několik lidí v republice vydřiduchovi, který sliboval zhodnocení peněz na
burze. Naletěl mu i mladý Prostějovan, z něhož
podvodník rovněž vylákal finanční hotovost.
Zdejší policisté, kteří celorepublikový podvod
vyšetřují, identitu podezřelého muže znají a vyhlásili po něm celostátní pátrání.
„V srpnu minulého roku oznámil tehdy čtyřiadvacetiletý muž z Prostějova, že byl podveden mužem z Prahy. Podezřelý měl oznamovateli v rámci internetové
komunikace nabídnout vysoké zhodnocení finanč-

ních prostředků obchodováním na burze. V březnu
2019 tak oznamovatel podezřelému bezhotovostně
zaslal částku třicet tisíc korun. Od té doby podezřelý
s poškozeným nekomunikuje, jeho peníze nejenže
nezhodnotil, ale ani nevrátil,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
V rámci prověřování věci prostějovští policisté zjistili
dalších nejméně šest osob z celé republiky, od kterých
podezřelý pod stejnou záminkou vylákal dalších více
než 40 000 korun. „Protože podezřelý Robert Pátek
není v místě svého trvalého pobytu k zastižení, vyhlásili

po něm prostějovští policisté v souvislosti s uvedeným
případem v lednu tohoto roku celostátní pátrání.
Protože se hledaného dosud nepodařilo vypátrat, obracíme se nyní na širokou veřejnost se žádostí o spolupráci při pátrání po jeho pobytu či výskytu. Hledaný
třicetiletý Robert Pátek má asi 175 až 180 centimetrů vysokou střední postavu, hnědé krátce střižené
rovné vlasy a hnědé oči. Na pravé tváři má pigmentovou skvrnu a zdánlivý věk asi dvacet let. Kdo může
k hledanému poskytnout jakékoli informace, nechť
je prosím oznámí na linku 158,“ apeluje na veřejnost
mluvčí prostějovské policie František Kořínek. (mik)
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PROSTĚJOV V minulém vydání jsme
prostřednictvím pátrací relace upozornili na marné policejní pátrání po
pohřešovaném sedmdesátiletém Aloisi
Neumanovi z Prostějova. Pátrání stále
trvá, a to již druhým týdnem. Jak během uplynulých dní ale Večerník upozornila policie, hledání staršího pána
bude hodně složité...
Jen zopakujme, že ALOIS NEUMAN se
narodil 8. března 1950 a policie v Prostějově po něm vyhlásila pátrání v pondělí 15.

června. „Pohřešovaný muž měří 175 centimetrů a zdánlivě vypadá na šedesát let.
Má hubenou postavu, modré oči a šedé
vlasy. Nosí také knír a bradku,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Uprostřed minulého týdne zareagovala na
pátrací relaci Večerníku znovu Policie České
republiky – KŘP Olomouckého kraje. „Policisté po pohřešovaném pátrají všemi dostupnými prostředky. Trvalý pobyt má pohřešo-

vaný na Prostějovsku, nicméně vzhledem
k tomu, že se jedná o osobu žijící na ulici,
může se pohybovat kdekoliv, tedy nejen na
Olomoucku a Prostějovsku. Navíc nedisponujeme bližšími informacemi k popisu jeho
oblečení,“ sdělila minulou středu další z policejních mluvčích policie Irena Urbánková.
Samozřejmě stále platí výzva veřejnosti,
že v případě zjištění místa pobytu sedmdesátiletého seniora je nutné informovat Policii ČR, nejlépe prostřednictvím
bezplatné linky 158.
(mik)
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Kličkoval s autobusem, nadýchal přes tři promile
Řidič z povolání Ladislav Mikeš se opil tak, že skončil v nemocnici

PROSTĚJOV Tohle mohlo skončit šeredným průšvihem! Autobus
kličkující z jedné strany silnice na druhou, vjíždějící do protisměru
a narážející do obrubníku zaujal pozornost svědků, kteří na místo
pohotově zavolali policisty. Ti řidiče zkontaktovali nedlouho poté,
co zastavil na točně v Domamyslicích. Po vleklých obstrukcích ho
nakonec donutili, aby si dýchl. Výsledek testu pouze naplnil jejich
očekávání, Ladislav Mikeš nadýchal přes tři promile alkoholu. Když
měl poprvé dorazit k hlavnímu líčení, skončil v nemocnici dokonce
se 4,86 promile alkoholu v krvi, což je pro většinu lidí smrtelná dávka! Uplynulé úterý konečně předstoupil před prostějovský soud.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtyřiačtyřicetiletý Ladislav Mikeš
z Prostějova se stejně jako jeho otec celý
život živí jako řidič autobusu. Bohužel
svůj volný čas tráví se sklenkou v ruce.
Svůj problém s alkoholem si dlouho
nechtěl připustit. Jenže tak dlouho
chodil na pivo, až se mu zhroutil svět.
Před dvěma roky v Praze opilý se svým
superbem napálil do odstaveného auta,
které poničilo další vozy. Způsobil tím
škodu přesahující půl milionu korun,
byl odsouzen k podmíněnému trestu,
zároveň přišel o řidičák. Ten mu byl
loni na podzim vrácen a Ladislav Mikeš
dostal druhou šanci. Jenže tu katastrofálním způsobem promrhal.

9\PORXYDOVHåH
autobus jen hlídá
Letos v polovině března před dvacátou
hodinou vyjel Ladislav Mikeš od „sta-

rého“ Kauflandu ve směru po Okružní
ulici. Styl jeho jízdy zaujal za ním jedoucího řidiče. „Autobus nejprve na silnici
stál, pak se rozjel. Vypadalo to, že řidič
má nějaký technický problém, neboť
není schopen zařadit vyšší převodový
stupeň. Jenže pak začal kličkovat ze
strany na stranu, přičemž opakovaně
přejížděl středovou čáru a narážel do
obrubníku. Střídavě též šlapal na brzdu
a přidával plyn. Napadlo nás, že musí
být opilý, proto partnerka jeho jízdu
natočila na mobil a následně jsme zavolali policisty,“ vypověděl u soudu
svědek, který dle pokynů policistů
autobus stále sledoval. Ten nakonec
zastavil na točně v Domamyslicích.
Naštěstí kromě řidiče v něm v tu chvíli
nikdo nebyl. Netrvalo ani pět minut
a policejní hlídka dorazila na místo.
„Řidič se vymlouval, že autobus vůbec
neřídil a že ho pouze hlídá. Nebyl však
schopný říct komu. Jevil jasné známky
opilosti, ve voze jsme však žádný alkohol neobjevili. Dechovou zkoušku
odmítal, nakonec ji však podstoupil,“
popsal zasahující policista.

7HQYHþHUPČO
vézt lidi
Ladislav Mikeš nadýchal 3,25 promile,
při dalších testech množství alkoholu
o něco kleslo. Přitom dle tvrzení své
matky ten den odešel do zaměstnání,
aby autobusem rozvážel lidi jedné z prostějovských společností. To policistům
potvrdil i jeden z jeho spolupracovníků.
Přestože všechny důkazy mluvily
jasně, obžalovaný se vykrucoval jako
had. „Autobus se řídil špatně, protože měl technickou závadu. Alkohol
před jízdou jsem nepil, až po zastavení
v Domamyslicích jsem si dal pivo a tři
panáky tatranského čaje. Nikam jsem
už jezdit neměl, autobus jsem chtěl na
točně nechat až na další den, kdy mi
začínala směna,“ tvrdil u soudu.

1RWRULFNê
DONRKROLNLOKiĜ
Jeho slovům se však dalo pramálo věřit
stejně jako tvrzení, že s alkoholem žádný
problém nemá. Přitom k prvnímu soudu
vůbec nedorazil, neboť se před ním opil
tak, že skončil v nemocnici. Tam mu
naměřili neuvěřitelných 4,86 promile
alkoholu a při hospitalizaci na něm lékaři
pozorovali abstinenční syndrom.

5 let bez
ĜLGLþiNX
Soud celkem pochopitelně neměl
o vině obžalovaného žádné pochybnosti. Odsoudil ho ke 14 měsícům
podmíněně, pokutě 40 tisíc korun a na

.521,.$
Laxností přišel
o notebook

Na svou trestuhodnou neopatrnost doplatil v neděli 21. června
kolem poledne sedmačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Ve
dvorním traktu bytového domu
na Žižkově náměstí v Prostějově zaparkoval svůj vůz, ale před
odchodem nezkontroloval, zda
se v něm nenachází viditelně
umístěné věci, které by mohly
přilákat zloděje. Tak se stalo,
že na zadním sedadle ponechal
tablet Alcatel v tašce na notebook. Když se asi o dvě hodiny
později k vozidlu vrátil, tablet
v hodnotě 3 000 korun byl pryč.
Kromě zmizení přístroje a dat
v něm uložených, bude mít navíc starost také se zasklením
rozbité výplně dveří, která ho
zřejmě přijde na 3 500 korun.
Pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
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JE TO BEZDOMOVEC!

Holub vletěl do lékárny
Během odpoledních hodin v úterý
23. června byli strážníci přivoláni na
Žižkovo náměstí, kde oznamovatelka nalezla mládě sovy. Noční dravec
byl odchycen a předán ochráncům
přírody na Husově náměstí. Další
nález opeřence byl nahlášen stejného dne odpoledne v ulici Ječmínkova. I v tomto případě byl pták po
odchytu předán ochráncům přírody.
Do třetice vyjížděli strážníci do jedné
z lékáren v centru města, kde jim do
vnitřních prostor vletěl holub. I toho
se podařilo odchytit. Holub byl převezen do lesoparku Hloučela, kde
byl vypuštěn do volné přírody.

devětadvacetiletý muž z obce na Prostějovsku. Ten zpozoroval také podezřelého muže, který stál na místě a rozhlížel
se. Když žena kolem podezřelého projela a zajela za roh mimo dohled pozorovatele, zašel za stejný roh i podezřelý
muž. Vzápětí zpoza rohu vyběhl zpět,
zamířil směrem k ulici Dolní a přitom
v rukou držel černou kabelku, kterou
předtím neměl. ´Pozorovatel´ věc ihned oznámil na linku 158. Policistům

sdělil, čeho byl svědkem, uvedl popis
podezřelého i směr jeho pohybu,“
popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ten zároveň velice ocenil přístup
mladého svědka. „Díky jeho zcela
klíčovému svědectví tak policisté podezřelého zadrželi již během několika
minut v Dolní ulici. Bezprostředně před
zadržením byli policisté očitými svědky
toho, jak podezřelý do popelnice odhazuje nějaký předmět. Po jeho zadržení
v popelnici nalezli peněženku. Na
základě svědectví oznamovatele pak
v jiné popelnici na trase útěku podezřelého nalezli i zbytek věcí okradené,
avšak ten se odmítl jakkoli vyjádřit
a svou vinu popíral. Protože se nejedná o žádného nováčka, ale zkušeného

Drzost zlodějů
je bezmezná
Předminulou sobotu 20. června
během odpoledne došlo v šatně jedné z prodejen v nákupní
zóně v Konečné ulici ke krádeži
peněženek dvou zaměstnankyň. S peněženkami ženy přišly
mimo jiné i o osobní doklady,
platební karty a finanční hotovost. Celkem způsobnou škodu
si vyčíslily na 10 tisíc korun. Pachateli hrozí dva roky.

Okradl
nepozornou dámu
Ve středu 24. června před sedmnáctou hodinou potrestal
dosud nezjištěný pachatel neopatrnost čtyřiačtyřicetileté nakupující v jednom z prostějovských supermarketů. Z kabelky
umístěné na nákupním košíku
jí v nestřeženém okamžiku
odcizil mobilní telefon typu
iPhone X. Způsobenou škodu
žena vyčíslila na 20 tisíc korun.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za
přečin krádež hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Opět udeřilo
u hřbitova
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pět let mu zabavil řidičák. „Obhajoba
obžalovaného nedává logiku. Pokud
by autobus v době jízdy měl nějakou
technickou závadu, pak by bylo zcela
namístě, aby ho kdekoliv zastavil a pokusil se problém vyřešit místo toho,
aby ohrožoval ostatní řidiče. Ani tomu,
že by se opil až po zastavení autobusu,
nelze věřit, neboť svědci vypověděli, že
policisté na místo dorazili zhruba do
pěti minut od chvíle, kdy ukončil svoji
jízdu,“ odůvodnil rozhodnutí soudce
Petr Vrtěl, který rovněž obžalovanému
nařídil protialkoholní léčbu.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Ladislav Mikeš si ponechal lhůtu
pro možnost odvolání.

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který se
ve středu 24. června kolem poledne vloupal do dvou osobních
automobilů zaparkovaných na
parkovišti u Městského hřbitova v Brněnské ulici. Do interiérů vozidel značek Volkswagen
a Hyundai pachatel vnikl po
rozbití skleněných výplní dveří.
Z Volkswagenu odcizil sluneční
brýle v hodnotě 200 korun. Ze
zavazadlového prostoru Hyundaie batoh s disky na frisbee golf
a z přihrádky mezi sedadly kameru. Majiteli vozu odcizením věcí
způsobil škodu 17 500 korun. Na
dalších 10 000 korun u Volkswagenu a 6 000 korun u Hyundaie
majitelé vyčíslili škodu způsobenou poškozením. Pokud se
policistům podaří dopadnout
pachatele, ten může počítat až
s dvouletým vězením.

BLAHOPØEJEME!!!

Viktorie KRAJÍČKOVÁ
23. 6. 2020 49 cm 3,70 kg
Smržice

posledních volných míst a zúčastnit
se mohou i ty, které do centra nechodily.
V červnu byl otevřen on-line zápis
do pravidelných programů MC Cipísek pro rodiče s dětmi od 3 měsíců
do čtyř let i do odpoledního dramaticko-výtvarného kroužku Hrátky
s pohádkou pro předškolní děti. Bližší
informace a možnost rezervace najdou zájemci na www.mcprostejov.
cz či Facebooku cipisekprostejov. Jakékoliv dotazy stačí zaslat e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz.
„Děkujeme všem našim příznivcům,
návštěvníkům,
podporovatelům
a spolupracovníkům za tento školní
rok a těšíme se na ten další s vámi.
Poděkování za finanční podporu
naší činnosti patří také Statutárnímu
městu Prostějov, Olomouckému
kraji a MPSV,“ vzkazuje Jitka Zapletalová. „A přejeme všem krásné
léto!“
(red)

školním roce

tradičně po netradičním
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Šimon REITER
22. 6. 2020 54 cm 4,45 kg
Niva

Cipísčata se rozloučila

Emma HUDCOVÁ
23. 6. 2020 52 cm 3,85 kg
Držovice

PROSTĚJOV Přestože i Mateřské
centrum Cipísek bylo na týdny
kvůli pandemii uzavřeno a tradiční programy se přesunuly do
internetového světa, po znovuotevření především do parku, školní
rok zakončilo centrum zcela tradičně na dopravním hřišti.
Ač to ráno vypadalo napínavě, jestli se poslední společná akce kvůli
počasí vůbec uskuteční, nakonec
se dopoledne na dopravním hřišti
konala s modrou oblohou a sluníčkem. Na dopravním centru se sešlo
na šedesát dětí v doprovodu rodičů,
aby se všichni společně rozloučili
s letošním školním rokem a s Cipískem. „Připraveny byly hry i odměny,
všichni si pochvalovali také zázemí
dopravního hřiště, kde ukončujeme
sezónu už mnoho let,“ pousmála se
Jitka Zapletalová, předsedkyně MC
Cipísek.
V létě probíhají v centru tradiční
prázdninové programy. „Letos to
budou dva týdny pro rodiče s dětmi
na téma pohádek a cestování. Chybět nebude třeba výlet za vodníkem,
královský ples, trpasličí závody, indiánská stezka nebo světové tržiště.
Nově jsou připraveny i dopolední
programy pro předškolní děti. Jejich
hlavním tématem budou duhové
pohádky o kouzelné zahradě a děti
od tří do sedmi let čekají nejen pohádky, ale i pohybové, dramatické
a hudební aktivity v centru i venku,
také tvoření, pokusy, hledání pokladu, prostě vše, co k létu patří,“
prozradila Zapletalová s tím, že na
programy pouze pro děti je ještě pár

Pondělí 29. června 2020
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Alexandra Hlochová trpí vzácnou genetickou vadoua její léčba a rehabilitace stojí ročně
statisíce korun. Pomůžete jí a jejím rodičům?
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u Asociace rodičů dětí s DMO

Přispějte prosím na transparentní účet
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Eva HERALOVÁ
22. 6. 2020 50 cm 2,90 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

„Zápisy letos proběhly poprvé elektronicky,“
konstatoval šéf školského odboru Petr Ivánek

Vítejte na svìtì

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

6
Pondělí 29. června 2020
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lová, tisková mluvčí Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Začátek opravy asfaltového povrchu
na Vápenici je u okružní křižovatky na
Přikrylově náměstí. Z opačné strany
končí či začíná uzavírka před přechodem pro chodce na světelně řízené
křižovatce silnic na Vojáčkově náměstí. Celková délka úprav činí 495 metrů a je řešena ve stávajícím šířkovém
uspořádání. „Po celou dobu stavby
budou práce probíhat za úplné uzavírky dopravního provozu,“ upozorňuje mluvčí krajského úřadu s tím,
že předpokládané náklady na rekonstrukci silnice na Vápenici se vyšplhají
ke 12 milionům korun.
Dvouměsíční akce využije také prostějovský magistrát. Kromě výměny asfaltového povrchu je totiž potřeba i rekonstrukce světelného zařízení, konkrétně
semaforů u východu ze Smetanových
sadů směrem do Havlíčkovy ulice spočívající ve výměně starých návěstidel se
žárovkami za nové s LED technologií
a výměně ovládacího řadiče. „Vzhledem k tomu, že při této opravě bude
celá ulice uzavřena, je příležitost využít k výměně semaforů nad povrchem
komunikace jako v obdobných případech, kdy jsou koordinovány práce se
Správou silnic Olomouckého kraje. Je
třeba říci, že stav stávající staré světelné

1
6dní...
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do centra budou zajištěny pouze pro dopravní
obsluhu i zásobování. Aktuálně prostějovský
magistrát oznámil v pátek změnu, kdy došlo
k úpravě zajištění obslužnosti centra města.
Místo vjezdu/výjezdu do centra přes ulici
U Spořitelny, Knihařská, Fűgnerova se občané dostanou do centra přes Žižkovo náměstí.
Zde budou odstraněny zahrazovací sloupky
(u Dési) a dopravní značky - „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“ při vjezdu do
centra na Žižkovo nám. a vjezdu do centra přes
Pernštýnské nám. - budou zakryty. Objízdné
trasy jsou obousměrné.
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signalizace přechodu pro chodce je dobrý, nevyžaduje akutní řešení, ale z hlediska koordinace
prací považujeme za vhodné využít plánované
uzávěry,“ popsal situaci první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Řidiče v Prostějově tak čekají v následujících týdnech dopravní komplikace. „Vzhledem k tomu,
že k rekonstrukci a související celkové uzavírce
dochází během prázdninových měsíců, neočekáváme zase až tak velké problémy. Věřím, že ty dva
měsíce budou řidiči trpěliví, Vápenice se prostě
opravit musí,“ míní Pospíšil.
Objízdná trasa je vedena po silnicích přes ulice
Palackého, Wolkerova a Újezd. Vjezd a výjezd

8Q\QXMWPC8¾RGPKEKéGM¾IGPGT¾NPÊQRTCXCMVGT¾RQVTX¾CåFQMQPEGUTRPC*NCXPÊQDLÊ\FP¾VTCUCRQXGFGRQ\D[VMWXPKVąPÊJQ
QMTWJWO÷UVCVGF[RąGU2CNCEMÆJQC9QNMGTQXWWNKEKC·LG\F
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

ORGANIZACE DOPRAVY MHD A PŘÍMĚSTA OD 1.7. - 31.8.2020
OBJÍZDNÉ TRASY OD 1.7. DO 31.8.2020:

Ohledně rekonstrukce silnice na Vápenici se dlouho vedly živé diskuse.
Je vůbec zapotřebí? Ano, je! Vyjeté
koleje na mnoha místech, také praskliny v asfaltu a jiné nerovnosti. Olomoucký kraj se do rekonstrukce pustí
už ve středu 1. července. „Výsledky
diagnostického průzkumu prokázaly,
že komunikace je ve stavu, kdy vyžaduje výměnu krytových vrstev včetně
úpravy nestmelených podkladních
vrstev. Proto bylo přistoupeno k zadání projektové dokumentace a realizaci
záměru,“ uvedla nedávno Eva Knajb-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Doslova za dveřmi
je další dopravní zkouška pro celý
Prostějov. Od středy 1. července
totiž bude zcela uzavřena jedna
z nejfrekventovanějších ulic ve městě. Vápenici totiž čeká kompletní
rekonstrukce silničního povrchu
včetně výměny semaforů a dalších
stavebních úprav. Uzavírka potrvá
celých jednašedesát dní a znovuotevřena bude tedy až 30. srpna.
Investor Olomoucký kraj ve spolupráci s prostějovským magistrátem
tak chce k rekonstrukci vozovky, po
které denně projede až patnáct tisíc
vozidel, využít klidnějšího prázdninového dopravního režimu.

Kompletní rekonstrukce silnice potrvá
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školáky. Konkrétně se jedná o příspěvek
základním školám pro žáky 1. ročníků
ve výši jednoho tisíce korun na hlavu,
čemuž si nejen radní zvykli říkat pastelkovné. „Podle skutečně zapsaného počtu dětí do prvních ročníků základních
škol v Prostějově, bez žádosti o odklad
povinné školní docházky, víme, že bylo
zapsáno a nastoupí do prvních tříd 453
dětí. Logicky vychází, že do škol celkem
takto posíláme na pomůcky 453 tisíc korun,“ pousmál se František Jura, primátor statutárního města Prostějov. Peníze
půjdou jednotlivým školám například
na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky
či barvy. Skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy.
Rodiče pořídí dětem „jen“ aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.

www.vecernikpv.cz
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Chodník se uzavøe
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odkladům školní docházky? „Ke konci
dubna bylo evidováno celkem 585 žádostí o přijetí k povinné školní docházce, ke 101 žádostem byla přiložena i žádost o odklad povinné školní docházky.
Některé žádosti byly podány na více
škol. V polovině května jsme evidovali
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du nebo provozovat v běžném režimu
činnost středisek volného času. Při činnosti je vždy nutné dodržovat aktuálně
platná obecná mimořádná opatření
ministerstva zdravotnictví a držet se hygienických doporučení. Jaká bude epidemiologická situace v souvislosti s rizikem koronavirové nákazy začátkem září,
není možné dnes s jistotou tvrdit, proto
je nutné sledovat vždy platná a aktuální
opatření státních orgánů,“ uvedl šéf školského odboru Magistrátu statutárního
města Prostějov.
Jak již Večerník informoval, vedení prostějovské radnice informovalo o tom, že
magistrát i letos uleví peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala
popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí

/LNYLGDFHSOHYHOHKRUNRXYRGRX

celkem 453 přijatých žáků budoucích
prvních tříd a 101 odkladů povinné
školní docházky,“ spočítal přesně Petr
Ivánek, kterého jsme se dále zeptali, zda
od začátku září budou na školách platit
ještě nějaká přísnější hygienická opatření v souvislosti s hrozbou nákazy COVID-19. „Soubor hygienických opatření
stanovuje Ministerstvo školství především na základě platných mimořádných
opatření ministerstva zdravotnictví.
Z tiskové zprávy zveřejněné MŠMT
patnáctého června vyplývá, že opatření
bude účinné do třicátého června. Od
1. července 2020 je možný provoz škol
a školských zařízení bez specifických
omezení, tedy například provozovat
školní družinu za běžných podmínek
s doporučením zvýšené hygieny a úkli-
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PROSTĚJOV Novinku na autobusové zastávky chystá prostějovský magistrát. Část zastávek by měla být digitalizovaná. Kromě lepšího přehledu toho,
kdy a kam jedou nejbližší spoje, je dalším cílem jejich samotná modernizace.
Cestující by navíc díky digitálním panelům měli informace i o případném
zpoždění.
První vlaštovkou byl vznik elektro- Magistrát však tuto službu hodlá brzy
nického panelu na autobusovém ná- rozšířit. „K digitalizaci dalších autodraží, druhým výstavba nového auto- busových zastávek se zpracovávají
busového terminálu na Floriánském podklady.
náměstí. Tam se lidé mohli s elek- V rámci projektu Smart City a tvorby notronickou tabulí ukazující odjezdy vého strategického plánu rozvoje města
autobusů setkat v Prostějově poprvé. se počítá se záměrem postupné digitali-

PROSTĚJOV Řidiče dokáže ovlivnit spousta faktorů.
Uplynulý čtvrtek dopoledne ovšem havarovala řidička
osobního automobilu na zcela rovném a přehledném
úseku severní obslužné komunikace hodně kuriózně.
Podívala se do ostrého sluníčka a napálila to do zdi!
„Při jízdě proti slunci si nedala dostatečný pozor dvaapadesátiletá řidička osobního automobilu, která jela pětadvacátého června ulicí Josefa Lady v Prostějově. Při jízdě
směrem ke Kostelecké ulici byla dle vlastních slov oslněna
sluncem, takže nezvládla řízení. V důsledku toho vyjela
vpravo mimo komunikaci, kde narazila do protihlukové
stěny a dopravní značky,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 35 tisíc korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
iQHÆTEGUGPCwV÷UVÊPKEPGUVCNQCNGPCCWV÷\RčUQDKNP¾TC\FQ Její přestupek vyřešili na místě uložením pokuty,“ doplnil
RTQVKJNWMQXÆ\FKRQO÷TP÷\PCéPQWwMQFW (QVQ2QNKEKGè4 policejní mluvčí.
(mik)

Napálila do protihlukové zdi!

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Že se má cestující
v autobusu za jízdy pevně držet,
když zrovna nesedí, to je všeobecně
známé pravidlo. Bohužel ve čtvrtek
odpoledne musel šofér linky MHD
v Plumlovské ulici prudce zabrzdit.
Dva lidé upadli při tom na podlahu
a zranili se. Skončili v nemocnici...
„Ve čtvrtek 25. června před patnáctou
hodinou řídil šestačtyřicetiletý řidič

si však vyžádá další nemalé peníze,“
uvedl první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Jak vzápětí zdůraznil, finance pro
letošní rok na likvidaci nežádoucích
plevelů pomocí horké tlakové vody
zařízením ECLIP byly již vyčerpány.
Důvodem podle Pospíšila bylo dočasné zastavení chemické likvidace
nežádoucích plevelů, tím pádem došlo k intenzivnímu používání pouze
zařízení ECLIP, které pro likvidaci
plevelů na komunikacích používá
zmíněnou alternativní metodu – horkou tlakovou vodu. „Na tuto metodu
jsme již vyčerpali přes 338 tisíc korun
včetně DPH. Nyní bude třeba finance navýšit o dalších 570 tisíc korun,
a to na zajištění provozu v měsících
od června do října tohoto roku,“ vyčíslil nutný nárůst financí první náměstek primátora.
(mik)

ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak vzápětí dodal, ostatní cestující
přečkali prudké brzdění bez úhony na
zdraví. „Hmotná škoda nevznikla, zranění cestující byli převezeni do prostějovské nemocnice. Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ sdělil ještě
Kořínek.
(mik)

,
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na podlahu

autobus městské hromadné dopravy
v Plumlovské ulici směrem od centra
města. Z dosud přesně nezjištěných
příčin musel u křižovatky s ulicí Polskou
prudce brzdit, aby zabránil střetu s automobilem jedoucím před autobusem.
V důsledku prudkého brzdění došlo
v autobusu k pádu dvou cestujících na
podlahu a jejich zranění,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

Dva zranění
v autobusu!

zace zastávek autobusů,“ uvedla mediální
referentka magistrátu Anna Kajlíková
s odkazem na informace poskytnuté odborem rozvoje a investic (ORI).
Město by se vznikem podobných zastávek přiblížilo například Olomouci,
kde jde už několik let o běžnou praxi.
Kde přesně a kdy magistrát k novince
sáhne, ale zatím není jasné. „Vytipovávají se zastávky a zvažují se možná
technická řešení,“ vzkázalo cestujícím
ORI.
(sob)

PROSTĚJOV Na dubnovém zasedání Zastupitelstva statutárního
města Prostějov se přijatým usnesením radní všem zastupitelům zavázali, že se pokusí najít alternativní
metody, které by nahradily chemické prostředky při ničení plevele. Zdá
se, že to půjde, ovšem bude to stát
mnohem víc, než se původně někomu mohlo zdát...
Prostějovští konšelé po úterním
jednání přiznali, že se likvidace nežádoucích plevelů na komunikacích
prodraží. Bude totiž mimo jiné prováděna horkou vodou. „Nedávno
jsme zveřejnili výsledky testování alternativních metod likvidace plevele.
Ukazuje se, že z testovaných metod
nechemickou cestou vychází jako
nejúčinnější, a tedy nejpoužitelnější,
metoda likvidace plevele horkou vodou či horkou párou. Tento způsob

MEGA DRAŽŠÍ

Ve městě přibydou „chytré“ zastávky BUDE PŘES PŮL

případě podat žádost po domluvě s ředitelem školy za dodržení stanovených
opatření ve škole. Někteří tak učinili i po
tomto stanoveném termínu,“ přidal.
Večerník jako každý rok zajímalo, kolik
dětí pro příští školní rok bylo zapsáno
do prvních tříd a zda došlo k nějakým
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Prostějov (mik) – V souvislosti
s dvouměsíční uzavírkou Vápenice se
Prostějované nejčastěji ptají, zda během července a srpna bude v provozu městské parkoviště ve Školní ulici.
Ano, bude! „Parkoviště ve Školní ulici
bude fungovat ve stejném režimu
jako doposud. Na parkoviště bude
možný příjezd i odjezd přes Žižkovo náměstí, náměstí T. G. Masaryka
a Pernštýnské náměstí. Ulice Školní
bude obousměrná,“ uvedl Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Parkovat
ve Školní se bude!

Prostějov (mik) – S omezením provozu musí dnes a zítra počítat řidiči
i cyklisté v Okružní ulici v Prostějově. „V pondělí 29. června a v úterý
30. června dojde k částečné uzavírce Okružní ulice. Důvodem je třetí
etapa výstavby cyklostezky,“ sdělil
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

2PH]HQÉY2NUXzQÉ

Prostějov (mik) – Od začátku
prázdnin budou mít těžší situaci
chodci a částečně i cyklisté v ulici
K. H. Kepky v Prostějově. „Ve dnech
od 1. července až do 31. srpna bude
v této ulici zcela uzavřen chodník
a rovněž část cyklostezky. Důvodem
je oprava vodovodu,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.

„Zápis k povinné školní docházce na
školní rok 2020/2021 proběhl na městem Prostějovem zřizovaných základních školách v termínu od 10. do 24.
dubna, a to v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k organizaci zápisů k povinné školní
docházce, tedy bez osobní přítomnosti
dětí ve škole,“ potvrdil Večerníku Petr
Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu.
„Rodiče budoucích prvňáčků tak mohli k podání žádosti využít letos poprvé
dostupný elektronický systém podání
žádostí, případně si žádost stáhnout
z internetových stránek škol, v krajním

Michal
KADLEC
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PROSTĚJOV Letošní zápisy dětí do prvních tříd základních škol proběhly způsobem, který v historii
nepamatujeme. Vzhledem k hrozbě COVID-19 a trvání nouzového stavu se budoucí prvňáčci nemohli
společně se svými rodiči dostavit osobně do vybraných škol. Zápisy tak bohužel musely proběhnout
tzv. na dálku pomocí elektronického systému. Jak vyplynulo z konečných výsledků, v prvních třídách
prostějovských základních škol usedne začátkem září tohoto roku do lavic celkem 453 dětí.

„Zápisy letos proběhly poprvé elektronicky,“
konstatoval šéf školského odboru Petr Ivánek
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Husserl se doèkal

Prostějov (mik) – Už na začátku jara
Večerník informoval o záměru vedení
města nechat vyrobit a instalovat pamětní desku významnému rodákovi
filozofovi Edmundu Husserlovi. Tento záměr na čas pozdržela koronavirová krize, ale slavný rodák se konečně dočká v následujících dnech. „Pod
záštitou primátora Františka Jury
proběhne příští čtvrtek 9. července ve
14.00 hodin slavnostní odhalení memoriální desky filozofa před budovou
finančního úřadu v Křížkovského
ulici v Prostějově, kde kdysi stál rodný
dům Edmunda Husserla. Po odhalení bude o hodinu později následovat
fináž výstavy probíhající v Galerii
a muzeu Prostějov,“ informovala Jana
Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Pondělí 29. června 2020
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Ještě před dvěma měsíci jsme všichni měli strach z toho, že hranice kvůli
tomu koronavirovému neřádu zůstanou pro našince uzavřeny minimálně
celý letošní rok. Nyní se ale postupně
„čáry“ otevírají a tak se už pro letní sezónu nabízejí celkem zajímavé dovolenkové destinace. Já ovšem k těmto
možnostem zůstávám chladným.
Už na začátku nouzového stavu jsme
s partnerkou zahraniční turistiku
pro letošek vzdali, a tak nám vcelku
ani nevadilo, že covid-19 znemožnil výjezdy do evropských zemí. Za
všechno jistě nemůže koronavir, důvodem je i finanční situace vyplývající z těžké doby. Ale podstatné je to,

Možná se to leckomu nezdá a ani si
to neuvědomuje, ale dnešní svět je
převážně o odpadcích. Nejen v globálním měřítku, které našinec už
vůbec nebere v potaz, ale především
v běžném životě každé domácnosti.
V minulosti bylo tak nějak všechno
jednodušší a týkalo se to i činnosti
známé leckde pod názvem vysypávání smetí. Rané ekologické výchově, byť bez potřebného třídění,
bylo od útlého věku podrobováno
skoro každé malé škvrně, zvlášť
když mělo jakési výhrady k přísné
rodičovské výchově. „Neodmlouvej,
vezmi koš a mazej vysypat smetí,“
zněl možná docela známý pokyn.
Jak z předešlého vyznívá, kultura
likvidace rodinného odpadu byla
trochu jiná než v moderní době.
Každá domácnost disponovala
buď úplně obyčejným „odpaďákem“ s víkem, nebo sofistikovanější
verzí s pedálem, který umožňoval
zaměstnat obě horní končetiny
procesem likvidace, zatímco dolní končetina zabezpečila pomocí
jednoduchého mechanismu odklopení víka. V tomto případě měl odpadkový koš vnější a vnitřní obal.
S oním vnitřním kbelíkem kvačil
breptající rozumbrada dolů po
schodech, před domem otevřel víko
od popelnice či kontejneru, líně obrátil kbelík dnem vzhůru a vypravil
se na zpáteční cestu. Doma byl ještě
pochopitelně peskován dál. „To jsi
to nemohl vyklepat pořádně? Podívej, co tam ještě zůstalo!“ mnohdy nespravedlivě si přisadil rodič.
Samozřejmě především na dně se
po čase v teple domova vytvořila
hmota nevábné konzistence, takže
kbelík se musel řádně umýt.
Tuto nikterak vábnou práci odstranily mikrotenové odpadkové pytle.
Je sice poněkud nelogické, že vytváříme odpad ještě předtím, než do
odpadkového koše vhodíme první
prázdný obal, ale co bychom neudělali pro komfort. Jenže ono to má
i důsledky v sociální oblasti. Teenageři si mohli vypozorovat, kdy chodí
objekt jejich zájmu s odpadky, a tak
mohlo vznikat první rande. Soused
si mohl s kbelíkem v ruce popovídat
se sousedem o tom, co shání na chatu nebo kde točí dobré pivo. O to je
teď městská společnost ochuzena,
protože ráno vytáhne pytel z „odpaďáku“, venku ho vyhodí, nasedne
do auta a vyráží za každodenními
povinnostmi.
Na staré časy se můžeme poněkud
rozvzpomenout, třídíme-li pečlivě
odpad. Pokud používáme barevné
tašky na papír, plast a třídíme-li
i sklo, je pomalu každý den co vynášet. A tašky vzít pochopitelně zase
s sebou domů.
Vzpomínám na jeden z dílů populárního seriálu M.A.S.H., kde
naopak nepopulární major Frank
Barnes byl jmenován důstojníkem
přes odpadky. Pokud si vezmeme
ten správný úhel pohledu, i dnešní
generace má, slovy kapitána Pierce,
v hlavě jen odpadky.

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA
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bec, nebo jen nepatrně. Mnohým
se přitom v důsledku koronaviru
naopak snížily. Paradoxně to platí
pro ty, kteří svou prací a ze svých
daní živí všechny ostatní. Jak dlouho může daný stav vydržet, je velkou
otázkou...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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faktu, že u nás ještě před pandemií
došlo k výraznému zvýšení platů,
a to zejména u státních zaměstnanců. Faktem totiž je, že za tímto
trendem stála zejména poptávka
po lidech, nikoliv nějak zásadně
zvýšená míra produktivity práce.
To pak s sebou naprosto logicky
přineslo poměrně značnou inflaci. To je normální jev, méně normální už je, že neustálé navyšování platů
státních zaměstnanců za situace, kdy
v souvislosti s pandemií koronaviru
mzdy v soukromém sektoru přinejlepším zůstanou na svém anebo se
spíše sníží. Přitom podnikatelé a jejich zaměstnanci jsou jediní, kteří
tohle navyšování zbytku republiky
platí. Jaké budou následky, na to si
ještě počkáme. Jisté je, že všichni lidé
prostě nemohou pracovat pro stát,
i kdyby byl řízen jako firma...

C

o však můžeme sledovat už
nyní, je to, že se po zdražení
ceny v našich obchodech ještě více
přiblížily cenám v sousedním Německu. A to i přesto, že průměrný
plat ve srovnání s našimi západními
sousedy je sotva poloviční. Můžeme
se pak divit, že desetina lidí u nás
čelí exekuci a dvě třetiny domácností nejsou schopny nic našetřit? Vše by tedy mohlo nasvědčovat
tomu, že některé řetězce cítí šanci,
že by v ČR mohly narazit na zlatou
žílu. Existuje například silný tlak na
to, aby se ještě snížily výkupní ceny
vepřového masa. Navzdory tomu
faktu se v obchodech zvýšila zhruba
o polovinu. Jak je to možné? Rozdíl
jde samozřejmě provozovatelům
obchodních řetězců a tyto nůžky se
očividně stále více rozevírají...
icméně faktem je, že obchodní řetězce u nás se chovají
úplně stejně jako v kterékoliv jiné
zemi. Pokud se tedy podstatné části
lidí zvýšily platy, proč by ony nezvýšily ceny? Na tuto situaci doplácí
zejména zákazníci. Nejvíce to
pociťují ti, kterým se vzhledem
k situaci platy buď nezvýšily vů-

Parkuje se i na chodnících
Asi před čtyřmi lety byla městem revitalizována naše část Sídliště E. Beneše. Přibylo zeleně, vzniklo krásné dětské hřiště, dokonce se zvýšila kapacita
parkovacích ploch. O rok později se ještě za panelovými domy v těsném sousedství fotbalového hřiště přidala další parkovací plocha pro zhruba dvacet
vozidel. Když si vzpomenu, jak někteří moji sousedé proti tomuto dalšímu parkovišti protestovali a sepisovali petice... A dnes všichni nadávají, že zde na
sídlišti není kde parkovat! Ano, je to tak. Počet vozidel natolik stoupl, že někteří řidiči parkují už i na chodnících nebo před místy s kontejnery na tříděný
odpad. Pak přijedou ráno popeláři a nedostanou se k nim... Jednoduše řečeno, během několika málo let se situace natolik změnila, že bychom tady potřebovali dvojnásobek parkovacích míst. Ale to není možné... Tak co s tím?
Richard Novotný, Prostějov

Vápenici je potøeba opravit
Jak někdo může pochybovat o tom, že je potřeba opravit Vápenici? Vůbec jsem nepochopil nedávný článek ve Večerníku, ve kterém někdo namítal, že
oprava vozovky na Vápenici by mohla klidně počkat, že máme v Prostějově daleko více poničené silnice. Radil bych takovým lidem, aby se šli na asfalt na
Vápenici podívat hodně zblízka. Vyjeté koleje, popraskaný asfalt a mnohé díry a jiné nerovnosti. Zaplaťpánbůh, že se Vápenice letos o prázdninách začne
rekonstruovat!
Jiří Zavadil, Prostějov
Holuby znièí jen støelba...
Obchvat odvede jen zlomek aut
Už jsem pár let nikde nečetl o problematice holubů, kteří se letos jaksi opět Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale jsem přesvědčen o tom, že severní
rozmnožili a jsou hodně nezvanými návštěvníky centra města. Během uply- obchvat pomůže dopravě v centru Prostějova jen naprosto minimálně. Není
nulého týdne jsem byl těmito ptáky hned dvakrát „pokálen“, přičemž má to zbytečná investice, část vozidel obchvat skutečně odvede z města, ale podle
bunda šla jen velice těžko vyprat a po druhém případě jsem ji musel dokonce mě to bude jen pouhý zlomek. Podívejte se na to, jaká auta a odkud a kam
odnést do čistírny. Nejhorší situace je u Plzeňské restaurace, kde už se prostě jezdí po Olomoucké ulici nebo zpátky ve směru od obchodních zón v severní
nedá sedět ani venku na zahrádce, i když jsou tam velké deštníky. Pokaždé části Prostějova a v Držovicích. Ano, jsou to čistě a jen vozidla, jejichž osádky
někdo dojde k újmě v podobě holubího trusu na oblečení. Co tedy s tím? Co si jedou z města nakoupit právě to Tesca nebo Kauflandu a dalších obchodů.
proti holubům dělá magistrát? Asi bude nejlepší začít je střílet.
Proto si myslím, že Olomoucká ulice bude přecpaná auty i poté, co se severní
Milan Brauner, Prostějov obchvat skutečně otevře.
Libor Nakládal, Prostějov

Z

ásledky sucha i koronaviru
jsou zátěží pro ekonomiku.
Těžko říct, co je v tomto ohledu
horší. Finanční ztráty vznikly kvůli
činnosti vlády, která musela omezit
ekonomický život zemi, aby zamezila šíření nákazy. Sucho pak dlouhodobě sužuje Českou republiku
a za následek má zejména špatnou
úrodu ovoce a zeleniny a zvyšování
cen vody. To bude znamenat vyšší
poptávku, ale také vyšší ceny. V praxi si tak dle odborníků můžeme za
ovoce a zeleninu připlatit až o deset
procent více. Ministerstvo zemědělství dokonce v některých svých
prognózách předpovídá, že by tento
růst měl být každoroční.
atímco v ČR se aktuálně
zdražuje nejvýrazněji v celé
Evropě, některé země zboží naopak
zlevňují. Ekonomové to přisuzují

N

Koronavirus a sucho. Tyto dva faktory mají stát za aktuálním
zdražováním, jež se dotklo téměř všeho, nejvíce je to patrné
na ovoci a zelenině. Člověk by to chápal v okamžiku, pokud by
se zdražovalo v celé Evropské unii. Ovšem tak se tomu neděje.
Dokonce v polovině evropských zemí ceny služeb i zboží v obchodech klesají. Naopak v Českém republice se zdražuje nejrychleji ze všech zemí starého kontinentu. Jak je to možné?
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že jsme se rozhodli pro dovolenou
v tuzemsku.
Když jsem se díval na mapu České
republiky nebo Slovenska, podivil
jsem se, kde všude jsem ještě nebyl,
ačkoliv jsem už kdysi dávno tato
místa plánoval navštívit. Je to ostuda, že na to nikdy nezbyl čas. A přitom naše země disponuje tolika
nádhernými destinacemi, které stojí
za to nejen navštívit, ale přímo vybízejí tam i nějaký ten týden pobýt.
Takže žádné zahraničí. Letos prostě
naložíme do auta našeho čtyřnohého miláčka a vydáme se po krásách
českých nebo slovenských. Díky, koronavire!

raději doma...

Michal
KADLEC
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Ahoj všichni,
na tomto místě jsem se každoročně
v této době snažil zhodnotit ze všech
stran uplynulý školní rok. Řeknu
vám, že jsem letos hodně rozpačitý,
protože vlastně těsně za polovinou se
z klasického školního roku stal koronarok a všechny klasické šablony se
najednou staly cárem papíru. A přiznejme si, že zůstaly v šoku všechny
zainteresované strany systému, tedy
žáci, kantoři a rodiče, pochopitelně
nezapomínám ani na stranu ministerskou, ta je ovšem nad těmi ostatními třemi. Vůbec jsem nezáviděl panu
ministru Plagovi jeho situaci, protože
se dostal do kurately v jisté době populárnějších ministrů Vojtěcha a Hamáčka a našeho nejpopulárnějšího
„koronaguru“ Romana Prymuly. On
se jistě snažil rozhodovat dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a dle daných možností a mantinelů, takže mu
přeji, aby měl možnost také relaxovat
a připravit se na další školní rok, který snad již bude zcela normální.
Co ale tedy netradiční výuka přinesla těm třem výše zmiňovaným stranám? Žáci a studenti možná zjistili,
že ta škola není tak špatná a že je lepší sedět v lavicích a školní den vydržet
v klidu než on-line plnit tuny úkolů.
Hlavně pak, že vidět kamarády naživo, nejen přes sociální sítě, také není
nejhorší. Kantoři zjistili, že moderní
technologie nejsou jen interaktivní tabule s puštěnou prezentací, což je pro
mnoho z nich vrchol technické zdatnosti, ale že tady máme tolik on-line
možností, jak se žáky pracovat, až se
jeden nestačí divit. Někteří si možná
uvědomili, že na to již nestačí a raději dají školství vale. Rodiče zjistili,
že to vyučování zase taková legrace
není a že ten kantor, když má dětiček
ve třídě třicet, je vlastně hrdina, že je
něco naučí, když oni sami neudrží ty
své u výuky doma.
Poučení to bylo pro všechny, chci
tomu věřit.
Marty

1
6dní...
SLOUPEK

MARTYHO

7

20062511056

8

www.vecernikpv.cz

seriály večerníku

Pondělí 29. června 2020

Cesta zpět – muzeum ukáže,
jak to vypadalo na poli před sto lety
Připravil: Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOVSKO V předešlých
deseti číslech Večerníku jste s námi
mohli postupně navštívit deset muzejních sbírek po celém regionu.
Co měly společné? Především, že
se jedná o menší venkovská muzea.
Ale také skutečnost, že ve všech případech je provozují nadšenci, kteří
rozumí tomu, co vystavují. Jak se
ukázalo, Prostějovsko toho má hodně co nabídnout – dají se zde navštívit muzea, která se zabývají řemesly,
hasičským povoláním nebo historií
života na Hané. A kde jsme se tedy
společně zastavili?

V prvním díle to byly Otaslavice.
Zdejší muzeum je pokračovatelem
sbírky v Drahanech. Majitel Pavel
Moš ji později přenesl do otaslavické
fary. Najdete tam třeba historický kadeřnický salon nebo krejčovství. Dozvíte se i něco o středověku a historii,
Moš je nejen nadšenec, ale má také
archeologické vzdělání. Muzeum
navíc pravidelně pořádá akce stejně
jako to v nedalekém Dobrochově. Do
tamějšího muzea radiotechniky jsme
se vydali za čtyřiadvacetiletým sběratelem Jiřím Charvátem. V budově
obecního úřadu vystavuje historická

rádia či gramofony, dozvíte se i něco
o vysílači nad Dobrochovem.
Ve třetím pokračování jsme se vydali
do Dobromilic. Tamní muzeum patří k těm novějším a zabývá se regionem. Lidé se mohou dozvědět, jak
se na Hané žilo a co se zde vyrábělo
před sto a více lety. Muzeum ale nabízí ještě více, pořádá řadu výstav od
panenek až po geologii. V dalším
čísle jsme se vrátili do Otaslavic,
obec totiž nabízí muzea hned dvě.
To druhé je věnované Josefu Františkovi, stíhacímu esu ze 2. světové
války. Návštěvníci se dozvědí o ži-

votě a činnosti tohoto letce, který se
však konce války nedočkal, bohužel.
Muzeu dává zajímavý ráz i umístění
v historické budově.
Ještě v jednom z dílů jsme zůstali na
jihu regionu a podívali se do Brodku
u Prostějova. Tam jsme našli krásné hasičské muzeum, které nabízí
podrobný náhled do toho, co hasičina byla a je. Konkurenci pak má
v Čechách pod Kosířem, sbírka založená v roce 2000 odkazuje například
na místní velkou továrnu na hasičské
stříkačky R. A. Smékal, která přežila
i 2. světovou válku. Rovněž jsme se

podívali do Konice, do muzea řemesel. Tahákem je to, že si lidé mohou
exponáty osahat, také ale největší
pila a sekyra v České republice. Hodně zajímavou, ale naopak nepříliš
známou expozici nabízí také Tištín.
Tamní zemědělci vzdali hold svým
předchůdcům. Lidé se tak mohou
podívat, jak se dříve obdělávalo
a jaké stroje jim sloužily.

muzea strádají. Nebo už prakticky
neexistují. Platí to například o muzeu Pragovek v Dobrochově. Tamější sbírka je nyní přenesena do
Olomouce, majiteli Hubertu Grmelovi zbyly historické buicky a škody.
Podobný osud může potkat ale také
muzeum v Ponikvi. To se věnuje
těžbě, tesařině, ale také moderní vojenské historii. Majitel je aktuálně na
ojedinělé místo sám. A je ve hvěz1DGÿiVWtPX]HtVHVPUiNi dách, zda se nakonec nenechá zlákat
k prodeji. Je tedy možné, že pokud se
V závěrečných kláních jsme se do- někdy v budoucnu k seriálu vrátíme,
stali také k faktu, že některá menší tato dvě místa už v něm nenajdete.

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY

aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu

Naši předci letitým pozorováním vysledovali zákonitosti ve změnách počasí, které přetavili
do pranostik. Je v nich ukryto mnoho moudrosti a zároveň i poetiky starých časů. Dob, jejichž
nedílnou součástí je i historie Prostějova, který letos slaví 630 let od svého povýšení na město.
V posledních týdnech jsme všichni měli možnost poznávat krásy města právě jen z pohodlí domova, ale doba omezení je už pomalu za námi, většinu opatření totiž vláda rozvolnila
ve velké vlně a prozatím se společnost v boji s koronavirem drží. Nicméně PROSTĚJOVSKÝ
Večerník i nadále pokračoval v seriálu s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY. Až
jsme došli do finále, a to do začátku letních prázdnin. Dnes vám tak přinášíme finální jedenáctý
díl, v němž vám hodláme přiblížit židovské stavby.

EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme

židovské stavby
Během posledního takřka čtvrt roku vám Večerník
v každém čísle přibližoval pamětihodnosti, významné domy, sportoviště, svatostánky, školní instituty
i stavby sloužící výrobě a službám. Minule jsme se pak
vydali po firemně užitkových stavbách. V závěrečném
epilogu budeme naposledy vaším průvodcem po Prostějově, a to konkrétně po stavbách spjatých s židovskou komunitou. Ne nadarmo se mu totiž přezdívá
Hanácký Jeruzalém. Židovská menšina v Prostějově
patřila mezi největší židovské komunity na Moravě.
Židé žili v Prostějově od 15. století, od 16. století zde
vznikalo rozsáhlé ghetto, velká většina jich zahynula
v době holocaustu. Z tohoto důvodu si můžete na některých místech ve městě povšimnout kamenů zmizelých tzv. Stolpersteine připomínající zvěrstva nacistické perzekuce. Prvních 11 čtverhranných kostek
s hranou 10 centimetrů osazených mosazným štítkem
bylo v loňském roce uloženo v prostějovských ulicích,
ty další budou usazeny tento čtvrtek. Můžete je vyrazit hledat a prostřednictvím nich si tak připomenout
prostějovskou historii. Dnes vám přiblížíme židovskou synagogu, židovský dům Veitha Ehrenstamma,
židovské domy v Uprkově ulici a židovský hřbitov.
Víte vše o těchto objektech, kolem kterých většinou
procházíte či projíždíte bez povšimnutí? Pokud ano,
připomeňte si některá data, jestliže ne, rádi vás ještě
naposledy poučíme.

ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA
(DEMELOVA 1)
Důležité místo v židovských čtvrtích patřilo odjakživa
synagogám, které tvořily lokální duchovní centrum.
V Prostějově přestávala na začátku 20. století stará synagoga vyhovovat místním potřebám, a tak bylo rozhodnuto o jejím zbourání a postavení synagogy nové. Architektonický návrh vypracoval na přelomu let 1903 a 1904
vídeňský architekt Jakob Gartner (1861–1921), investorem byla prostějovská židovská obec. Na jaře 1904
byla zbořena stará synagoga a na uvolněném stavebním
místě začala místní firma Konečný & Nedělník vzápětí
stavět. Nová synagoga v Prostějově byla slavnostně vysvěcena již 8. září 1904.
Jelikož byl stavitel omezen dispozicí stavebního místa,
vyznačuje se třípodlažní řadový objekt synagogy ne-
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obvyklou orientací k jihu. V epoše na přelomu 19. a 20.
století byly u nás stavěny synagogy většinou v historizujícím eklektickém slohu, přičemž v případě prostějovského
templu se významně projevil dobový secesní styl. Dominantu částečně předsunutého průčelí rohové stavby tvořil
zvýšený vstupní portál se zužujícím se schodištěm společně s velkým, obloukově klenutým oknem v patře. Monumentální vzhled čelního průčelí byl na krovu umocněn
dvojicí věží. Hlavní sál se nachází ve zvýšeném přízemí,
kde architekt Gartner umístil čtyři sloupy nesoucí stropní
kupoli. Vnitřní výzdoba templu byla dle tradice střídmá
a byla pojata převážně v secesních prvcích.
Zajímavost: Během nacistické okupace byl objekt
úředně uzavřen a posléze vydrancován. Po válce poničenou budovu zakoupila Církev československá
husitská, která v letech 1946–1949 provedla podle
projektu olomouckého architekta Huberta Austa
(1891–1955) radikální přestavbu do nynější podoby.

ŽIDOVSKÝ DŮM VEITHA
EHRENSTAMMA
(UPRKOVA 20, HRADEBNÍ 25)
Růžový rohový dům v nynější Uprkově ulici (dříve Židovské a později Brecherově ulici) je jedním z mála,
který jako pozůstatek bývalé židovské zástavby doposud
připomíná jedno z etnik, jehož příslušníci obývali Prostějov téměř pět set let. Významnému židovskému podnikateli Veithu Ehrenstammovi se podařilo na přelomu
18. a 19. století skoupit mezi více majitelů rozdrobený
starší dům a na jeho místě pak v letech 1817–1819 vybudovat rozměrnější novostavbu odpovídající dobovým
představám o měšťanském bydlení.
Nový dům byl dvoupatrovým objektem se dvěma dvorními křídly uzavírajícími mezi sebou obdélné nádvoří.
Jeho hlavní čtyřosé průčelí dodnes nese bohatou štukovou a kamenickou výzdobu. Skrze edikulový portál situovaný v pravé části průčelní fasády se vstupuje do průjezdu, odkud je možné vejít do prostorné a dříve třemi
velkými obdélnými okenními otvory prosvětlené místnosti. Za ní se pak v minulosti nacházela menší prostora,
černá kuchyně a schodiště, jimiž se dalo buď sestoupit
do sklepa, nebo vystoupat do prvního patra. Ve dvoře
dříve vydlážděném řádkovou dlažbou z vrstevnatých kamenů byly situovány stáj, skladiště dřeva, komora a další

Ve
černíku

<FTQL)QQINGOCR[MQN¾å'XC4GKVGTQX¾

provozní prostory. V prvním i ve druhém patře hlavního křídla domu se rozkládaly čtyři prostorné místnosti
a opět malá místnůstka černé kuchyně. Ve dvorních jednotraktových křídlech bylo vždy po dvou pokojích s kuchyněmi a záchodem. Do těchto částí domu se vcházelo
skrze otevřené kamenné pavlače nesené volutovými
konzolami a vymezené kovovým zábradlím. Využito
bylo také podkroví hlavního křídla, kde se nalézaly menší místnosti a jeden kamny vytápěný pokoj.
Zajímavost: Nejde však o typický dům místního
ghetta. Svou výškou, většinu ostatních objektů přesahující o jedno patro, a osobou pouze jediného vlastníka v době svého vzniku byl shodný spíše se zástavbou, ve které bydleli křesťanští obyvatelé Prostějova.

ŽIDOVSKÉ DOMY
(UPRKOVA, HRADEBNÍ)
Tyto domy jsou pozůstatkem židovského ghetta. Jedná se o dva spojené, ale původně samostatné objekty.
Fasáda domu (Uprkova 18) je hladká. První podlaží je
prolomeno na osu segmentově zaklenutým vstupem
uzavřeným novodobými prosklenými dveřmi a kovanou mříží. Na každé straně se nalézá jedna okenní osa
s pravoúhlými okny s parapetní profilovanou římsou
a kovanými mřížemi. Ve 2. podlaží pak jsou 3 okenní
osy s pravoúhlými okny s profilovanými parapetními
římsami. První dvě podlaží odděluje od štítu kordonová římsa. Barokně klasicistní štít je završen profilovanou římsou. Střecha je složená ze dvou šikmých pultů
vyspádovaných doprostřed. Zadní fasáda obrácená do
atria je prolomena v 1. i 2. poschodí 1 okenní osou s pravoúhle zaklenutými okny. V 1. NP nacházíme segmentově zaklenutý vstup. Na západní straně je situována
dřevěná pavlač a na východní straně boční křídlo. Tento
dvorní trakt byl původně součástí protilehlému domu
(Hradební ul. č. 23), ale dnes je jeho 1. NP přičleněno
k domu Uprkova 18 a stavebně odděleno.
Interiér domu Uprkova 18 je možno v 1. NP charakterizovat jako hloubkový trojtrakt. Levý trakt je zaklenut
třemi poli valené, zřejmě barokní, klenby a vychází
z něho schodiště vedoucí do 2. NP. Pravý trakt je pak
zaklenut čtyřmi poli valené klenby. Střední trakt je zaklenut rozdílně od předchozích, a to čtyřmi plackami do
pasů a pěti pilířů. Ve 2. NP se nacházejí dvě místnostmi, z nichž jedna je zaklenuta dvěma plackami a druhá

je plochostropá. Dvorní příčný trakt je v 1. NP zaklenut
vysokou valenou klenbou odpovídající 16. století. Tento prostor je zřejmě jediným pozůstatkem renesanční
zástavby na jižní straně města při bývalých hradbách.
Do objektu je nyní nově vestavěno obytné podkroví se
spojovací chodbou se servisními a kancelářskými místnostmi.
Zajímavost: Oba domy se nacházely na počátku
devadesátých let minulého století v majetku města Prostějov, které je získalo koupí od soukromých
vlastníků, ale roce 1994 je nabídlo k odkupu České
republice (státu), zastoupené Okresním úřadem
v Prostějově (tzv. zákonné předkupní právo). Česká republika pak následně oba objekty skutečně
odkoupila. Domy se nacházely ve špatném technickém stavu. Tím, že je stát přednostně odkoupil,
přispěl k jejich záchraně.

(NOVÝ) ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
(BRNĚNSKÁ)
Nový židovský hřbitov v Prostějově se nachází při Brněnské ulici na jižním okraji města. Na severu sousedí s Městským hřbitovem, s nímž je společně památkově chráněn.
Byl založen v roce 1908 a jedná se již o třetí židovský hřbitov na území města Prostějov. Vstup na současný hřbitov
tvořila původně novobarokní brána s polosloupy a tympanonem. Na kladí byl v hebrejském písmu vyvedený
citát ze Starého zákona, jehož překlad zní „Vložil jsem na
vás svého ducha a vy jste ožili“. Svrchní partie brány však
byly v minulosti (patrně po druhé světové válce) sneseny.
Dochovanou část uzavírají ozdobně kované mříže. V ose
hlavního vstupu je umístěna obřadní síň. Tato přízemní
stavba měla původně secesně zdobenou fasádu, ta však
byla při opravě v roce 1967 otlučena.
V interiéru síně je dochováno nejen autentické vnitřní
vybavení, ale i modlitební texty na stěnách. V roce 1950
byla na severní stěnu umístěna pamětní deska se jmény
1370 občanů Prostějova, kteří se stali oběťmi holokaustu. Za obřadní síní byl zbudován památník obětí obou
světových válek. Nejdříve byl vystavěn jako připomínka
židovských vojáků z Prostějova padlých v první světové
válce, ale při renovaci v roce 1950 byl jeho význam rozšířen i na oběti ze druhé světové války.
Zajímavost: Hřbitov je jedním z mála stále funkčních na Moravě, nachází se na něm asi 500 náhrobních kamenů.

školství

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Letošní závěr
školního roku je vzhledem
k odeznívající koronavirové nákaze nejednotný.
Zatímco v řadě základních
škol v Prostějově budou rozdána vysvědčení až v úterý,
na ZŠ Jana Železného už mají
tento slavnostní akt za sebou
ze začátku minulého týdne.
Postupně byla jednotlivým
ročníkům rozdána vysvědčení i na Základní škole v ulici E.
Valenty, kde se navíc uplynulý pátek slavnostně loučili se
žáky devátých ročníků. Tato
tradice tak zůstala zachována.

„Navzdory covid-19 jsme zachovali
UR]OXÿNRYRXWUDGLFL´
XVPtYDOVHŐHGLWHO
Radim Weisser
(161)#.'4+'
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Letošní rozloučení se žáky devátých
tříd proběhlo kvůli špatnému počasí ve
školní tělocvičně. Dostavili se nejen loučící se deváťáci, ale i kompletní vedení
školy, vyučující pedagogové a také desítky rodičů. „Gratuluji všem k prospěchu a zdárnému ukončení základního
vzdělání. Přeji vám do života jen samé
úspěchy,“ promluvil k žákům devátých
ročníků ředitel školy Radim Weisser.
Děti si pak pro učitele a také své rodiče připravily krátký kulturní program,
nechyběl ani sekt, samozřejmě dětský.
Na úplný závěr rozlučky žáci převzali
vysvědčení a symbolické zvonění na
chodbě školy bylo jejich poslední. „Le-

BYLI JSME
U TOHO
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2x foto: Michal Kadlec

tos tu máme trošku jiný závěr školního
roku, než jsme v předešlých letech
byli zvyklí. Po znovuotevření školy
po ukončení nouzového stavu jsme
neměli všechny děti ve škole a pracovali jsme pouze ve skupinkách
napříč všemi ročníky. Myslím si ale,
že jsme náročnou dobu zvládli a jako
zpětnou vazbu máme kladné ohlasy
jak dětí, tak i pedagogů a také rodičů.
Podařilo se nám výuku udržet na potřebné úrovni,“ ohlédl se za posledními náročnými týdny Radim Weis-

ser, ředitel Základní školy E. Valenty.
Jak vzápětí podotkl, páteční rozlučkou
s žáky devátých tříd ale školní rok ještě
nekončí. „Ve středu a ve čtvrtek jsme
rozdali postupně vysvědčení žákům
od druhých až po osmé ročníky. V pátek jej předali ráno prvňáčkům a nyní
se loučíme slavnostně s deváťáky.
Provoz ale naše škola zajišťuje až do
úterý třicátého června, a to hlavně pro
děti, jejichž rodiče projeví ještě zájem
o dvoudenní pobyt ve škole,“ uzavřel
Weisser.
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Michal KADLEC
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ǀĞůŬĠ ǀǇŶĄůĞǌǇ ǀĞ ƐǀĠ ƉŽĚƐƚĂƚĢ
ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘sşĐĞŶĞǎũĞŚŽϯ͘ŵşƐƚŽǀƐŽƵƚĢǎŝũĞƉŽĚůĞŵĢŽĐĞŶĢŶş
ŽĚĚĢŬĂŶĂĨĂŬƵůƚǇshdĂƚĂŬĠŽĚ
jƐƚĂǀƵĨǇǌŝŬĄůŶşĐŚĞŵŝĞ:͘,ĞǇƌŽǀƐŬĠŚŽ ŬĂĚĞŵŝĞ ǀĢĚ Z͘ dĞƌĞǌĂ
dƵƌŶŽǀĄ ǀǇƵǎŝůĂ ǌŶĂůŽƐƚŝ ǌ ǀǉƵŬǇ
ēşŶƓƚŝŶǇ͕ ŬƚĞƌŽƵ ŵĄŵĞ ǌĂƎĂǌĞŶŽƵ
ǀĞ ĨŽƌŵĢ ŶĞƉŽǀŝŶŶĠŚŽ ƉƎĞĚŵĢƚƵ͕ĂƚĂŬĠǌŶĄǀƓƚĢǀǇŶĂŶĂƓşƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠ ƓŬŽůĞ ǀ şŶĢ͘ DĂƚƵƌĂŶƚ
DĂƌƚŝŶŽůĄŬƚĢǎŝůƉƎŝƎĞƓĞŶşĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄůŶşĐŚ ƌŽǀŶŝĐ ǌ ͢ƉĂƌĂůĞůŶşŚŽ
ƐƚƵĚŝĂ͚ŶĂsa͘dŽƵŵŽǎŸƵũĞƵĚĢůĞŶşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽƐƚƵĚŝũŶşŚŽƉůĄŶƵ
Ă ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ Ɛ WƎşƌŽĚŽǀĢĚĞĐŬŽƵ
ĨĂŬƵůƚŽƵ hW ǀ KůŽŵŽƵĐŝ͘ sƓŝĐŚŶŝ
ƚƎŝƚĂŬŶĂǀĂǌƵũşŶĂƷƐƉĢĐŚǇŶĂƓŝĐŚ
ŶĞĚĄǀŶǉĐŚ ĂďƐŽůǀĞŶƚƽ dŽŵĄƓĞ
KǀĂĚĂĂ<ůĄƌǇWĞŬĂƎŽǀĠ͕ŬƚĞƎşƉƎŝǀĞǌůŝ ǌ ĐĞůŽƐǀĢƚŽǀĠ ƐŽƵƚĢǎĞ ŵůĂĚǉĐŚǀĢĚĐƽǀşŶĢĂsĞůŬĠƌŝƚĄŶŝŝ
ƐƚƎşďƌŽĂďƌŽŶǌ͘͞
yy ,ŽĚůĄƚĞ ƐĞ ƵĐŚĄǌĞƚ Ž ŵşƐƚŽ
ƎĞĚŝƚĞůĞǀĞǀǉďĢƌŽǀĠŵƎşǌĞŶş͍
ͣsǌŚůĞĚĞŵŬŵĠŵƵĚůŽƵŚŽĚŽďĠŵƵƉƽƐŽďĞŶşǀĞǀĞĚĞŶşĂǌŶĂůŽƐƚŝ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşƓŬŽůǇƐĞŬůĂĚŶĄŽĚƉŽǀĢě
ũĞǀşũĂŬŽǀĞůŵŝďůşǌŬĄƌĞĂůŝƚĢ͘͞
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ŽĐĞůŽƐƚĄƚŶşƉƎĞŚůşĚŬǇ^ƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠŽĚďŽƌŶĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ ƉŽƐƚŽƵƉŝůŽ ůĞƚŽƐ ĐĞůŬĞŵ
ϮϳϰƉƌĂĐşǀϭϴƐŽƵƚĢǎŶşĐŚŽďŽƌĞĐŚ͘KďĚŽďş
WŽǀĢƎĞŶǉŵ ǌĄƐƚƵƉĐĞŵ ƎĞĚŝƚĞůĞ KĚŬůĂĚďǇƉƎŝŶĞƐůƉƌŽǀŽǌŶşŬŽŵŶĞũŝƐƚŽƚǇĂǌŵĢŶǀƉƌƽďĢŚƵƐŽƵƚĢǎĞŶĞŽĚ'ǇŵŶĄǌŝĂ :ŝƎşŚŽ tŽůŬĞƌĂ ǀ WƌŽƐ- ƉůŝŬĂĐĞďĢŚĞŵǀǉƵŬǇƉŽǌĂŚĄũĞŶş
ƌĂĚŝůŽ ƐƚƵĚĞŶƚǇ 'ǇŵŶĄǌŝĂ :ŝƎşŚŽ tŽůŬĞƌĂ
ƚĢũŽǀĢƐĞϵ͘ēĞƌǀŶĂƉŽŽĚƐƚŽƵƉĞŶş ƓŬŽůŶşŚŽ ƌŽŬƵ͘ dĂŬĠ ƚĞě ƉƎŝƉƌĂŽĚ ƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞ ǀůĂƐƚŶşĐŚ ǀǉƐůĞĚŬƽ͕ ŬƚĞƌĠ
DŝĐŚĂůĂaŵƵĐƌĂƐƚĂůDŝĐŚĂůDƾůůĞƌ ǀƵũĞŵĞŵĂƚƵƌŝƚŶşŝƌŽēŶşŬŽǀĄǀǇůĞƚŽƐŽďŚĂũŽǀĂůŝŽŶͲůŝŶĞ͘sŶŽǀǉĐŚǀǉǌǀĄĐŚ
;ŶĂƐŶşŵŬƵͿ͘ŶĄŵǉďĂƐŬĞƚďĂůŽǀǉ ƐǀĢĚēĞŶş Ŭ ƉƎĞĚĄŶş͘ WŽ ũĞĚŶŽƚůŝƐƚĄǀĂũşĐşŚŽ ƌŽēŶşŬƵ ƐĞ Đƚş ŽďƐƚĄůŝ ŚŶĞĚ ƚƎŝ
ŶĂĚƓĞŶĞĐ͕ŬƚĞƌǉǌƉŽƐƚƵƉƎĞĚƐĞĚǇ ǀǉĐŚƚƎşĚĄĐŚŽĚĚĢůĞŶĢĐŚŽĚşǎĄĐŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝ':t͘
ǀĞĚĞŝŵůĄĚĞǎŶŝĐŬǉŽĚĚşůDKƌůŝ͕ ŶĂ ǀǉŵĢŶƵ ƵēĞďŶŝĐ͘ ǇůŽ ƚƎĞďĂ
EĞũǀĢƚƓşŚŽ ƷƐƉĢĐŚƵ ĚŽƐĄŚů DĂƌƚŝŶ ŵĞů
ƉƎŝũĂůƉŽǌǀĄŶşŬĞǆŬůƵǌŝǀŶşŵƵƌŽǌ- ƉƎŝƉƌĂǀŝƚ Ă ƉŽĚĞƉƐĂƚ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş
ǌ Kϳ͘  ǀ ŽďŽƌƵ &ǇǌŝŬĂ͕ ŬĚĞ ǀǇďŽũŽǀĂů
ŚŽǀŽƌƵ͘WƌŽďƌĂůŝũƐŵĞŶĞũĞŶũĞŚŽ ǀĞǀĢĐŝƉƎŝũşŵĂĐşŚŽƎşǌĞŶş͘DĄŵĞ
ϯ͘ ŵşƐƚŽ Ɛ ƉƌĂĐş ǇŶĂŵŝĐŬǉ ƌŽǌƉƚǇů ƐǀĢƚůĂ
ƉƎşƉĂĚŶĠ ƉŽǀǉƓĞŶş͕ ĂůĞ ŝ ĂŬƚƵĄůŶş ƚƎŝ ƐƚƵĚŝũŶş ŽďŽƌǇ Ă ĐĞůŬĞŵ ũƐŵĞ
ĂƉŽƐďşƌĂůĚĂůƓşŽĐĞŶĢŶş͕ŵũ͘ĞŶƵĚĢŬĂŶĂ
ŵĢůŝƉƎĞƐƚƎŝƐƚŽǀŬǇƉƎŝŚůĄƓĞŬ͘Ž
ƉƌƽďĢŚŵĂƚƵƌŝƚ͘
&:&/shdǀWƌĂǌĞĂĞŶƵjƐƚĂǀƵĨǇǌŝŬĄůŶş
ƚŽŚŽǀƓĞŚŽƉƌŽďşŚĄŬŽŶƚƌŽůĂǌa/
ĐŚĞŵŝĞ:͘,ĞǇƌŽǀƐŬĠŚŽsZ͕ǀ͘ǀ͘ŝ͘ĂEĂyy Ǉů ũƐƚĞ ƉŽǀĢƎĞŶǉ ƎşǌĞŶşŵ ŶĂ ƉƌƽďĢŚ ŵĂƚƵƌŝƚ͘ ĚƽƌĂǌŸƵũŝ͕
ĚĂēŶşŚŽĨŽŶĚƵ:͘,ĞǇƌŽǀƐŬĠŚŽ͢EEKƓŬŽůĂ /CTVKPèOGNQDUCFKNUGUXQWRTCEÊ\QDQTW([\KMCVąGVÊOÊUVQ
':t ƉŽ DŝĐŚĂůƵ aŵƵĐƌŽǀŝ͘ :ĂŬ ǎĞǀƓĞďǇƚŽŶĞƓůŽǌǀůĄĚŶŽƵƚďĞǌ
ϮϬϮϬ͚͘ DĂƌƚŝŶ ƐĞ ǌĂďǉǀĂů ĂŶĂůǉǌŽƵ ŶĂŶŽũƐƚĞ ƚƵƚŽ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ ƉƎŝũĂů͍ ͣWƎŝ- ƚǉŵƵ ǀǇŶŝŬĂũşĐşĐŚ ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀŶşēĄƐƚŝĐ ǀ ƌŽǌƚŽĐşĐŚ ŵĞƚŽĚŽƵ ĚǇŶĂŵŝĐŬĠŚŽ
ǌŶĄŵ ƐĞ͕ ǎĞ ƚŽ ƉƌŽ ŶĄƐ ǀƓĞĐŚŶǇ Ŭƽ͘͞
ƌŽǌƉƚǇůƵƐǀĢƚůĂ͘
ďǇůŽ ǀĞůŬĠ ƉƎĞŬǀĂƉĞŶş͘ DŝĐŚĂů yy :ĂŬǀƽďĞĐŐǇŵŶĄǌŝƵŵƉƎĞǎŝůŽ
WŽǌŽƌƵŚŽĚŶĠŚŽǀǉƐůĞĚŬƵĚŽƐĄŚůĂdĞƌĞǌĂdƵƌaŵƵĐƌ ǀĞĚů ŐǇŵŶĄǌŝƵŵ ũŝǎ ŽĚ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠ ŽďĚŽďş Ă ũĂŬ ũƐƚĞ
ŶŽǀĄ ǌ Kϳ͘  ǀ ŽďŽƌƵ dĞŽƌŝĞ ŬƵůƚƵƌǇ͕ ƵŵĢŶş
ƌŽŬƵϮϬϬϯĂďǇůŶĞũĚĠůĞƐůŽƵǎşĐşŵ ǌǀůĄĚůŝǌĄǀĢƌƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵ͍
ĂƵŵĢůĞĐŬĠƚǀŽƌďǇ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵƐĞƵŵşƐƚŝůĂŶĂ
ƎĞĚŝƚĞůĞŵǀĚĢũŝŶĄĐŚƓŬŽůǇ͘WƌŽƐƚĢ ͣWŽŬƵĚŵĄŵďǉƚƐƚƌƵēŶǉ͕ĚŝƐƚĂŶēϵ͘ƉƎşēĐĞƐƉƌĂĐşşŶƐŬǉũĂǌǇŬ͘dĞƌĞǌƵĨĂƐĐŝŶƵũĞ
ũƐĞŵďǇůƉƎĞƐǀĢĚēĞŶ͕ǎĞũĞŚŽũŵĠ- Ŷş ĨŽƌŵƵ ƐƚƵĚŝĂ ũƐŵĞ ǌǀůĄĚůŝ͕ ǀǇŬƵůƚƵƌĂĄůŶĠŚŽǀǉĐŚŽĚƵ͕ĚŽƐƚƵĚŝĂēşŶƓƚŝŶǇ
ŶŽƚĂŬŶĢũĂŬŬĞ':tƉĂƚƎşƵǎŶĞ- ĐŚĄǌşŵĞŵŝŵŽĐŚŽĚĞŵŝǌĚŽƚĂǌƐĞƉŽŶŽƎŝůĂǀƌĄŵĐŝŬƵƌǌƵŶĞƉŽǀŝŶŶĠēşŶƓƚŝŶǇ
ŽĚŵǇƐůŝƚĞůŶĢ͘͞
ŶşŬŽǀĠŚŽ ƓĞƚƎĞŶş ǎĄŬƽ Ă ƌŽĚŝēƽ͘
ŶĂ':tĂƉĂƚƎşŵĞǌŝēůĞŶǇǀǉƉƌĂǀǇ͕ŬƚĞƎşůŽŶŝ
yy Ž ǀƓĞĐŚŶŽ ƚĂƚŽ ƷůŽŚĂ Žď- ŽďƵĚŽƵĐŶĂĐŚĐĞŵĞŽǀƓĞŵƉƎŝŶĂũĂƎĞǀƌĄŵĐŝƐƚƵĚŝĂŶĂǀƓƚşǀŝůŝşŶƵ͘
ŶĄƓş͍:ĞƵǎƚĂĚǇƉƎĞĐĞũĞŶŬŽŶĞĐ ƉƌĂǀŝƚŵŽĚĞƌŶĢũƓşĨŽƌŵǇĚŝƐƚĂŶē>ĞƚŽƓŶşŵĂƚƵƌĂŶƚDĂƌƚŝŶŽůĄŬǌKϴ͘ŽďŶşŚŽ ƐƚƵĚŝĂ͘ Ž ƐĞ ƚǉŬĄ ƐƚƵĚŝũŶşƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵ͘
ƐĂĚŝůϭϮ͘ŵşƐƚŽǀŽďŽƌƵDĂƚĞŵĂƚŝŬĂƐƉƌĂĐş
ͣ:ĂŬŽ ǌĄƐƚƵƉĐĞ ƎĞĚŝƚĞůĞ ƉŽŬƌĂ- ŚŽ ͢ƉůĂǇͲŽĨĨ͚͕ ƚĞĚǇ ŵĂƚƵƌŝƚŶşĐŚ
WĂƌĐŝĄůŶş ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄůŶş ƌŽǀŶŝĐĞ 'ƌĂǇͲ^ĐŽƚƚŽēƵũŝ ǀĞ ƐǀǉĐŚ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚĞĐŚ ĚĄůĞ͕ ǌŬŽƵƓĞŬ͕ƚĂŬǀǉƐůĞĚĞŬũĞƉƎşǌŶŝǀǉ͕
ǀĂ͕ũĞũşŵƵǎƉŽƉŝƐƵĂƵǎŝƚşƐĞǀĢŶŽǀĂů͘^ƚĞũŶĢ
ǀŵŽũşŐĞƐĐŝďǇůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞǀǉƵ- ǌĞϭϮϯƉƎŝŚůĄƓĞŶǉĐŚǎĄŬƽƵƐƉĢůŽ
ũĂŬŽůŽŶŝĚşŬǇƐǀĠŵƵƚĂůĞŶƚƵƉŽƐƚŽƵƉŝůĂǎŶĂ
ŬǇ͕ƚǉĚĞŶŶşƉůĄŶǇ͕ǌĂũŝƓƚĢŶşŵĂƚƵ- ϭϭϰ͕ ĐŽǎ ũĞ ƉƎĞƐ ĚǀĂĂĚĞǀĂĚĞƐĄƚ
ĐĞůŽƐƚĄƚŶşƉƎĞŚůşĚŬƵ͕ŬĚĞŽƉĢƚƉƎĞĚǀĞĚů͕ǎĞ
ƌŝƚŶşĐŚǌŬŽƵƓĞŬ͕ƉŽĚşůŶĂƉƎşƉƌĂǀĢ ƉƌŽĐĞŶƚ͘dĂŬƚŽĚƌǎşŵĞĚůŽƵŚŽĚŽũĞƐĐŚŽƉĞŶƵĐŚŽƉŝƚŵĂƚĞŵĂƚŝĐŬĠƉƌŽďůĠŵǇ 6GTG\C6WTPQX¾WUR÷NCURTCEÊQéÊPwVKP÷ Foto: archiv GJW ƷǀĂǌŬƽ͘EĂǀşĐũĞƚĞěƚƎĞďĂǌĂũŝƐƚŝƚ ďǉƉƌƽŵĢƌƷƐƉĢƓŶŽƐƚŝƉƎĞƐĚĞǀĂǀǇƐŽŬŽƓŬŽůƐŬĠƷƌŽǀŶĢ͘
ƷŬŽůǇƐƉŽũĞŶĠƐƎşǌĞŶşŵƓŬŽůǇ͕ƉƎĞ- ĚĞƐĄƚƉƌŽĐĞŶƚ͘͞
^ƉĞĐŝĨŝŬĞŵ ůĞƚŽƓŶşŚŽ ƌŽēŶşŬƵ ďǇůǇ ǀŝĚĞŽ- ǌ':tƐŝŵƽǎĞƚĞƉƌŽŚůĠĚŶŽƵƚŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşĐŚŽĚŬĂ- ĚĞǀƓşŵǀĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŵƐŵĢƌƵ͘:Ğ yy sĂƓŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƉƎĞƐ ǀƓĞĐŚŶǇ
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠĂƵƚŽƎŝƉƌĂĐşŶĂƚŽēŝůŝ͘dǇƚƎŝ ǌĞĐŚŶĞďŽƉŽŶĂƐŬĞŶŽǀĄŶşYZŬſĚƵ͘
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶĂŶĄũĞŵŶşƐŵůŽƵǀĂƉƌŽ ŶĞĚƵŚǇĚŽƐĄŚůŝǀƉŽƐůĞĚŶşĚŽďĢ
ǌĄǌĞŵş ůĞƚŶşŚŽ ĚŝǀĂĚĞůŶşŚŽ Ă Ĩŝů- ŵŶŽŚǉĐŚ ƷƐƉĢĐŚƽ͘ DƽǎĞƚĞ ũĞ
ǇŽƵƚƵ͘ďĞͬƋŚϬ&YϮĞĨDƚ;DĂƌƚŝŶŵĞůͿ
ŵŽǀĠŚŽ ƚĄďŽƌĂ ǀ ^ŽďŽƚşŶĢ ǀ :Ğ- ƉƎŝďůşǎŝƚ͍
ǇŽƵƚƵ͘ďĞͬůd^ĨEƐt<ŚǌD;dĞƌĞǌĂdƵƌŶŽǀĄͿ
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nečistoty tak zásadní, aby musela být
výroba zastavena. V místech, která se
hygieničce nelíbila, se potraviny nenacházely a ani by tam nepřišly,“ vyjádřil
se ředitel MOPSu Jan Hrabal, podle
něhož hygienici pekárnu naposledy
navštívili před třemi lety.
Po úterním uzavření museli ve výrobně provést deratizaci a kompletní
úklid. „Už v sobotu bychom chtěli
provoz opět obnovit. I tak nás uzavření výroby dosti poškodilo,“ uzavřel
v pátek odpoledne Hrabal. Dnes už by
tak měla provozovna opět fungovat.
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na podlaze,“ informovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
na svých internetových stránkách.
Pro majitele pekárny se jednalo o tvrdý direkt. „Nezbylo nám než rozhodnutí inspekce respektovat. Přesto si
myslím, že na tak velký provoz nebyly
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V úterý 23. června navštívili hygienici
provozovnu firmy MOPS v Němčicích
nad Hanou, kde se Němčické pečivo
vyrábí. Když odcházeli, byla už pekárna uzavřena. „Důvodem byl výskyt
myšího trusu, mrtvých myší a hmyzích
škůdců. Další příčinou byly nečistoty

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

zjistili jsme

Vedení muselo nařídit deratizaci a kompletní úklid

NĚMČICE NAD HANOU Tohle nikdo nečekal... Němčické pečivo
mělo vždy mezi lidmi poměrně dobrou pověst. Jedna z jeho prodejen funguje například i v prostějovském Obchodním centru Zlatá
brána na Dukelské bráně. V průběhu uplynulého týdne dostala známá regionální značka tvrdou ránu!

PROSTĚJOVSKO Policistům se už
zřejmě nepodaří zjistit, kterému nezodpovědnému řidiči nákladního vozidla vypadly minulé pondělí korby
auta upínací pásy s ostrými ráčnami.
Jisté je pouze to, že na vypadlé „kurtny“ najely po chvíli dva kamiony a také
osobní sportovní vozidlo. Všechna tři
auta byla výrazně poškozena. Na místě museli zasahovat také hasiči, neboť
pásy povalující se na vozovce prorazily
také palivovou nádrž jednoho z kamionů, ze které stříkala nafta!
„V pondělí 22. června krátce po půlnoci na
třináctém kilometru dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Vyškov z dosud nezjištěného vozidla na komunikaci vypadlo několik
upínacích pásů s ráčnami. Ty zůstaly ležet
na komunikaci za mírným horizontem,
takže překážka byla velmi špatně viditelná.
Z toho důvodu postupně na pásy najel
nejprve kamion s návěsem, za ním jedoucí
sportovní automobil značky Nissan a další
kamion s návěsem,“ informoval František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Všechna tři vozidla byla při kontaktu
s předmětem ležícím na silnici poškozena.
„U prvního kamionu došlo k proražení
palivové nádrže a poškození pneumatiky
návěsu, u Nissanu k poškození spodního
krytu motoru a u druhého kamionu k poškození pneumatiky návěsu,“ vypočítal
policejní mluvčí s tím, že celková škoda
byla stanovena na 100 000 korun.
Ke zranění osob při této dopravní neho-
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„Upozorňujeme občany, že lávka
přes potok v ulici Císařská u bývalého Citazu je v havarijním stavu
a hrozí její zborcení. Žádáme, aby
z důvodu ohrožení života na lávku
nevstupovali,“ objevilo se v úterý
odpoledne na internetu důrazné
varování starosty Brodku u Prostějova Radka Rozmánka.
Od středečního rána ale na tomto
místě zasahovali hasiči. Lávka se
totiž skutečně propadla a záchranáři museli zahájit demoliční práce.
„Právě řešíme v Brodku u Prostějova demolici lávky pro pěší, která se
v úterý večer zřítila do koryta místního toku a bránila průtoku vody.
Na místo bylo povoláno pásové rypadlo ze Záchranného útvaru Jihlava. Hasiči asistovali při překládce

Michal KADLEC

BRODEK U PROSTĚJOVA
Složité okamžiky prožívali minulý týden lidé v Brodku u Prostějova. Starosta na internetových
stránkách městyse v úterý 23.
června odpoledne varoval občany, aby se vyhýbali staticky narušené lávce přes potok v Císařské
ulici. A co čert nechtěl, tentýž
den večer se lávka zřítila! Bylo
jediné štěstí, že po ní v tu chvíli
nikdo nešel...

inženýrských sítí, které vedly souběžně s mostem. V případě přívalových srážek by zbytky konstrukce
mohly bránit průtoku vody, a tak
bylo rozhodnuto ve spolupráci se
samosprávou a stavebním úřadem
o jejím odstranění. Hasiči odřezali
zábradlí a mostek připravili na demolici,“ popsala práce Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého

kraje.
Večerník se během následujících
dnů snažil spojit se starostou Brodku u Prostějova, aby veřejnosti
popsal nastalou situaci. Radek
Rozmánek ale na četné telefonáty
ignoroval. Nic konkrétního už jsme
nezjistili ani přímo na místě, které
je zabezpečeno proti jakémukoliv
používání. „Čeká se, až to shodí,“
podotkl jeden z místních.
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Společně se svým kolegou Jakubem Milčákem
se tak nakonec rozhodl věc řešit jinak. „Bude větší
zabezpečení jako kamery či wifi sítě. Bydlím hned
vedle, není pro mě tedy problém rychle přiběhnout a dotyčného vyhnat nebo proplesknout,“
vzkázal dalším nenechavcům.
Společně s otisky bot ukazuje vše opravdu
nejspíš na děti-zloděje. „Zmizela lízátka, oplatky, naopak alkohol a chladicí zařízení zůstaly.
Chybí také žlutá jednokolka, stejně tak šedesát
nanuků Eskymo. Přišlo nám to až komické,“
kroutí hlavou Poláček. A co bude s bistrem
nyní? „Ztráta nás nepoloží a ani neodradí,“
uklidňuje nejen cyklisty.
(sob)

PROSTĚJOVSKO Páteční lijáky pořádně zaměstnaly hasiče po celé republice. Ti v prostějovském regionu zasahovali asi ve dvaceti případech,
a to zejména u popadaných stromů. Například
v Určicích čerpali vodu ze sklepů. Rozvodnily se
také jindy klidné říčky, týkalo se to zejména BrodečkyaHanénajihuProstějovska.
Brodečka měla větší tok především v Otaslavicích, mírně zkomplikovala také slavnostní otevření naučné stezky ve Víceměřicích (čtěte na straně
24 – pozn.red.). Její účastníci se totiž museli vydat pozměněnou trasou. Třetí stupeň povodňové
aktivity hlásila říčka Haná u Vrchoslavic. „Naši hasiči byli v plné pohotovosti, ale k nějakým větším
škodám u nás nedošlo, od osmnácté hodiny voda
v řece postupně klesala,“ prozradil Večerníku v sobotu večer aktuální stav starosta Vrchoslavic Du-

šan Svozílek s tím, že od řeky lidem v obci obvykle
nebezpečí nehrozí. „Horší jsou přívalové deště,
které nás ovšem tentokrát minuly. To se k nám
pak voda valí z opačné strany, než je řeka, a to od
dálnice. Obvykle zaplavuje hřiště a zahrady,“ popsal dlouhodobou zkušenost starosta.
Stupeň bdělosti hlásila také Hloučela, důvodem
byl fakt, že vodohospodáři upouštěli naplněnou
plumlovskou přehradu. „Po pátečních silných
bouřkách jsme v kraji evidovali dvacet výjezdů
k popadaným stromům a k čerpání sklepů. Zásahy
se týkají především Prostějovska a Olomoucka,“
hlásil twitter HZS Olomouckého kraje.
(mls)
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Bouřky rozvodnily řeky,
a padaly stromy

MOŘICE Smutnou zkušenost mají nově
v Mořicích na Prostějovsku. Tamní Cyklo bistro totiž navštívil zloděj. A odnesl si poměrně
kuriózní lup.
„Víc než škody na ukradených věcech tam bylo
pomalu zanešené bláto. Zloději si odnesli hlavně
sladkosti, máme tedy podezření na děti,“ prozradil starosta obce Tomáš Pavelka. A odkázal na
majitele bistra. Ti se nakonec rozhodli polici nevolat. „Není to pro nás první takový zážitek. Jednou jsem takhle přišel o japonské nože za dvanáct
tisíc korun. Policie nic nevyšetřila a jen se běhalo
po poště za doručenými dopisy,“ poznamenal
Ondřej Poláček, spolumajitel bistra.
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Pondělí 29. června 2020

dě nedošlo, alkohol u řidičů kamionů
i řidičky sportovního vozu policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. „Po dobu šetření a odklízení následků nehody byl provoz v místě
sveden do jednoho jízdního pruhu. Plně
zprůjezdněna byla komunikace až v ranních hodinách,“ dodal František Kořínek.
(mik)

VÍCOV Srážka se zvěří na silnici je
černou můrou pro všechny řidiče.
Často totiž na srnu či divoké prase
vyběhnuvší z pole nelze nijak zareagovat. Něco podobného se stalo
minulé úterý na komunikaci mezi
Vícovem a Ohrozimí.
„V úterý 23. června před třetí hodinou ranní jel osmatřicetiletý muž se Škodou Octavií mezi obcemi Vícov a Ohrozim. Do
jízdy mu náhle z levé strany vyběhla srna
a řidič již střetu nedokázal zabránit a zvíře
porazil. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše na vozidle způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na pětadvacet tisíc korun,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Srna podle něj na místě nalezena nebyla. „Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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ČUNÍN Již tuto středu může být
v Čuníně pořádně veselo. K nevoli
místních se sem totiž má nastěhovat romská rodina. Informaci
potvrdili Večerníku samotní obyvatelé, příslušné složky a instituce
se nám o uplynulém víkendu nepodařilo kontaktovat.
„Ve čtvrtek nám to při setkání s občany řekl konický starosta. Snažil se
nás uklidnit, že nemáme mít strach,
on těm cikánům prý řekne, že musí
být hodní. Na to mu ale z vysoka kašleme,“ láteřil před Večerníkem muž,
který bydlí nedaleko domu, v němž
se početná romská rodina ubytuje.

➢ z titulní strany

Nájem majiteli bude platit stát, Romové totiž nepracují a pobírají pouze
sociální dávky. „Údajně to má být asi
osmičlenná rodina, kterou vyhodili
ze Stražiska, protože tam s nimi měli
jen samé problémy. Bojíme se, že tady
budou krást, dělat hluk a nepořádek,“
postěžovala si další z obyvatelek Čunína. „Máme tady samozřejmě všichni obrovský strach. Toto totiž nemá
být jediná rodina totálně nepřizpůsobivých lidí, která se sem má přistěhovat. Jistý podnikatel tady koupil více
nemovitostí a chce je pronajmout
dalším cikánům,“ sdělil další domorodý občan Čunína.
Tématu se budeme podrobněji věnovat v prázdninových vydáních.
(mik)

Práce na silnici v okolí Laškova byly
rozděleny do dvou etap. Nejprve došlo
k demolici a opětovné výstavbě mostu
a opravě zhruba 250 metrů komunikace.
Druhá etapa letos zahrnovala demolici
a vybudování menšího mostu i kompletní rekonstrukci zhruba půldruhý
kilometru dlouhé komunikace vedoucí
ve směru na Olomouc. Z vozovky zmizel starý povrch a byl nahrazen novým

Martin ZAORAL

LAŠKOV Dočkali se! Po půldruhém
roce trvající uzavírce byla otevřena
silnice vedoucí v okolí Laškova, nově
byly vybudovány hned dva mosty. Jedná se o část hlavního tahu spojujícího
Konici s Olomoucí. Další rekonstrukce cest na Konicku by měly následovat,
právě tam totiž aktuálně mají být v nejhorším stavu z celého kraje!

asfaltem. Realizace celého projektu přišla
celkově na 47 milionů korun, 35 milionů
šlo z dotací EU. „Logické by bylo, pokud
by zároveň došlo také na opravu průtahu
obcí. V tomto případě ovšem čekáme
na vybudování kanalizace, rekonstrukce
by měla následovat hned poté,“ vysvětlil
ředitel Správy silnic Olomouckého kraje
Petr Foltýnek.
„Správa silnic Olomouckého kraje zahájila projekční přípravu stavby v roce 2016.
S ohledem na skutečnost, že obec Laškov chystá vybudování kanalizace, jsme
opravy rozdělili na několik částí,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Jan Zahradníček. Už loni v prosinci tak
byl uveden do provozu zrekonstruovaný
úsek mezi Laškovem a jeho místní částí
Kandia. Kromě komunikace tu stavební firma opravovala také most, který byl
v havarijním stavu. Tato druhá etapa re-

konstrukce silnice z osady Kandia po hranice s olomouckým regionem trvala čtyři
měsíce. Celkové opravy se dotkly nejen
jednoho z mostů za vesnicí, ale také úseku vozovky, který navazuje na už hotovou
část u obce Ludéřov.
Renovaci silnice uvítali zejména místní.
„Zhruba rok a půl to museli krkolomně

6CVQ EGFWNG PCEJ¾\GLÊEÊ UG ąCFW
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objíždět. Proto jsme dvojnásob rádi, že už
je to hotové. Chtěl bych všem poděkovat
za trpělivost,“ zmínil se laškovský místostarosta Pavel Spáčil.
Olomoucký kraj se chce v nadcházejících letech zaměřit na opravy silnic
právě na Konicku. „Starostové z tohoto
regionu nás aktuálně nejvíce zásobují

BYLI JSME
U TOHO

stížnostmi ohledně stavu silnic z celého
kraje,“ potvrdil náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Jan Zahradníček
s tím, že peníze by na tyto projekty chybět neměly. „Disponovat bychom měli
celkem osmi miliardami korun, které
bychom rádi smysluplně rozdělili,“ uzavřel Jan Zahradníček.
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Silnice na Konicku vyhlíží opravy, jsou prý nejhorší v kraji

Lidé z malebné vesničky
tu
ale
pak
nenašli...
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Pásy na vozovce
poškodily kamiony i sporťák

řili celkem třikrát. A pokaždé jí následně udělili nejlepší možnou známku.
„Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou
pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a vyhovujícími smyslově postižitelnými
vlastnostmi,“ popsala její vlastnosti
Eva Čehovská z Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje.
Tak uvidíme, zda se kvalita vody
bude i letos zhoršovat, jako tomu
bylo v uplynulých letech, či se naopak
bude opakovat rok 2015, kdy nádrž po
všech měřeních obdržela jen jednou
jedinkrát zhoršenou známku. (mls)

8QFCXRąGJTCF÷LGUKEGéKUV¾X\JNGFGOMRQéCUÊXwCM\CVÊORąÊNKwOPQJQRNCXEč
NGVQUPGPCN¾MCNC
Foto: Martin Zaoral

PLUMLOV Pokud ne teď, tak už
nikdy! Prázdniny začínají, dovolená u moře bude tentokrát jen
pro zaryté milovníky slané vody
a tak se zdá, že by se tento rok
mohla plumlovská přehrada dočkat davů návštěvníků skoro jako
v dobách své největší slávy. Aby
tomu tak skutečně bylo, musí být
splněna jedna zásadní podmínka
– ve vodě nesmí být sinice! Alespoň zatím je tam hygienici neobjevili.
Kvalita vody na přehradě se měří už
od května, zatím k ní hygienici zamí-

hlásí před prázdninami jedničku
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

VÝROBCE NĚMČICKÉHO PEČIVA ZAVŘELA HYGIENA Davy na přehradě? Nádrž

region
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Minulé pondělí 22. června před
dvacátou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení Konice
na komunikaci mezi obcemi Ochoz
a Rakůvka osobní automobil Peugeot a jeho šestatřicetiletou řidičku.
Provedenými dechovými zkouškami
policisté u ženy změřili hodnoty 3,01
a 3,16 promile alkoholu v dechu. Se
změřenými hodnotami řidička souhlasila a přiznala vypití dvou jedenáctistupňových piv a půllitru vodky
během odpoledne před jízdou. Dalším prohřeškem ženy bylo, že není
vůbec držitelkou příslušného řidičského oprávnění. Pro své jednání je
tak žena podezřelá z přestupku podle
zákona o silničním provozu a přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten jí v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Další jízdu policisté ženě
pochopitelně zakázali.

Řidička zpitá pod obraz

V dosud přesně nezjištěné době od
soboty 20. do pondělí 22. června se
neznámý pachatel vloupal do rozestavěného rodinného domu v Držovicích. Po násilném překonání
vstupních dveří pachatel objekt prohledal a odcizil z něho křížový laser
značky Makita a elektrickou pilu na
řezání tvárnic značky DeWalt. Odcizením nářadí jeho majiteli způsobil
škodu vyčíslenou na 18 000 korun.
Majiteli nemovitosti pak poškozením vstupních dveří škodu 25 000
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádež. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Straka v držovickém domě
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rozhovor večerníku

Pondělí 29. června 2020

Jana Komárková navrhuje pro Ptenské dětské divadlo nádherné kostýmy
HOLUBICE Tohle se dnes už
často nevidí! Nejkrásnějším vánočním dárkem pro Janu Komárkovou (na snímku) byl dětský šicí
stroj. Když pak ve svých dvanácti
letech dostala první panenku Barbie, rozjela se její vášeň pro šití naplno. Už řadu let ji může dokonale
zužitkovat při přípravě kostýmů
jedinečného Ptenského dětského divadla. Zde může naplno dát
prostor nejen své řemeslné zručnosti, ale navíc i kreativitě a fantazii, které jsou jí na první pohled
vlastní. Mezi její oblíbené pohádkové postavy patří víly, hrdá je
však třeba i na kostýmy můr. Na
to vše a ještě mnoho dalšího jsme
narazili v první části rozhovoru
s touto energickou dámou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Chtěla jste být módní návrhářkou už jako dítě?
„Ano, já od dětství snila o tom být
módní návrhářka a pamatuji si tu
obrovskou radost, když jsem pod
vánočním stromečkem našla svůj
první dětský šicí stroj. Bavilo mě
odívat panenky. Jsem ovšem z generace, kdy panenky měly takové ty
dětsky buclaté tvary a na ty se moc
dobře nešilo. O to větší radost jsem
měla, když jsem ve svých asi dvanácti letech dostala první panenku Barbie s ženskými vnadami, a myslím,
že tam mě to teprve začalo naplno
bavit.“
yy Čím tehdejší vaše modely vynikaly?
„Nemyslím, že by něčím vynikaly,
ale pokud ano, pak to byla jistě praktičnost a funkčnost. Už v dětském
věku se projevovala moje touha po

tom, aby všechno mělo smysl a bylo
udělané pořádně. Takže oblečení nemuselo být až tak krásné a efektní, jako spíš funkční.
Dávala jsem dobrý pozor, aby
panenka oblečení mohla často
svlékat a oblékat, aby tam byly knoflíčky či jiné zapínaní, aby jí v tom nebyla zima, aby měla ke kalhotám vždy
i kabátek, a co víc, klidně i taštičku.“
yy Vystudovala jste střední oděvní školu, několik let pracovala
v Oděvním podniku Prostějov. Po
mateřské dovolené jste našla práci
v základní škole ve Ptení, kde jste
se stala hlavní návrhářkou a zároveň ovšem i dělnicí při přípravě
kostýmů jedinečného Ptenského
dětského divadla. Jak a kdy jste se
k této práci dostala?
„Dovedla mě k tomu naprostá náhoda, za kterou jsem též moc vděčná.
Nejen za všechny zkušenosti při práci s dětmi, ale právě i za tu možnost
šít tyhle kostýmy. Protože tohle je
pro mě nová forma šití, tady je potřeba hlavně fantazie a tu se učím
teprve rozvíjet. Byla jsem tehdy po
mateřské dovolené a dostala přes
úřad práce nabídku pracovat jako
školní asistentka v místní základní
škole, kterou jsem s radostí přijala.
Ovšem po půlroce mé praxe se měnil zákon a ve školách směli zůstávat

Vypadá to, že víla nemá na sobě nic, a přitom má
něco velice složitého až neskutečného. Úplně ji
vidím v šatech ve stylu návrhářky Blanky Matragi.
Jsou jemné, průsvitné, ale ve spoustě vrstev a se
spoustou našitých korálků, výšivek a maleb…
pouze pedagogičtí pracovníci. Tudíž
i já tehdy ze školy odešla a začala
pracovat jako OSVČ, šila jsem různé
dekorace a doplňky. Osud tomu asi
chtěl, že mi živnost nevynášela, a tak
jsem si udělala kurz na asistentku
pedagoga a do místní školy opět nastoupila s tím, že šití jsem si nechala
už jen jako vedlejší pracovní činnost.
Letos pracuji ve škole pátým rokem
a dá se říct, že šití kostýmů na tohle
krásné divadlo propadám rok od
roku víc a víc.“
yy Kdo někdy zavítal do Ptení na
dětské divadlo, může potvrdit,
že tyto divadelní kostýmy jsou
opravdu výborné. Myslím, že si
při jejich přípravě a výrobě si docela vyhrajete jako děti. Je to tak?
„Úroveň kostýmů byla vždycky veliká. Sama jsem žasla nad tím, jak nádherné a propracované kousky z let
dávných máme ve škole schované.
Mám pocit, že tohle vždycky dělal
někdo, kdo do toho dával spoustu
času a spoustu energie, spoustu lásky a nadšení. Ty kostýmy musí mít
nejen nápad, ale musí být i velice
pohodlné a kvalitně udělané. Děti
v nich hrají celý týden den co den
a není možné, aby to kostým nevydržel. A kdo zná děti, ví, že toho pohybu udělají opravdu hodně, nejen
na jevišti. Proto byla

přešívají kostýmy z dřívějších divadel, spousta materiálů je věnována pedagogy či rodiči dětí a spousta
oděvů a doplňků vzniká hlavně díky
šikovnosti, zručnosti a nápaditosti
zaměstnanců školy, kteří mají k tvorbě, dík práci s dětmi, velice blízko.“
yy V kolika lidech a kolik kostýmů vlastně vyrobíte?
„To je rok od roku jiné. Většinou
máme okolo dvaceti dětských herců
a spoustu dalších malých nemluvících rolí, takže odhaduji, že se během představení na jevišti objeví necelých čtyřicet dětí. Všem se kostým
vytváří. Přiznám se, že čas u toho
strávený bych asi ani nespočítala.
Je to celoroční práce spousty lidí.
Věnujeme tomu čas během prázdnin, věnujeme tomu víkendy a též
spoustu odpoledních. A pracuje na
tom, kdo může a má chuť se zapojit,
ovšem to stěžejní se dělá asi ve třech
až čtyřech lidech.“
yy Vzpomínáte si na nějaký
divadelní kostým, s nímž
jste byla obzvláště spokojená?
„Myslím, že krásný byl
kostým pro můrečky,
tuším, že z loňska.
Měla jsem totiž oba-
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velká výzva se tohoto též zhostit, za
což moc děkuji vedení naší školy,
a přiznávám, že jsem měla i velký
strach, jestli vůbec půjde držet laťku
s minulými ročníky. Naštěstí na tomhle ve škole pracuje velká spousta
pedagogů i nepedagogů a celé je to
velká skupinová práce nás všech.“
yy Jak výroba kostýmů probíhá?
„Myslím, že nejdůležitější je nápad
i představa autora a režiséra Foltina.
On napíše svou ideální představu
a my se jen snažíme ji nějak naplnit
v rámci našich schopností i možností. A někdy ani sami netušíme, čeho
všeho jsme schopni a jak krásný je
výsledek. Na tomhle divadle je úžasná právě ta spolupráce celé školy. Vše
musí ladit, vše být v souladu. Nejsou
to jen kostýmy, ale tohle divadlo má
i krásné kulisy, rekvizity, choreografie… A aby vznikl a vynikl dobrý
kostým, je potřeba ho sladit s tím
zbytkem. Návrhy si určitě děláme,
vše konzultujeme mezi sebou a hlavně s panem Foltinem, ale snažíme se
opravdu i o úsporu. Proto se často

vy, jak dobře, jasně a pohodlně stylizovat děti do malé můry a přitom je
udělat krásné. Navíc jsem ho šila ve
třech provedeních pro mluvící role
a též pro několik dalších nemluvících,
vždy malinko odlišných barvou. Byla
to taková lehounká křidélka s volánky, a když jsem kostým potom viděla
v kombinaci s krásnou choreografií
a ty malé můrky opravdu vypadaly,
jako by létaly, byla jsem dojatá.“
yy Byl naopak nějaký, který se
vám šil obzvláště obtížně. Jak na
to vzpomínáte?
„Obtížně se šily před pár lety kostýmy pro malé dvorní dámy a královnu. Snažila jsem se, aby vypadaly jako z pohádek o princeznách,
se spoustou kanýrků a řasení, aby
zkrátka měly noblesu a byly hodně
propracované. Ty bylo tehdy fakt
složité na šití, ovšem o to krásnější
na jevišti.“
yy Pokud byste si mohla vybrat
jakoukoliv pohádkovou postavu,
kterou byste mohla obléci podle
vlastní fantazie, jaká by to byla
a jaký „outfit“ byste pro ni zvolila?
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„Já určitě vílu. Protože vlastně vypadá, že nemá na sobě nic, a přitom má něco velice složitého až
neskutečného. Což je vždycky velká výzva. Úplně ji vidím v šatech
ve stylu návrhářky Blanky Matragi. Jsou jemné, průsvitné, ale ve
spoustě vrstev a se spoustou našitých lehounkých korálků, výšivek
a maleb.“
yy Vytvářela jste i šaty a doplňky
pro dospělé. Co všechno to bylo?
„Tak já vždycky šila hlavně oděvy. Už
od školy jsem šila spoustě lidem šaty
na zakázku či přešívala, opravovala
a upravovala, co šlo. Moc mě to baví
a mám ráda, když oděv prostě lidem
sedí k postavě a je jim v něm dobře.
Bylo sice i období, kdy jsem šila
tašky, dekorace do bytu, zástěrky či
hračky, ale ta touha po tom šít oděvy
je vždycky nějak silnější.“

DRUHÝ DÍL
EXKLUZIVNÍHO
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

vizitka
JANA KOMÁRKOVÁ
✓ narodila se 27. 8. 1979 v Prostějově
✓ celý život žije v Holubicích
✓ v roce 1993 absolvovala základní školu
ve Ptení, už od dětství měla jasno, že chce
jít na Střední průmyslovou školu oděvní
v Prostějově a fakt, že ji přijali na tuhle
školu, brala s velkým nadšením, které
se zvýšilo úspěšnou maturitou v roce 1997
✓ šití milovala natolik, že následně raději než na Vysokou školu
textilní šla šít na modelárnu do tehdejšího Oděvního podniku,
což se ukázalo jako skvělá volba, neboť z té doby má nejvíce
krejčovských znalostí a zkušeností, za což děkuje bývalým kolegyním
✓ v OP Prostějov byla blízko navrhování a naučila se celý
postup šití modelů nejen na módní přehlídky
✓ v roce 2001 z OP Prostějov odešla pracovat do obchodu
se smíšeným zbožím, který v té době provozovali její rodiče
✓ po mateřské dovolené pracovala ve školním roce 2013/14
v ZŠ Ptení, kam se po absolvování kurzu v roce 2015 vrátila
jako asistentka pedagoga
✓ je rozvedená, má dceru (16) a syna (11)
✓ mezi její koníčky patří kromě šití, turistiky, tance a osobního
rozvoje také malování. V této oblasti se zaměřovala zejména
na portréty a figurální kresbu
zajímavost: nejraději šije kostýmy na víly, miluje totiž jemné šaty
a spousty kytek, přičemž jako ideální vílu si dokáže představit Květu
Fialovou, neboť se dle ní vždy pohybovala s velkou lehkostí a noblesou, jakoby se kouskem těla už vznášela nad zemí

zpravodajství
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„SENÁT BYL V PROVOZU
S VELKÝM NASAZENÍM“
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yy ǌƚĢĐŚĚůŽƵŚŽĚŽďĢũƓşĐŚǌĄŵĢƌƽ͍
ͣWůŶşŵŶĞŶĞƐŵşƌŶŽƵƌĂĚŽƐƚş͕ǎĞ^ĞŶĄƚƐĐŚǀĄůŝůƐĞŶĄƚŶşŶĄǀƌŚƷƐƚĂǀŶşŚŽ
ǌĄŬŽŶĂ͕ƉƎĞƐŶĢũŝĚŽĚĂƚŬƵ>ŝƐƚŝŶǇǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĄǀĂƐǀŽďŽĚ͕ŬƚĞƌǉǌĂŬŽƚǀƵũĞƉƌĄǀŽďƌĄŶŝƚǎŝǀŽƚƐǀƽũĂƐǀǉĐŚ
ďůşǌŬǉĐŚƐĞǌďƌĂŶş͘sĢƎşŵ͕ǎĞŝWŽƐůĂŶĞĐŬĄƐŶĢŵŽǀŶĂŶĄƓŶĄǀƌŚƉŽĚƉŽƎş͘
s ĚŽďĢ͕ŬĚǇƐůĞĚƵũĞŵĞƚůĂŬŶĂŽĚǌďƌŽũĞŶşďĞǌƷŚŽŶŶǉĐŚŽďēĂŶƽ͕ŬƚĞƎş
ĚƌǎşǌďƌĂŸǌĂƉŽĚŵşŶĞŬ͕ŬƚĞƌĠƐƚĂŶŽǀş ǌĄŬŽŶ͕ ƉŽǀĂǎƵũŝ ƚĂŬŽǀĠ ǌĂŬŽƚǀĞŶş
ǌĂ ŵŝŵŽƎĄĚŶĢ ĚƽůĞǎŝƚĠ͘ :ĚĞ Ž ƐǀŽďŽĚƵŬĂǎĚĠŚŽǌŶĄƐ͕ŶŝŬŽůŝǀŶĢũĂŬĠ
ƌŽǌĚĄǀĄŶş ǌďƌĂŶş͕ ũĂŬ ƚǀƌĚş ŽĚƉƽƌĐŝ͘
EĂǀşĐ ũĞ ƉƌŽŬĄǌĄŶŽ͕ ǎĞ ǌůŽēŝŶǇ ƐĞ
ǌďƌĂŶşũƐŽƵƵŶĄƐƉĄĐŚĄŶǇǀƉŽĚƐƚĂƚĢ ǀǉŚƌĂĚŶĢ ŶĞůĞŐĄůŶşŵŝ ǌďƌĂŶĢŵŝ
ĂŶŝŬŽůŝǀǌďƌĂŶĢŵŝĚƌǎĞŶǉŵŝůĞŐĄůŶĢ͘
:ĞƚŽƚƎĞďĂŽƉĂŬŽǀĂƚ͕ƉƌŽƚŽǎĞŝǀŵĠĚŝşĐŚǌĂǌŶşǀĂũşǀƚĠƚŽǀĢĐŝŶĞƉƌĂǀĚŝǀĠ
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘ZŽǀŶĢǎƐůĞĚƵũŝŶĞďĞǌƉĞ-

ēş͕ŬƚĞƌĠŚƌŽǌşǌĞƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĄŶşĚĂƚ
Ž ŽďēĂŶĞĐŚ͘ EĂ ǀĞƎĞũŶĠŵ ƐůǇƓĞŶş
ǀ ^ĞŶĄƚƵ Ϯϯ͘ ēĞƌǀŶĂ ǌĂǌŶĢůŽ ŵŶŽŚĠĂǀƓĞďƵĚĞŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚ^ĞŶĄƚƵ
ŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝ͘sĞůŵŝĚŽƉŽƌƵēƵũŝŬƉƎĞēƚĞŶşēŝƉŽƐůĞĐŚŶƵƚş͘͞
yy DĄƚĞǀƽďĞĐēĂƐŶĂŶĄƓƌĞŐŝŽŶ͍
ͣ:ĞƉƌĂǀĚŽƵ͕ǎĞƐƉŽƵƐƚƵĂŬĐşƉŽƎĂĚĂƚĞůĠ ŵƵƐĞůŝ Ŭǀƽůŝ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠ
ŬƌŝǌŝǌƌƵƓŝƚ͘EǇŶşƐĞŽƉĢƚĚŽƐƚĄǀĄŵ
ŵĞǌŝŽďēĂŶǇĂŵĄŵǌƚŽŚŽŽƉƌĂǀĚƵƌĂĚŽƐƚ͘sŵŝŶƵůĠŵƚǉĚŶƵũƐĞŵ
ŶĂǀƓƚşǀŝůĂ ĂŬĐŝ KůŽŵŽƵĐŬĄ ƓƚĂĨĞƚĂ ŶĂ ǀŽǌşŬƵ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ũŝǎ ƚƌĂĚŝēŶĢ
ƐŽƵēĄƐƚş KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ƉƽůŵĂƌĂƚŽŶƵ͘ ^ůĂǀŶŽƐƚş ƉĂŬ ƉƌŽ ŵŶĞ ďǇůĂ
ƷēĂƐƚ ŶĂ ƉƎĞĚĄǀĄŶş ŵĂƚƵƌŝƚŶşĐŚ
ǀǇƐǀĢĚēĞŶş ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ǇƌŝůŽŵĞƚŽĚĢũƐŬĠŚŽŐǇŵŶĄǌŝĂǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
sŶĞĚĢůŝϮϭ͘ēĞƌǀŶĂũƐĞŵƐĞǀǇĚĂůĂ
ĚŽ <ŽŶŝĐĞ͕ ŬĚĞ ƉƌŽďşŚĂůǇ KƐůĂǀǇ
ŵĢƐƚĂ<ŽŶŝĐĞ͘WƌŽŐƌĂŵďǇůďŽŚĂƚǉ͕
ũĞŶƓŬŽĚĂ͕ǎĞŬǀƽůŝƉŽēĂƐşŶĞŵŽŚů
ǀǌůĠƚŶŽƵƚ ŬƌĄƐŶǉ ďĂůſŶ Ɛ ƉŽƐĄĚŬŽƵ͘͞
yy ĐŽũĞŶŽǀĠŚŽǀƚŽůŝŬǀĞƎĞũŶŽƐƚş
ƐůĞĚŽǀĂŶĠŵ ƉƎşƉĂĚƵ DŝĐŚĂůĄŬŽǀǉĐŚ͍
ͣǀƌŽƉƐŬǉ ƐŽƵĚ ƉƌŽ ůŝĚƐŬĄ ƉƌĄǀĂ Ɛŝ
ǀǇǎĄĚĂů ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ēĞƐŬĠ ŝ ŶŽƌƐŬĠ
ƐƚƌĂŶǇ͘ Ă ŶĂƓŝ ƐƚƌĂŶƵ ũƐŵĞ ǀƓĞ ĚŽĚĂůŝ͘^ƚĞũŶĢƚĂŬũƐŵĞǀƐŽƵůĂĚƵŝǀƉŽŵŽĐŝƌŽĚŝŶĢŵĂůĠƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽůēŝēŬǇ
DĂǆŝŶĞ͘sƚƵƚŽĐŚǀşůŝŵƵƐşŵƉŽĐŚǀĄůŝƚĂƐƚŽƵƉĞŶşĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬǇƉƎĞĚ
ǀƌŽƉƐŬǉŵƐŽƵĚĞŵƉƌŽůŝĚƐŬĄƉƌĄǀĂ
ǀĞ aƚƌĂƐďƵƌŬƵ͘ ĞƐŬĄ ƌĞƉƵďůŝŬĂ ƉŽǎĄĚĂůĂ Ž ŵŽǎŶŽƐƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŽǀĂƚ ǀĞ
ƐĞĚŵĂĚǀĂĐĞƚŝƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ
ǀ ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ ǀĞĚĞŶǇ ƉƌŽƚŝ EŽƌƐŬƵ
ƵƚŽŚŽƚŽƐŽƵĚƵ͘sĞƐŬƵƉŽŵĄŚĄŵ
ŬŽŶŬƌĠƚŶşŵƌŽĚŝŶĄŵƌŽǀŶĢǎǀĞǀĞůŵŝ ŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶǉĐŚ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ͕ ŬƚĞƌĠ ƵŬĂǌƵũş ŶĂ ƉŽƐƵŶ ƐǇƐƚĠŵƵ ƉĠēĞ
ŽĚĢƚŝĂŵůĂĚŝƐƚǀĠ͘ŶĞǀǎĚǇǎĄĚŽƵĐşŵƐŵĢƌĞŵ͘͞
;ƉƌͿ
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OLOMOUC Komunistická strana Čech a Moravy uspořádala
před prázdninami tiskovou konferenci, kterou odstartovala aktivní část kampaně k volbám do Zastupitelstva Olomouckého
kraje. Krajský předseda Josef Nekl představil v jednom ze salonků
Regionálního centra v Olomouci kandidáty z předních míst v čele
s lídrem Ludvíkem Šuldou. Právě zástupce prostějovského regionu představil hlavní volební priority komunistů.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Genderově velmi zajímavá kandidátka
čítá v první desítce hned šest zástupkyň
něžného pohlaví a pouze čtyři muže.
V případě úspěchu tak mohou komunisté zamíchat převahou mužského
živlu v krajském zastupitelstvu.
Aktuálním tématem po karanténě vynucené pandemií koronaviru je zotavení ekonomiky. Strana proto navrhne
zřízení fondu kraje na podporu občanů
i malých podniků postižených následky
vyhlášeného nouzového stavu. „Bude-

me také prosazovat podporu malých,
středních podniků a OSVČ při obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém
útlumu za pomoci účinných dotačních
titulů,“ zdůraznil Ludvík Šulda, jednička
kandidátky KSČM do krajských voleb
v Olomouckém kraji.
Komunisté hrají také na ekologickou
strunu. Přestože začalo více pršet, je
sucho, potřeba zadržovat vodu v přírodě je tedy stále aktuální. Budoucí
zastupitelé proto hodlají přispět k zadání projektu pro zadržování vody
na horním toku Moravy pro obnovu
podzemních vod a přivaděče vody
pro velká města Hané. „S tím souvisí
převod služeb zajišťovaných z veřejných prostředků do rukou organizací zřízených obcemi či krajem, jde
především o vodovody a kanalizace,

dopravu a podobně. V tom vidíme
záruku kvality za efektivní cenu,“ připomenul Šulda.
KSČM jasně deklaruje, že ochrana
krajiny, vody, půdy a lesů je na prvním
místě. Je proto třeba citlivě vybalancovat
žádoucí nárůst cestovního ruchu s dopadem na klimatické změny. „Některé
regiony kraje mají notorické problémy
s kvalitou ovzduší, chceme neustále
pracovat na snižování škodlivých emisí.
Bereme to i jakousi součást prorodinné
politiky,“ doplnila Věra Vránová.
V plánu je i navýšení kapacit domovů
pro seniory a podpora budování nových nejen ve městech, ale i na venkově.
„Po zkušenostech s pandemií budeme
revidovat sestavení efektivního krizového plánu kraje a zavedení povinnosti se
jím řídit. Obecně platí, že naší prioritou
v této oblasti je především bezpečnost
občanů v našem kraji,“ představil další priority druhý muž kandidátky Jiří
Zima. Proto by se komunisté na území
kraje těžko smiřovali třeba s azylovým
centrem pro nelegální migranty.
V zemědělské politice je cílem navýšení soběstačnosti v zásobování kva-

BYLI JSME
U TOHO
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litními potravinami. Mladou generaci
zejména ze sociálně slabších rodin
chce KSČM podpořit v různorodých
možnostech vzdělávání zavedením
žákovského jízdného zdarma, aby

nedocházelo k zatěžování rodinných
rozpočtů. A sportovní aktivity podpoří rozvojem a výstavbou sportovišť
i ve venkovských regionech kraje,
záruku mládežnického sportu vidí

především v kvalitních trenérech.
Plánů tedy více než dost. Bude především na novém lídru kandidátky,
aby je se svým týmem dokázal přetavit ve volební výsledek.

SPD jde do voleb Policie prořezávání gum
VNXWHçQõSAMOSTATNĚ!

PROSTĚJOV V servisu KRAJSKÉ VOLBY 2020, který byl součástí minulého vydání Večerníku, se vloudil malý „šotek“.
Ve zpravodajství z příprav politických
stran a hnutí na volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje se omylem dostala
zmínka, že hnutí Svoboda přímé demokracie kandiduje společně se Stranou
práv Občanů. To však není pravda.
„Přestože na začátku článku se uvádí, že
vstupujeme do krajských voleb jako samostatná jednotka, je později nepřesná
informace o koalici SPD a SPO. Na rozdíl

od jiných stran, které si nevěří a navzájem
se spojují nebo které nemají dost vlastních
lidí, my jdeme do voleb pod naším názvem
a snad polovinu krajské kandidátky bychom
mohli v případě potřeby postavit z Prostějovanů. To jak ze členů SPD, tak i nezávislých
kandidátů, se kterými jsme spolupracovali
již v minulosti,“ objasnil uvedenou nepřesnost Pavel Dopita, prostějovský zastupitel
a šestý v pořadí na kandidátce SPD do krajských voleb.
Redakce Večerníku se tedy za nepřesnost
SPD i čtenářům omlouvá.
(mik)

v Plumlovské ulici řeší jako přestupek
>>>pokračování ze strany 3
Dle informací Večerníku došlo
minimálně ke třem takovým útokům, jeden z poškozených měl
kromě prořezaných gum také rozbité sklo u spolujezdce. Případů
však může být mnohem víc. „Vidím na to parkoviště z okna bytu a
za poslední dobu jsem několikrát

sledoval, jak tam někdo měnil
kolo. Nechápu, jak si to může ten
člověk dovolit! Doufám, že s tím
PČR začne něco dělat, protože
tohle není normální,“ láteřil jeden
z obyvatelů Plumlovské ulice.
Svědci poukazují na to, že pachatelem by měl být provozovatel
obchodu s koženými křesly, před

jehož domem k případům dochází. Dokonce v této věci má existovat i usvědčující videozáznam,
jenž měl být policii předložen.
Sám majitel domu však jakékoliv
nařčení odmítá.
„O ničem nevím, policisté mě
o této záležitosti neinformovali.
Nikoho s prořezanými gumami

jsem nezaznamenal. Myslím, že
hanlivý text na sociální sítě nechal
umístit pán bydlící v sousedním
domě. Dál se k celé záležitosti
na doporučení právníka nebudu
vyjadřovat,“ reagoval na četné
dotazy provozovatel obchodu a
majitel domu v Plumlovské ulici
Petr Pavlát.
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Jitka Chalánková pomáhá obcím i rodinám v nouzi
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Právě těchto sedm dní může být pro vícero Prostějovanů těmi, ve kterých se bude
rozhodovat o jejich dalších životních osudech. Přestože to na první pohled nebude
tak vypadat, nastanou chvíle, kdy půjde doslova o všechno.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zaznamenáte poměrně velký vítr ve
vlastní peněžence. Nastane chvíle,
kdy doslova a do písmene nebudete
vědět, co dřív zaplatit. Nechejte si
ale železnou zásobu, abyste vydrželi
s penězi do výplaty.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Kvůli stresu
a pracovní zaneprázdněnosti zapomenete na narozeniny blízkého člověka. Bude to trapas. Sice si pospíšíte s dodatečnou gratulací, ovšem
nepříjemný pocit a špatné svědomí
tím nezaženete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
V partnerském vztahu už to neklape
tak jako dřív. Měli byste ho něčím
originálním oživit. Zkuste pečlivě
naplánovat romantický výlet spojený s dobrou večeří při svíčkách.
Jinde to funguje, tak proč ne u vás?
RACI – 22. 6. až 22. 7. Patříte mezi
ty, kteří se nespokojí s málem. A protože chcete stále víc a víc, dostanete se
do konfliktu hned s několika lidmi najednou. Svůj majetek nerozšíříte jen
tak jednoduše, narazíte na překážky.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Svěříte se nejlepšímu příteli se svým problémem
a budete od něj čekat nejen radu, ale
rovněž nezištnou pomoc. Po chvilkovém váhání vám dotyčný skutečně pomůže, ale nebude to zadarmo.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Lidé
okolo vás jsou veselí a oplývají nápady. Vás naopak čeká týden plný
nudy, špatné nálady a také finančních problémů. Prostě týden blbec. Nějak toto období přečkejte,
hlavně ať neutrpíte další ztráty.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Domácí
práce pečlivě a spravedlivě rozdělte,
vždyť uklízet musí i partner. Pokud
jej k tomu nepřinutíte po dobrém,
klidně jej vydírejte. Společná práce
přispěje i k větší harmonii ve vašem
vztahu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Po
celý týden vás budou provázet dvě
šťastná čísla, a to šest a devět. Klidně je můžete použít do loterijní
hry a můžete čekat na zajímavý výsledek. Štěstí prožijete také v práci,
podaří se vám takřka nemožné.

nákupní servis
pro vás

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Minulý týden jste zameškali velice
důležitou záležitost a nyní se vám
vše vrací jako bumerang. Už to dále
neodkládejte, mohli byste utrpět
značné ztráty, nejen finanční. Rychle to vyřešte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Objeví se před vámi nabídka výhodných investic a obchodů. Peněz
máte celkem dost, takže neváhejte
a vyberte si vhodnou příležitost,
kam je uložit nebo co si za ně pořídit. Nemůžete prohloupit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na
pracovišti to bude jeden velký hukot. Obdržíte tolik úkolů, že v danou
chvíli nebudete ani vědět, do čeho se
pustit dřív. Chce to systém a možná
i radu od zkušenějších kolegů.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Uvnitř vaší
rodiny dojde k velmi komplikované situaci, kterou nevyřešíte sami
ani náhodou. Bohužel do hry bude
muset vstoupit právník, jehož rady
jsou sice drahé, ale určitě se jimi
řiďte.
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... tentokrát ze sortimentu: ALKOHOLICKÉ NÁPOJE...

Fernet Stock 0,5l

189,90

Jägermeister 0,7l
%RæNRYUXPO

119,00

99,90

123,45

139,90

99,90

249,90

-

469,90

469,90

469,90

229,90

109,90

159,00

109,90

99,90

159,90

129,99

Jack Daniel´s Tennessee
whiskey 0,7l

479,90

-

469,90

449,90

499,90

-

$PXQGVHQYRGNDO

149,90

-

219,90
(0,7l)

144,90

179,90

199,90

119,90

-

179,90

119,90

129,90

179,90
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

Alkoholické nápoje obsahují přes 0,75 objemových procent ethanolu
a lidstvu od nepaměti slouží k uvolněnější náladě. Jejich požívání je však
návykové a proto je potřeba, jak se říká, pít s mírou. Jestliže však slavíte
narozeniny, vyplatí se vám vědět, že nejlevnější fernet nabízí Billa a Penny market, kde mají i cenově nejvýhodnější Jägermeister. Pro rum Božkov,
vodku Amundsen in Jack Daniel´s Tennessee whiskey se zastavte v Kauflandu, kde společně s Albertem nabízí za nejnižší cenovku i starou žitnou
Na zdraví!
mysliveckou.
Průzkum byl proveden ve středu 24. června.

08=(8035267ö-296.$32

Antivirus C

VFKY¿OHQSRVODQFL

Poslanci 16. června schválili novelu zákona o sociálním pojištění
navrhovanou ministryní Janou
Maláčovou. Návrh rozšiřuje
dosavadní program Antivirus
o nový režim C, který spočívá
v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění.
Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další
cílenou podporu pro zmírnění
dopadů koronavirové krize za

účelem zachování maximálního
možného počtu pracovních míst.
Antivirus C má pomoci přibližně
88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na
státní rozpočet se předpokládá ve
výši max. 13,5 mld. Kč. Novela zákona byla poslanci projednána po
takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní
ji musí ještě podepsat prezident republiky.
Zdroj: MPSV

3ĆHKOHGZHERYÛFKRGND]Ď
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V souvislosti s aktuální situací, kdy byl v České republice prokázán
výskyt covid-19 a nyní dochází k postupnému rozvolňování epidemiologických opatření, připravil a aktualizoval projekt Krajská
rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele s cílem usnadnit vyhledávání aktuálních informací k vládním
opatřením, doporučeným postupům apod.
Odkazy věnované rozvolňování opatření jsou pro lepší přehlednost podbarveny šedivou barvou. Přehled je průběžně aktualizován – sledujte prosím vždy datum, ke kterému jsou uvedené odkazy platné.
Přehled webových odkazů naleznete https://www.ohkpv.cz/obrazky/
odkazy_zamstnavatele_KRP_8.6.2020.pdf
Zdroj: http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické

energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 13. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 17. 7. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Tylova č. hodin. Vypnutá oblast: ul. Ječmín32, Tetín č. 7 a č. 4 až 16.
kova - pravá strana od č. 4 po č. 30,
Obec: Přemyslovice
Puškinova č. 17.
Dne: 13. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Obec: Poličky
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 20. 7. 2020 od 7:30 do 18:30
od č. 44, 341 a 343 po č. 31 a kostel, hodin. Vypnutá oblast: celá obec
(mimo školy a č. p.35, 36) (od koste- Poličky.
la po prostřední obchod).
Obec: Prostějov
Obec: Mostkovice
Dne: 22. 7. 2020 od 7:30 do 16:00
Dne: 16. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Sadová
hodin. Vypnutá oblast: část obce s č. 11, 13 a 28 - 46.
Mostkovice - celá lokalita chat kolem Obec: Prostějov
Letního kina, od hráze po parkoviště Dne: 22. 7. 2020 od 7:30 do 16:00
a po č. chat 1145, 1135 u Yacht klu- hodin. Vypnutá oblast: část sídl. E.
bu, včetně kina, č. 1156, občerstvení Beneše s č. 21 - 35.
č. 834.
E.ON Distribuce a.s.

$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
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OD 22. DO 28. 6. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v každé úterý, čtvrtek a pátek od 22:30 - 23:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem
dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI (Martin a hvězda) se koná 24. června. Začátek v 15:30 hodin.
ƔHISTORIE NAVIGACE, přednáška se uskuteční v sobotu 25. června ve 20:00. Přednáší Petr Scheirich, Ph.D.

Blokové îLÔWüQt
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 23. června.
úterý 30. června
Husovo nám., Husovo nám. rekonstruovaná část, Husovo nám. rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám.,
Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní SSOK
čtvrtek 2. červcence
Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Žeranovská bytový dům 21-25

20061010940
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KOUPÍM

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877
Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329
Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594

Dne 6. července 2020
vzpomeneme 15. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František HAVLÍK
z Ivaně.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn s rodinou a dcera.

Pronajmu byt v přízemí 1+1. Volný.
Kauce. Tel.: 727 875 306
Prodám byt 2+1 OV, cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552

Dnes, tj. 29. června 2020
uplyne 6 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav HAŠÁK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Dnes, tj. 29. června 2020
si připomínáme 10 let,
co nás navždy opustil
pan Jan PETRŽELA
z Drahan.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále
vzpomíná rodina.

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří
doprovodili na poslední cestě
pana Ludvíka BLAHOUŠKA
z Hrubčic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku. Zvláštní
poděkování patří Soukromé
pohřební službě p. Václavkové
za profesionální přístup
a za důstojné rozloučení.
Manželka a děti s rodinami.

Koupím staré šperky a zlomkové zlato dohoda. Tel.605138473

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
„Je dobré vědět a uložit si
tel. číslo 777 135 540.“
jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Koupím tříkolku pro dospělé za přijatelOtevírání dveří v případě ztráty klíče. nou cenu. 774 399 550
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

SEZNÁMENÍ
72letá vdova, středoškolačka z Prostějova hledá přítele. Telefon: 774 399 550
72letá vdova, hledá kamarádky z Prostějova. 606 425 313

Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346

15021020132

PILA OTASLAVICE nabízí tvrdé palivové dříví krácené. Cena 700 Kč/prms.
Doprava zajištěna. Tel.: 605 405 953

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY. Velký výběr domácí obuvi, orto. pantofle,
botasky s paměťovou pěnou a letní
nazouváky. POHODLÍ PRO VAŠE
NOHY. Tel.: 603 445 601
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

OZNÁMENÍ
Během měsíce jsem přišel o rodinu, NABÍZÍM opravy a servis šicích
přátelé a možná i o střechu nad hlavou: strojů všech značek. RYCHLE A
In-Ri:M. Pomůže někdo? Číslo účtu: KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346
292288199/0300
Prodám proschlé palivové dříví.
Tel.: 605 86 41 40

ZVÍŘATA

Kdo daruje pejska, čivavu, pudla i s výbavou? 606 425 313

Dne 30. června 2020
vzpomeneme 14. smutné
výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. Děkuje manželka
Jitka, dcera a syn s rodinami.

Láska je závrať, pane můj,
hluboká závrať nad řekou.
Láska je jemný dotek pěn,
jež skrze prsty protekou,
láska je víc než polibek
je to tiché pohlazení – pro toho,
kdo už není.

Dne 30. června 2020
vzpomeneme
nedožitých 70. narozenin
pana Miroslava BEZSLEZINY.
S láskou stále vzpomíná
manželka Radoslava a děti
Michael, Pavel a Radka
s rodinami. Děkujeme všem
příbuzným a známým
za tichou vzpomínku.

WWW.VECERNIK.PV
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PRODÁM

FINANCE

Dne 1. července 2020
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Vladimír STANĚK
z Bílovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dne 4. července 2020
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička, prababička
paní Vlasta BALZEROVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná syn Ervín
s rodinou a dcera Petra s rodinou.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Dne 24. června 2020
jsme si připomenuli
nedožitých 100 let
paní Jarmily OTČENÁŠKOVÉ
ze Skalky.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná snacha Marie
Otčenášková s rodinou.

Dne 5. července 2020
by se dožil 80. roků
pan Karel KUČERA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manželka,
syn Dalibor s rodinou.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Že čas rány zhojí,
je jen pouhé zdání.
Zůstala jen bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 3. července 2020
vzpomeneme 1 rok,
kdy nás navždy opustila
paní Margita KŘÍŽKOVÁ
z Kralic na Hané.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále vzpomíná
dcera Eva s rodinou.

Dne 30. června 2020
uplyne 12 smutných let,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ivana se synem Jiřím
a rodina Groškova.

16011421482

PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 731 471 123
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.
cz, tel.: 605 86 41 40

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají mnohem víc než ostatní.
O to těžší je naučit se bez nich žít.

Nikdy nezapomeneme.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2020/2021
příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
Sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy nesdružujeme, pálíme od 50 l kvasu za přítomnosti zákazníka. Poskytujeme
poradenské služby a uložení kvasu v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
721 344 771. Práce různého druhu. Neprodávejte překupníkům, ale odborSečení trávy a náletových křovin.
níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
Koupím stavební pozemek v Prostějově.
www.zednickepraceprostejov.cz
Tel: 608 709 521 Děkuji.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Zavzpomínejme

na naše
blízké!
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Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Dragounová 1930 Protivanov
Miroslava Vaňková 1922
Prostějov
Petr Machač 1965
Prostějov
Marta Řehulková 1937
Prostějov
Lubomír Hrazdil 1955
Držovice
Dalibor Bednář 1963 Kostelec na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. června 2020
Jakub Mačák 1986 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 4. července 2020
Miroslava Rajtrová 1943 Bedihošť 12.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Zdeněk Brablec 1947
Smržice Úterý 30. června 2020
Anna Pokorná 1931 Lešany Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Věra Dočkalová 1927
Čelechovice na Hané Adolf Rozehnal 1933 Kralice na Hané Zuzana Soušková 1928 Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslava Hejcmanová 1952 Prostějov Anna Gáborová 1939

Hrubčice Irena Lemonová 1958

Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Brigáda pro studenty v Prostějově, poslední volná místa. Info: Personální
agentura, Kravařova 9, PV, 10 - 14 hod.,
1. poschodí.
Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně.
> Info na tel: 603 533 508
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidní důchodce na ostrahu objektu v Prostějově.
Zkrácený pracovní úvazek, noční služby.
Informace na tel.č.: 602786692.

Pondělí 29. června 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

JE V PÁTEK 3. ÈERVENCE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Číšník/servírka
Denní hlídači
Mitři seřizovací výroby
Pomocní kuchaři
Rozpočtáři
Učitel/-ka v MŠ

V 10.00 HODIN

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)
18 000-20 000 Kč
15 000 Kč
27 000-33 000 Kč
22 000-30 000 Kč
34 000 Kč
29 490-34 050 Kč

Provoz
turnusový
dvousměnný
dvousměnný
nepřetržitý
pružná prac. doba
jednosměnný

Kvalifikace
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

Firma
Zámecký Šenk, Kralice n.H.
Zemědělské družstvo Smržice
OBALIA, Prostějov
Erik Kunze, Žešov
GRÉZA, Vrahovice
ZŠ a MŠ Bohuslavice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

NÁRODNÍ DŮM
Prostějov o.p.s.

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

vypisuje výběrové řízení na pozici

ì(',7(/.$

Pozice

Plat (Kè)

Pomocní stavební dělníci
Pomocné práce ve skladu

96-120 Kč/hod. pružná prac. doba
87 Kč/hod.
jednosměnný

Provoz

Kvalifikace

Firma

základní+praktické
základní+praktické

DD stavby, Prostějov
PROCYON
MANUFACTURE, Pv

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

Požadujeme:

• Praxe v oblasti gastronomie minimálně 5 let
• Manažerské a řídící schopnosti
• Zkušenosti s realizováním gastronomických akcí
• Flexibilita, kreativita
• Zodpovědnost a spolehlivost
• Profesionální přístup

• Zpracovanou koncepci provozování Národního domu
• Vzdělání v oblasti gastronomie – minimálně úplné
střední odborné s maturitní zkouškou výhodou

Vaším hlavním úkolem bude:

• Zajištění provozu restaurace a společenských akcí
• Spolupráce se vzdělávacími institucemi

• Zajištění dodržování hygienických předpisů (HACCP)
Nabízíme:

• Benefity – služební auto, mobilní telefon, stravenky, 5 týdnů dovolené

20062511069

Přihlášky do výběrového řízení včetně životopisu
zasílejte nejpozději do 19.7.2020.

20062611073

• Práci v reprezentativním prostředí Národního domu
• Smlouvu na dobu neurčitou
• Motivační finanční ohodnocení

Bližší informace poskytne předsedkyně
správní rady Národní dům o.p.s. Milada Sokolová,
e-mail: Milada.Sokolova@prostejov.eu
tel. 582 329 170

2TQF¾X¾VGMWRWLGVG
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

8[WåKLVGą¾FMQXÆKP\GTEG
XÚJQFPÆCMEG\FCTOC
-QPVCMVWLVGKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ
JNGF¾PCRQ\KEK

s1$%*1&0ª/#0#ä'4-#
s4'&#-614-#

20062611074

05672/1ä0º+*0'&
+0&+8+&7.0ª
1*1&01%'0ª
0#<-.#&ö
8.#560ª%*8º5.'&-Č
-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊ
MQ\CM@
MQ\CM
@RXE\
R-Q\¾M

19

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 29. června 2020
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Také šestadvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 2. července 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Palečkova
Jaromír PŘECECHTĚL, Olomouc
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 500 Kč .
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vladimír Franz
V
Petr SOLDÁN, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
K VÁM DOMŮ
Eva VLÁČILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby .

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 9, 8, 7
Jana NOVÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
SU
DO
KU

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

20060520925

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Doučování nejen českého jazyka a matematiky pro děti a dospělé.
Marie KVÍČALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební vyuč. hod.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\NDGHĜQLFWYt

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU
a graficky lehce poupravili posilu do branky prostějovských hokejistů. Poznáte nového strážce jestřábí
svatyně?
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MECHY, MYŠIČKA, SETY, GUMÁK, HMAT, VLYSKY, EMBRYO, KAFR,
HAVRAN, TCHÁN, PARD, AKTA, OTVOR, KRUL, FUCHS, EGOISTA,
TUŘI, LEGENDA, ROSÁK, RISK, KREMPA, AGRAFIE, ATOM, CEJN,
LOVY

20052260818

20042460609

NABÍZÍME...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD
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LÉTO S HVĚZDAMI

KDY: SOBOTA 4. ÈERVENCE 2020, 15:00 HODIN
KDE: AREÁL VEDLE OC ALBERT, PLUMLOVSKÁ UL., PROSTÌJOV
Koronavirus a s ním spojená opatření zmrazily veškeré akce i koncerty,
což se týkalo pochopitelně také Prostějovska. Nyní se ale vše rozvolňuje
a zelenou dostávají koncerty pod
širým nebem. Z tohoto důvodu se
pořadatelé zrušených koncertů ve
městě spojili a dohodli se na šňůře
pěti akcí. Co čtrnáct dnů tak umožní
občanům města kulturní a hudební
zážitky. Akce nejen pobaví, strávený
čas bude možné vyplnit dobrým jídlem a pitím. Zvolený program si užijí
všechny generace.
Ojedinělý festival odstartuje v sobotu
4. července na prostranství vedle OC
Albert v Plumlovské ulici od patnácté
hodiny. První hudební sobotu vystoupí
kapely Zelenina, ATMO music a Nebe.

Skupina Zelenina vznikla v roce 2012
v okolí Čechtic ve středních Čechách,
stejně jako seskupení ATMO music,
jež se původně skládalo ze dvou členů.
Jedná se o kapelu, která má na kontě
dvanáct singlů, dvě desky, 80 milionů zhlédnutí na YouTube a přes 135
tisíc odběratelů. Pětičlenná divize nebeských jezdců, jak si sami říkají, si místo na „Zemi“ našla v roce 2005. V roce
2019 kapela Nebe zrušila všechny letní
koncerty na dobu neurčitou, nyní se ale
znovu objevuje.
Na co vše se tedy v sobotu těšit? „Primárně se bude jednat o hudební akci, ale nad
tento rámec bude dostatek čepovaného
piva několika druhů a bohatého občerstvení. Nebude chybět nabídka koktejlů,
vína a nealkoholických nápojů,“ prozra-

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 29. června
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 KANÁŘI
krimi-thriller
Rumunsko/Francie/Německo
úterý 30. června
17:30 3 BOBULE
20:00 KINO NASLEPO
středa 1. července
15:00 PROBLÉMISSKY
historická komedie/drama VB/Francie
17:30 3BOBULE
20:00 GRA TORINO
americké drama/krimi
čtvrtek 2. července
15:00 ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
dokument Itálie
17:30 3BOBULE
20:00 ZEMĚ MEDU
makedonský dokument
pátek 3. července
15:00 LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaná dobrodružná komedie
USA/Indie/Čína
19:00 TADY VARY:
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
20:00 TADY VARY:
NEŽ SKONČÍ LÉTO
australská komedie/drama
sobota 4. července
15:00 LASSIE SE VRACÍ
dobrodružné drama Německo
17:00 TADY VARY: JALDA,
NOC ODPUŠTĚNÍ
drama Francie/Německo/Írán
20:00 TADY VARY: LUXOR
romantické drama VB/Egypt
neděle 5. července
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
kanadský animovaný film
15:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
17:00 TADY VARY:
MOGUL MAUGLÍ
drama Velká Británie
20:00 TADY VARY:
JSME JEDNÉ KRVE
dánský krimi-thriller
pondělí 6. července
17:00 TADY VARY:
KUBRICK O KUBRICKOVI
dokument Francie/Polsko
20:00 TADY VARY: EMA
chilské drama

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 29. června
17:00 LUCIE JINDRÁK
SKŘIVÁNKOVÁ: STARLINK
vernisáž výstavy prací, které se zabývají
tématem vesmíru
17:00 MARTIN SALAJKA:
FURCIFER
vernisáž výstavy maleb s výjevy zachycující
život chameleonů
do 15. srpna
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
výstava jedinečných dokumentárních
fotografií pořízených z kulturních akcí
pořádaných statutárním městem Prostějov (vestibul Kulturního klubu Duha)

$9»67$
$9»67$9<
9<

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 1. července
21:30 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
americký akční film
pátek 3. července
21:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
česká komedie
sobota 4. července
21:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie ČR/Slovensko
neděle 5. července
21:30 SUPER MAZLÍČCI
animovaný film Německo/Čína/V. Británie
pondělí 6. července
21:30 TRHLINA
slovenský thriller

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. července
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
výstava tavené skleněné plastiky
Jaroslava Proška
HUSSERL ART-ACTIVE
fenomenologické apropriace, Luděk
Bárta – obrazy, Miloš Karásek - sochy

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 30. června
a čtvrtek 2. července
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

dila Petra Jílková, zástupce pořadatelského týmu. „Dále se návštěvníci mohou
těšit na různé atrakce jako skákací hrad,
virtuální realitu, fotokoutek a další. Akce
se ale bohužel neobejde ani bez opatření, a to hlavně v počtu návštěvníků.
Zúčastnit se bude moci jeden tisíc osob.
Dobrou zprávou je, že nebudou povinné
roušky,“ zdůraznila Jílková s tím, že 500
lístků je v předprodeji na internetu a zbylých 500 k dostání na místě. A 180 korun
bude vzhledem k situaci příjemná cena.
Exkluzivní rozhovor s pozvánkou na
všechny prázdninové akce vedle OC
Albert najdete ve speciální příloze
BÁJEČNÉ LÉTO, která je součástí
dnešního vydání. Mediálním partnerem celého festivalu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

aneb, co se
kde děje…
ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 31. srpna
VLADIMÍR FRANZ – MÁ VLAST
výstava maleb

Zámek Plumlov
sobota 4. až pondělí 6. července
9:30 DOBÝVÁNÍ HRADU
PLUMLOV
šermířská akce
do 31. srpna
ANTONÍN GAVLAS:
ZÁHADY SVĚTLA
výstava fotografií přírody a jejich detailů přeměněných technikou digitální fotomontáže
v obrazy zcela jiných, téměř abstraktních světů

Zámek Konice
pátek 3. července
17:30 LEGENDY SE VRACÍ
koncert
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

Zámek Prostìjov
čtvrtek 2. července
21:30 LETNÍ KINO: SAMOTÁŘI
česká komedie
(nádvoří zámku)
pátek 3. července
21:30 LETNÍ KINO: MIMONI
animovaný film USA (nádvoří zámku)
do 11. července
ŽIVOT A DÍLO FOTOGRAFA
VÁCLAVA ŠEVČÍKA
výstava fotografií
(nádvoří zámku)

LUKOSTØELBA

akce v regionu...
Pochod Mánesovou stezkou
Zámek Čechy po Kosířem a městys Náměšť na Hané zvou
na akci Pochod Mánesovou stezkou, který se bude konat
v sobotu 4. července. Registrace bude probíhat od 8:00 do 10:00 hodin. Start
bude u kapličky v Náměšti na Hané, cíl na zámku v Čechách pod Kosířem.
Trasa bude dlouhá 11,5 km. V cíli obdrží každý účastník drobné občerstvení,
prvních 100 dorazivších obdrží speciální pamětní medaile.

neděle 5. července
8.30 Prostějovský pohár (3. kolo poháru v lukostřelbě, střelnice Prostějov)

SPARTAN RACE
pondělí 29. června
16.00 Sparťan KIDS s rodiči (závod
dvojic, Fitness aréna-TRX bez hranic,
Plumlovská ulice, Prostějov)

Trabant sraz Morava 2020
Majitelé a obdivovatelé značek Trabant, Wartburg a dalších vozidel koncernu IFA
se opět setkají na oblíbeném letním srazu v autokempu Žralok v Plumlově. Akce
se bude konat od pátku 3. do neděle 5. července. V tyto dny v příjemném prostředí
autokempu pod plumlovským zámkem potkáte legendární vozy v nejúžasnějších
tuningových úpravách i vozy v původním historickém stavu. Pro účastníky
i návštěvníky je připraven program.

Běh ve Skalce
Obec Skalka, Klub biatlonu Prostějov a TJ Liga stovkařů Olomouc pořádají
v pondělí 6. července závod v přespolním běhu ve Skalce. Hlavní závod odstartuje
v 10:30 hodin, ještě předtím se již od 9:00 budou konat závody dětí.

Legendy se vrátí do Konice
V pátek 3. července se bude od 18:00 hodin v zámeckém parku v Konici konat
akce Legendy se vrací, která je přesunuta z původně plánovaného termínu 19.
června. Postupně vystoupí kapely Marasd, Junior, Merkur, Demence, Arest,
Děda mráz, Quercus a Detox. Večerem provedou moderátoři Sovět a Mamut.
Akce se koná za každého počasí, připraveny budou velkokapacitní stany.

www.vecernikpv.cz dostane injekci a
U\FKOHMvÉYÙNRQ
* lepší formát pro mobily a tablety
* nové rubriky a èlánky, které jinde nenajdete
NDzGÙGHQDNWX½OQÉ]SUDYRGDMVWYÉ]FHOÅKRUHJLRQX
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště
v Prostějově má změněnou provozní
dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
Ekocentrum Iris
našeho zařízení v podobě odborného
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 1. července od 8:15 hodin se sociálního poradenství a nabídky baterií
koná vycházka pro seniory „NEJKRÁS- do sluchadel a drobné příslušenství ke
NĚJŠÍ MOKŘADY DRAHANSKÉ sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
VRCHOVINY“
* v pátek 3. července od 9:00 hodin
Prostějovská odbočka Sjednocené
se uskuteční hravá stezka pro rodiny
s dětmi „KYTIČKOVÁ VÍLA organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postižeV BOTANICKÉ ZAHRADĚ“, start
ným klientům základní poradenství,
kdykoliv od 9:00 hodin v Botanické
zahradě P. Albrechta, Lidická ul. 2, sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále
Prostějov. Akce končí ve 12:00 hodin.
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
RÙZNÉ...
vyřizování záležitostí v rámci výhod
Regionální pracoviště TyfloCentra Oloa dávek sociální péče.
mouc v Prostějově nadále poskytuje
Konzultační
hodiny na Svatoplukové
služby nevidomým a slabozrakým obulici
15:
pondělí 9.00-12.00 a 14.00čanům na adrese: Kostelecká 17, Pros16.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
tějov.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 30. června se od 17:00 hodin
uskuteční seminář „ROZPOZNEJ
SVÉ CTNOSTI“
* ve čtvrtek 2. července od 17:00
hodin je na programu odložená akce
„DĚTSKÝ DEN“

O víkendu 4. a 5. července se konají
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE.
Historické centrum města ve 14:00
a 15:00 hodin – stanoviště: socha T.G.M.
(max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže
ve 14:00 a 15:00 hodin – stanoviště: kostel
(max. 20 osob). Prohlídky jsou zdarma.
Také letos se konají PROHLÍDKY
RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T. G. Masaryka,
Prostějov). Provozní doba pondělí – čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00
hodin, pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hodin,
sobota 13:00, 14:00, 15:00 hodin a neděle a státní svátky 13:00 a 14:00 hodin.
PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ se konají v dny pondělí, čtvrtek, neděla a ve státní
svýtky v 15:00 hodin. Stanovište průvodce
je u vchodu do radnice. Vstup je zdarma.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST
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Foto: Martin Zaoral
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excentrické osobnosti

ƔƔ Během tohoto týdne by měly
skončit stavební práce na křižovatce
silnic u hlavní zastávky v Určicích.
ƔƔ Do 9. července se lidé mohou
vyjadřovat k případným změnám
ve vlakových spojích v Kostelci na
Hané, připomínky mohou podávat
starostovi města.
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KDE SI ZAPLAVAT

ƔƔ Přestože počasí zatím zlobí, tematická strana vás dnes ujistí, že na
koupání se vyplatí těšit, případně
jak neplavat v učení... strana 26

VICHNAR V AKCI

ƔƔ Večerník se ohlíží za slavnostním
6ÚO.WMÆXRNPÆMT¾UG0QXÆOWåUVXQX1(52TQUV÷LQX
UGEJ[UV¾FQCMEG
Foto: Facebook

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek vypršel termín pro podávání přihlášek
do soutěží OFS Prostějov. A tak už se ví, kdo že se bude prát o dobré
výsledky v „pralese“. Kromě toho, že došlo na dvě již dopředu avizované změny, kdy se Nezamyslice po roce vrací zpět do II. třídy, jelikož
Výšovice se propojily se Skalkou, jsou tu dvě novinky, které nejednoho fanouška pořádně zaskočí! Pole účastníků nejnižší grupy totiž
rozšíří dva týmy z jiného regionu!

vyhlášením ankety Sportovec města
Prostějova roku 2020. Kdo byl dojatý?
strana 28
A kdo perlil?

2À=? VIRTUAL LIGA
ßNíN?H; ƔƔ Exkluzivní a originální tipovačka
MNL;Hí pocházející z koronavirové nucené
přestávky sportu finišuje ke svému cíli
29

Nezapomeneme NA ELITNÍ PŘEHLÍDCE
´
na vas!

dvoustrana 22-23

ƔƔ Pro fotbalisty regionálních soutěží skončily přípravné zápasy, nyní
většině týmů nastala oddechová část
plná dovolenek.

Naleznete
uvnitř

#,1),3,2[1/,'(2h

935267Ě-29Ě

ƔƔ Ve středu uplyne 514 let od smrti
Matyáše Rejska pocházejícího z Prostějova, věhlasného stavitele, jehož
rukopis nese stavba Prašné brány
v Praze nebo Chrámu svaté Barbory
v Kutné Hoře.

Číslo 26 •Ročník 24
Pondělí 29. června 2020

7!/3¡*" 0,20"!

9ä(80Ě/
FRANZ

&! *+12é0+1

20060510920

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'



dvoustrana 30-31

ŠLÁGR VEČERNÍKU – TENIS

ELITNÍ TENISTKY

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

7OÊUV÷PÊ5VQNRGTUVGKPčPC2GTPwVÚPUMÆOP¾O÷UVÊRąGFd-PÊåGEÊOFQOGOqRTQDÊJCNQ\CXGNMÆJQ\¾LOWNKFÊCOÆFKÊ
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Hanácký Jeruzalém. Tohle označení města Prostějov vešlo ve všeobecnou známost. A není nahodilé, před 2. světovou válkou zde žila početná a prosperující židovská komunita. Holocaust, během kterého nacistické Německo vyvraždilo většinu židovské populace
v Evropě, ale všechno změnil. A na židovské sousedy zůstala často jen vzpomínka. Aby alespoň
ta vydržela, připravil spolek Hanácký Jeruzalém spolu s městem další ukládání pamětních kamenů za zmizelé, takzvaných Stolpersteinů. U toho Večerník samozřejmě nemohl chybět.

REPORTÁŽ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA DVOUSTRANĚ 24-25

➢

PROSTĚJOV Ostře sledované tenisové utkání mezi
Růžovým výběrem Petry
Kvitové a Černým družstvem Karolíny Plíškové se
stěhuje do Prostějova. Na
centrálním dvorci areálu
NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí v Prostějově
budou od pondělí 29. června do středy 1. července
špičkové hráčky bojovat o druhý bod v rámci čtyřdílného podniku Tipsport
Elite Trophy. Zápasy každého hracího dne startují v pravé poledne.
„Všechno zlé je k něčemu dobré. Kdyby nebyla tenisová sezóna přerušená, nikdy bychom takový počet špičkových tenistek u nás v akci
neviděli. Myslím, že jde o atraktivní formát, který se lidem líbí, a hráčky si podnik podle vlastních slov užívají. I proto je zřejmé, že na kurtu
uvidíme atraktivní podívanou,“ míní ředitelka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
V rámci Tipsport Elite Trophy proti sobě startují dva týmy. Každé
družstvo má k dispozici šest hráček, ze kterých je na každý turnaj nominována čtveřice a jedna náhradnice. Kvitová má v sestavě Barboru
Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Jekatěrinu
Alexandrovovou a Lindu Fruhvirtovou. Spoluhráčkami Karolíny
Plíškové jsou její sestra Kristýna, Markéta Vondroušová, Karolína
Muchová, Tereza Martincová a Nikola Bartůňková.
V každý turnajový den se uskuteční tři dvouhry a jedna čtyřhra, přičemž
jednotlivé zápasy se nemohou v průběhu turnaje opakovat. Za vítězné
utkání získá daný tým jeden bod. Ty se na konci třídenní akce sečtou
a bude určen vítěz. V sérii zatím vede sestava Karolíny Plíškové 1:0, která
první utkání vyhrála 7:4. Teď je na tahu tým Petry Kvitové.
(lv)

PREVIEW NEJEN K TÉTO AKCI, ALE I PRO KLÁNÍ
BARVY PRO BUDOUCNOST ČTĚTE NA STRANĚ 34
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jaká byla střředeční akce…

ny v podání šestinásobného držitele
Ceny Alfréda Radoka za scénickou
hudbu. „Scházíme se tu v místě, jemuž
vévodí velký kříž, který může znamenat křižovatku na našich životních

2x foto: Martin Zaoral

mohl vystavit tyto své velkoformátové obrazy. Mám totiž rád obrazy, do
nichž můžete vejít,“ prohlásil trefně
sám autor, který zároveň představil
díla ze dvou cyklů. „První z nich se
jmenuje Třeboň a je inspirovaný mým
dětstvím stráveným v nádherných jižních Čechách. Ten druhý je zase inspirovaný Šumavou a osobností rakouského skladatele a varhaníka Josefa
Antona Brucknera,“ popsal Franz. Přítomné zaujal fakt, že většina skutečně
rozměrných děl byla rozdělena na dvě
poloviny. „Díky tomu mezi sebou vedou vnitřní dialog plný neurčitého napětí,“ vysvětlil svůj záměr autor. Lidé
pod obrazy hojně diskutovali. „Jedná
se o celkem propracované abstraktní
umění, které si dokáži představit jako

PROSTĚJOV Ohlasy zatím velmi
dobré, tržby navzdory koronaviru
při premiéře slušné a za sebou natáčení na krásné jižní Moravě plné
vinic. Co víc si přát? Tvůrci filmu
3Bobule tak dorazili do Prostějova
vesměs s úsměvem na rtech. Ani
horko a dusno jim na spokojenosti neubraly a po příjezdu žertovali
a smáli se. Nejvíce ze všech producent Tomáš Vican (na snímku), který jakožto vinař má k tématu ve filmu 3Bobule blízko. Ochotný tak byl
i při odpovídání na otázky k filmu,
při jehož natáčení se občas odehrály neočekávané situace jako náhlá
bouřka či nějaká ta malá havárie.
Celkově ale nyní tvůrci mohou být
spokojení. Trápit je snad může jen
jediné, a sice pomalý návrat diváků
při postupném uvolňování protikoronavirových opatření do kin.

Michal SOBECKÝ

yy Kolik času jste s dalšími tvůrci filmu na přípravě strávil?
„Při premiéře jsme si to spočítali a bylo
to dva a čtvrt roku od doby, kdy jsme
na tom začali pracovat se scénáristy
a režisérem, pak se přidal kameraman.
Vlastní oslovování herců až po první
natáčecí den byl další rok. Realizace
trvala takových šest týdnů. Začali jsme
dříve, kvůli požehnanému stavu Terezy
Ramby už začátkem června. Původně
jsme chtěli odstartovat až začátkem
září, protože tam docela silnou roli hraje vinobraní. Museli jsme to tedy trochu nafejkovat, vinobraní jsme dělali už
v srpnu.“
yy Tak snad to místní odpustí...
„Nejen já jako vinař, ale nikdo z těch,
kteří to viděli, si ničeho nevšiml.“ (smích)
yy Natáčelo se vše na Jižní Moravě?
„Prvních pět minut je Praha, jsou zde
nálety přes Vltavu, mezinárodní soutěž vín s Karlem Rodenem. Jinak jižní
Morava.“

yy Pro pokračování filmu je někdy
těžké domluvit původní herce. Byl
z tohoto pohledu u někoho problém?
„Já jsem dost sázel na to,
že scénář bude tak
dobrý, že se hercům hned bude
líbit. (úsměv) Takže než jsem oslovil detailně přední herce, tak jsem
začal pracovat s hlavním scénářem
a na tom, jak vše domluvit. Nechtěli
jsme připravit nastavovanou kaši, na
druhou stranu je to už dvanáct let od
prvního dílu... Měli jsme tedy už dost
času si s tím pohrát. Domluvili jsme
se, že dokud nebude dobrý scénář,
tak nebudeme točit. Že to zkrátka
buď stihneme jedno léto, nebo až to
další. Když jsme to měli hotové, tak
Vašek Postránecký byl ihned nadšený, akorát bohužel pak to nabralo jiné
obrátky, a ti všichni ostatní, kteří si to
přečetli, prostě řekli, tohle chceme.“

Foto: Martin Zaoral

yyBěhem natáčení spadl na kaskadéra kus skály. Docházelo i k jiným nepříjemnostem?
„Ano, to byla pro média vděčná zpráva… (hořce se pousměje) Nejlepší ale
bylo, jak Radim Novák padl na Jakuba
Uličníka, ale to média třeba nezaznamenala. Došlo k tomu, když se vypotáceli z karavanu...“
yy
Takže riziko tématu a místa natáčení?
„Ne že bychom vyhlásili suchý zákon,
ale nijak jsme to nepřeháněli. Je pravda, že jeden den, taková prodloužená
u mě v Bulharech ve sklepě, byl trochu
veselejší.“ (úsměv)

Foto: Michal Sobecký

Celkově se dá říci, že blízké setkání
s Vladimírem Francem umožnilo
lidem z Prostějova nahlédnout pod
pokličku moderního umění. „Byly
to nervy, ale mám z toho všeho skvělý pocit. Jsem přesvědčen, že umění
Vladimíra Franze má vysokou úroveň
a vážím si toho, že lidé na jeho koncert
i výstavu přišli v tak vysokém počtu,“
zhodnotil galerista Jindřich Skácel,
který akci ve
spolupráci s pro-
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výraznou dominantu originálního interiéru nějaké moderní stavby. Určitě
by ji vkusně a zajímavým způsobem
oživilo,“ zhodnotil jeden z přítomných.

PROSTĚJOV Karel Novák – obyčejné jméno, ale neobyčejný život i fotografie. Prostějovský rodák na zámku
v Tovačově chystá jedinečnou výstavu,
která se ohlédne za 45 lety jeho kultivované tvorby. Vernisáž se bude konat
tento pátek 3. července v 15:00 hodin
v zámecké kapli.
Karla Nováka vždy fascinovala zejména
prostá krása lidského těla. Kromě ženského aktu a portrétu však zachycoval

též děti, staré lidi a dvojice. Kromě toho
dokumentoval 28 ročníků přehlídky
Wolkrův Prostějov. Výstava v Tovačově
nabídne jeho snímky, které vznikly v rozpětí let 1970–2015. „Karel Novák významem své tvorby vysoce přesahuje rámec
regionu. Je uznávaným zástupcem české
fotografické školy,“ upozornil Miroslav
Švancara, který expozici připravil. Výstava bude přístupná v zámecké návštěvní dny a potrvá až do 31. října. (mls)

na zámku v Tovaèovì

PROSTĚJOVSvětpohádek,loutek
a také dětského smíchu. V takovém žije Josef Dvořák, nadšenec
do loutkového divadla, ale také do
pověstí. S přestávkami se obojímu
dlouhodobě věnuje. A rovněž spolupracuje s oblíbeným divadlem
Pronitka z Prostějova. „Vždycky
jsem k tomu tíhl. Už když jsem byl
dítě, tak jsem si dělal malé loutky,“
říká poté, co Večerník přivítá na
rekreační chatě jeho přítelkyně
a nabídne pití. Následně už začíná
vzpomínat...

„Začal jsem chodit hrát ještě do
bývalého závodního klubu Železáren.
Byl u dnešní Komerční banky, nacházelo se tam železářství, myslím, že
i oděvy. Vzadu byl sál a za tím sálem
byla opona, železná,“ vypráví muž,
kterého pak ale čekala první přestávka.
Jak sám říká, kvůli zaměstnání.
Mezitím se hodně změnilo. Bu-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
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Karel Novák vystaví akty „Hra musí mít děj, musí

ní finančně částečně podpoří zmíněná
ministerská dotace. Věříme, že festival
opět nabídne přehlídku umu mladých
lidí, kteří mají divadlo i recitaci jako
skvělý koníček, který může jednou přerůst do celoživotního působení,“ říká
náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má městskou kulturu ve své
pracovní gesci.
(red)

Po skončení koncertu se všichni přesunuli do nedalekého Obchodního
centra Zlatá brána. V jeho nejvyšším
patře byla instalována výstava Vladimíra Franze nazvaná Má vlast. „Jsem
rád, že jsme našli prostor, kde bych

5R]PĚUQiGtOD

„Koncert to byl poměrně roztříštěný
a náročný na poslech. Těžko se mi
v něm hledala nějaká jednotící linie,
působilo to na mě jako čirá improvizace. Hlavní záměr byl asi ukázat střet
protikladů mezi světlým a temným,
jednoduchým a složitým či harmonickým a disharmonickým, protože
právě tohle se tam neustále střídalo,“
okomentovala jedna z posluchaček.

8NCFKOÊT(TCP\UGQR÷VWM¾\CNLCMQVGORGTCOGPVPÊéNQX÷MUQDTQXUMÚORąGJNGFGO
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2GPÊ\G\OKPKUVGTUVXC
PC9QNMTčX2TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu České republiky ve výši 280 tisíc korun. To je
ministerská podpora na částečnou
úhradu nákladů spojených s realizací 63. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov.
„Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech
od 1. do 5. září tohoto roku a jeho koná-

QHĀHNDQpPQRçVWYt
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6:2
Holičtí coby nováček extraligy v předchozí dohrávce zdolali dost překvapivě
Karlovy Vary 6:3. A logicky si brousili
zuby i na papírově slabšího prvoligistu,
který se měl stát obětním beránkem.
Hanáci však tuhle roli i bez chybějícího
Petra Deutsche od začátku sobotního
duelu rázně odmítali, po úvodních
dvojicích drželi nerozhodný stav 1:1
a po prvních trojkách 2:2!
„Už zahajovací dvojka proti skvělému
smečaři Pavlu Kopovi byla poměrně
vyrovnaná, tu druhou Ladislav Pírek
s Tomášem Robou díky vynikajícímu výkonu vyhráli nad duem silného
Kuby Mrákavy. Totéž se opakovalo
v trojicích, kde jsme na famózního
Kopa neměli, ale trojka bratří Pírků
s Robou předvedla super nohejbal,“
popisoval slibný vývoj trenér Sokola
I Richard Beneš.
Bohužel v plonkové dvojici si Jan Valenta pochroumal koleno a tenhle
dílčí střet musela moravská dvojka
skrečovat. Vyrovnat pak ovšem mohl
výborný prostějovský singlista Tomáš
Roba v krásné bitvě s legendárním Jakubem Mrákavou, leč v jejím závěru byl
o chloupek šťastnější bývalý mistr světa.
„Byl to senzační singl dvou excelentních borců, který Tom nezískal pro
sebe jen kvůli těsně ztraceným koncovkám prvního setu i tiebreaku.
Každopádně diváky zaplněná tribuna

6TGPÆT*QNKE.WM¾w-CwRCT
4Q\JQFéÊ/CV[¾wGMC2TQMQR
aplaudovala oběma aktérům. Naopak
je hrozná škoda Honzova zranění, které vypadalo vážněji,“ navázal Beneš.
Obě následné trojice si už favorit
pohlídal, když v jedné byli hosté
logicky handicapováni zdravotní
absencí kapitána, což v minimální
šestičlenné sestavě bez hráče na střídání znamenalo druhou skreč. Celý
zápas proto dopadl zdánlivě hladce
6:2, nicméně „jednička“ zanechala

6TGPÆT2TQUV÷LQXC4KEJCTF$GPGw
&KX¾EK
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6
na západě Čech nadmíru sympatický dojem.
„Sehráli jsme dosud jasně nejlepší
utkání v soutěži bez ohledu na výsledek. Bylo vidět, že moji svěřenci už
nemají strach z velkých jmen a Holicím nedali vůbec nic zadarmo. Všichni
kluci podali výborné výkony, přímo
excelentní byl Tom Roba jako motor
ve dvojce, trojce i singlu. Kvalitní hrou
se mu hodně blížili zkušený Laďa Pírek

6,5QMQN*QNKEGt6,5QMQN+2TQUV÷LQX
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Pak se zranil Valenta a bez kapitána Sokol I padl

ní vstupenku vybojovaly Klenovice.
Na posledním místě skončili fotbalisté Kostelce, kteří přijeli z mladším
kádrem.
Druhá skupina nabídla domácí
Otaslavice, Prostějov, Horní Štěpánov, Pivín a Vrahovice. Zde souboje
přinesly větší dramata a také remízy.
První místo obsadil Prostějov, který
všechny deklasoval. Druhé místo
pro sebe uzmul domácí mančaft se
sedmi body. Třetí místo patřilo Štěpánovu a poslední místo ve čtvrtfinále
Vrahovicím, které o bodík předčily
Pivín.
Čtvrtfinálové bitvy otevřel zápas Prostějova z Klenovicemi, kde to byl zase
souboj kočky z myší. Prostějov tak po
hladké výhře čekal na svého dalšího
soupeře do semifinále. Ani domácí

5MWRKPC#7TéKEGDQFč$TQFGMW2TQUV÷LQXC2NWONQX
-NGPQXKEG-QUVGNGEPC*CPÆ5MWRKPC$5-2TQUV÷LQX
1VCUNCXKEG*QTPÊiV÷R¾PQX8TCJQXKEG2KXÊP
ZAORAL
èVXTVHKP¾NG 5- 2TQUV÷LQX t -NGPQXKEG  1VCUNCXKEG t 2NWONQX 
$TQFGMW2Xt*iV÷R¾PQX7TéKEGt8TCJQXKEG5GOKHKP¾NG5-
2TQUV÷LQXt$TQFGMW2X7TéKEGt1VCUNCXKEG1OÊUVQ$TQFGMW
2TQUV÷LQXCt1VCUNCXKEGPCRM(KP¾NG5-2TQUV÷LQXt7TéKEG

metle cup juniors v èíslech

Turnaje se zúčastnilo deset mužstev
rozdělených do dvou skupin po pěti.
Ve skupině „A“ se střetly Klenovice,
Brodek u Prostějova, Plumlov, Určice a Kostelec na Hané. První skupinu jasně ovládli hráči Určic, kteří
neztratili ani bod – se skórem 12:0
nedali nikomu šanci. Druhé místo si
vysloužil Brodek. Ten ztratil pouze
s Určicemi. Ze třetího místa se dostal do čtvrtfinále Plumlov a posled-

JAN
FRÉHAR

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

OTASLAVICE První ročník dětské verze Metle Cupu se dá určitě označit za úspěšný. Celodenní turnaj hráčů do čtrnácti let
probíhal na hřišti v Otaslavicích za velkého parna a skončil po
sedmnácté hodině. Deset týmů bylo rozděleno do pěti skupin. Do finále se podle očekávání dostal Prostějov a jeho sokem byl celek z Určic. Dominance kluků z eskáčka ale byla znát
i ve finále a bez velkých problémů si v premiérovém ročníku
dokráčeli pro titul.

BYLI JSME
U TOHO

Určice porazily domácí mužstvo
rozdílem 5:1, kdy o všem rozhodla
tříminutovka v první půli. Domácí
se z direktu soupeře už nedokázali
vzpamatovat. Sympatický výkon
proti hlavnímu favoritovi soutěže
předvedli hráči Brodku u Prostějova, porážku proti klukům z eskáčka
ale stejně neodvrátili. Konečný stav
4:2 ale ukazuje, jak se dokázali hráči
Brodku vyburcovat a favorita trápit.
Největší boj celého dne přinesl zápas

o třetí místo, kde se potkali rivalové
z Otaslavic a Brodku u Prostějova. Po první půli byli spokojenější
hráči Brodku, když vedli o jedinou
branku. Ve druhém poločase ovšem
„Metle“ dokázaly ještě vyždímat
zbytky sil a podařilo se jim vyrovnat.
Poslední minuty přinesly taktickou bitvu, kterou nakonec musela
rozluštit až penaltová loterie. První
nepřesný pokus přišel v páté sérii,
kdy dokázal brankář Brodku chytit
penaltu. Brodek nezaváhal a bral tak
bronz na úkor domácího mužstva.
Finále mělo jako všechny zápasy
Prostějova jednoznačný průběh.
Fotbalovost jeho hráčů byla na da-

leko lepší úrovni než zbylých týmů
a rozdíl byl opravdu znát. Konečné
skóre 7:2 znamenalo titul mistra pro
Prostějov a první ročník tak mohl
být ukončen.
BYLI JSME
HO
Kromě bohatých cenUzaT Oumístění
si
děti také odvezly individuální ceny.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Tomáš Gamberský z Brodku, nejlepším střelcem pak Dominik Vyroubal, který dokázal vstřelit sedmnáct
branek. Kromě poháru si hráči odnesli také pamětní trička. Vedle těchto cen stojí za zmínku také tombola,
kde si děti mohly za desetikorunu
vylosovat nějakou hezkou cenu.

ƔƔ Jak byste ohodnotil premiérový ročník turnaje pro děti?
„Turnaj musím označit jako velice povedený. Jeho
průběh byl bezproblémový a jsem přesvědčen, že
se všem líbil.“
ƔƔ Jak velkou komplikací bylo stále se měnící
počasí?
„Počasí bylo velice infarktové. Hrací plochu jsme
museli nachystat již ve čtvrtek, neboť v pátek byl
hlášen dle předpovědi silný déšť. Předpověď se v

Jan FRÉHAR

OTASLAVICE První ročník Metle Cupu Junior mají za sebou organizátoři v Otaslavicích.
Turnaj zaznamenal velmi pozitivní ohlasy, a
proto už teď všichni avizují, že budou chtít
uspořádat i další ročník. Jakých by mohl doznat změn a zda jsou v plánu i nějaké novinky,
prozradil jeden z hlavních organizátorů Pavel
Skalický (na snímku).

pátek vyplnila a skutečně přišly velmi
silné srážky. Dokonce jsme i zvažovali,
že turnaj úplně zrušíme. Po bouřce a
následné kontrole hřiště jsme usoudili,
že je hrací plocha způsobilá a turnaj se
může uskutečnit.“
ƔƔBudou tedy i příští rok oba turnaje?
„Byli bychom rádi, aby se i příští rok
oba turnaje uskutečnily. Přáli bychom
si, aby se i z Metle Cupu Junior stala
tradice, tak jako se z dospělého již stal
tradiční turnaj na okrese Prostějov. Naší
snahou je pro to udělat maximum.“
ƔƔ Chtěli byste něco změnit nebo i
přidat na další ročník?
„Vždy je spousta věcí, které se dají změnit, řešit jinak. Pro příští ročník bychom
mohli turnaj obohatit o další atrakce.
Ale to je věcí diskuse mezi námi organizátory.“

Pavel Skalický

(QVQ,(TÆJCT

všem klubům,“ říká jeden z organizátorů

„Jsem přesvědčen, že se turnaj líbil

celek nezahálel a ve druhém čtvrtfinále
porazil Plumlov rozdílem čtyř branek.
Třetí semifinále přineslo také jasnou
záležitost, kdy Určice přejely Klenovice 7:0. Poslední čtvrtfinále odehráli
hráči Brodku u Prostějova proti Hornímu Štěpánovu. Tento duel zvládl lépe
prvně jmenovaný a doplnil tak další tři
týmy v semifinále.
Semifinále nepřineslo žádné překvapení a oba vítězové skupin proklouzli až do finále. V prvním utkání

8ÊV÷\PÚVÚO2TQUV÷LQXCVWTPCLQRCPQXCNQF\Cé¾VMWFQMQPEG
Foto: Jan Frehar.
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a mladá posila Tomáš Žůrovec. Je znát,
že souboje s top soupeři nám pomáhají a já doufám, že nasbírané zkušenosti
uplatníme v dalších ročnících první
ligy,“ uzavřel Beneš.
V průběžném pořadí nejvyšší divize Ligového poháru jsou Prostějované bez bodu poslední, po
prázdninové pauze bude jejich
dalším utkáním domácí šlágr proti vedoucímu Vsetínu v sobotu 29.
srpna.

/QOGPVMC\G\¾RCUW7TéKEMVGTÆFGMNCUQXCN[8TCJQXKEG
Foto: Jan Frehar.
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Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

HOLICE, PROSTĚJOV Zápas od
zápasu se zlepšují nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov
Divizi 1
B Y L I J SvM elitní
E
U TOHO
Ligového poháru
družstev mužů
ČR 2020. Ve 4. kole při svém třetím
utkání této letošní mimořádné soutěže dlouho rovnocenně vzdorovali
na kurtu TJ Sokol Holice a nebýt
nešťastného zranění jejich kapitána, určitě mohli vybojovat lepší výsledek než konečnou porážku 2:6.

TJ HOL
SO PRO
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Sledování uměleckého „duatlonu“
v podání Vladimíra Franze zaujalo. Ve
středu 24. června odpoledne se hlavní
prostějovský kostel velmi slušně zaplnil, aby mohl naslouchat hře na varha-

cestách. Je proto symbolické, že budeme naslouchat volným varhanním
variacím na téma Poutní místa,“ uvedl
koncert profesor Ivo Barteček. Zhruba hodinový proud souvislé hudby
řádně prověřil nejen zrestaurované
varhany, ale v některých případech
i schopnost soustředění u přítomných
posluchačů.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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kultura v prostějově a okolí

PROSTĚJOV Kdo by to byl čekal? Koncert a vernisáž výstavy obrazů profesora Vladimíra Franze přilákaly pozornost značného
množství Prostějovanů. Přestože tvorba energického člověka
udivujícího nejen tetováním, ale zejména encyklopedickými znalostmi z řady oborů lidské činnosti není určena širokým masám, na
obě akce si uplynulou středu odpoledne našlo cestu hodně přes
stovku milovníků umění. „Mám z toho úžasný pocit. Byla to možná nejvydařenější akce, jakou jsem zatím pořádal,“ zářil galerista
Jindřich Skácel, který už stál za výstavou děl světoznámého malíře
Andyho Warhola či oceňovanou expozicí Fotbal to je hra.
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fotbal
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Rohové kopy:
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Střely na branku:

Stříž
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Slaměna

Šteigl

( 0 :1)

Donát

Zbrožek

Čech

Branka: 21. Vlkanova

Jukl

Rada

Samko

Rohové kopy:

Střely na branku:

Střídání: 58. Frýdek za Martince,

4

Vízek

8
5

Zdeňko
FRŤALA

68. Firbacher za Prekopa, 68. Soukeník za Samka, 68. Kateřiňák za Radu

Žluté karty: 39. Martinec, 54. Urma, 60. Čech

Diváků: 496 Střely mimo branku:

HR.KRÁLOVÉ

Vlkanova

Prekop

Martinec

Urma

2QGÔHM35h,/DVLVWHQW)&+U.U½ORYÅ
„Hodnocení zápasu je ovlivněno naším výsledkem. Jsme zklamaní, náš herní projev nebyl úplně dobrý, což se samozřejmě týká
i samého hodnocení. V prvním poločase jsme byli dobře organizovaní, soupeři jsme dovolili jen nákopy za naši obranu, které
jsme sbírali. S tím jsme i do zápasu šli. Po naší vedoucí brance jsme
měli další brankové příležitosti, ale my se druhým gólem prostě
neuklidníme. V kabině jsme si řekli, že budeme chtít být aktivní,
jenže soupeř trochu změnil hru a my vytvořili dvě chyby před oběma brankami soupeře, po nichž se nám logicky hrálo hůř. Soupeře
jsme dobývali, čas rychle utíkal a my jsme nezvládli utkání aspoň
srovnat, případně otočit.“

„Do utkání jsme nevstoupili úplně špatně, měli jsme mírnou převahu v držení míče. Je třeba ovšem říci, že ne všichni hráči v utkání pracovali tak, jak
bychom potřebovali, chyběla nám kreativita vpředu, chyběly nám náběhové
věci, větší odvaha. Postupně se hra začala vyrovnávat a vyvrcholilo to vedoucí
brankou soupeře. Tým byl trochu psychicky dole. V poločase jsme udělali
dvě změny, změnili jsme rozestavení a hru malinko zjednodušili. To vše
obrátilo hru v náš prospěch, vytvořili jsme si mírnou převahu, která vyústila
ve vyrovnávací branku. Za chvíli jsme přidali druhou branku a soupeř pak
otevřel hru, hrál vabank a my měli spoustu šancí. Snažíme se hru stavět na
hráčích, kteří by měli v Prostějově zůstat a měli by zde být delší dobu. Měli by
postupně přebírat zodpovědnost za tým. Tohle se nám zatím úplně nedaří.“

2 : 1

Střídání: 46. Lutonský za Zapletala,

jsme se pak dostávali do šancí. Hlavně po
individuálních akcích, které se nám potom dařily.“
ƔƔ Zmínil jste, že Hradec hrál o hodně, což je vzhledem k postavení v tabulce pravda. Nečekal jste od něj proto lepší výkon?
„Jasně. No myslím si, že to tak vypadalo hlavně tím, že jsme na Hradec
byli dobře připravení v obraně. Stejně
jako v minulém zápase, i tam se nám
to podařilo odbránit.“
ƔƔ Jak reagovali po zápase vaši spoluhráči? Opět jste odehrál čtvrt hodiny
a znovu předvedl hodně práce, dvě
nahrávky volaly po gólu.
„Dobře, chválili mě a v pohodě. Všichni jsme si ale hlavně užívali výhru. Ta je
nejdůležitější.“

&GXCVGP¾EVKNGVÚ 2GVT -QX¾ą ą¾FKN
XQHGP\KX÷2TQUV÷LQXC&QUVCPGXFCN
wÊEJ \¾RCUGEJ LGwV÷ XÊEG RTQUVQTW"
Foto: Facebook
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Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka

PROSTĚJOV

Zapletal

Pernackyj

Koudelka

Píchal

1.SK Prostějov

hry. Souhlasíte?
„Tak bylo vidět, že trenér asi udělal o přestávce v šatně pořádný vítr. Já u toho
tedy nebyl. Ale pak do druhého poločasu nastoupil úplně jiný tým. A na
konci zápasu, kdybychom dali ještě
dva góly, tak by nikdo nemohl říct ani
půl slova. Protože už jsme to pak měli
pod kontrolou. Zápas jsme ovládali
a dostávali jsme se do šancí.“
ƔƔ Zastavím se ještě u prvního
poločasu. Co bylo špatně? Proč se
týmu nedařilo?
„Tak hlavně Hradec hrál o hodně, tak do
toho šlapal. A my, než jsme se dostali do
toho, co chceme hrát, tak to chvíli trvalo.
První poločas bych ale zase tak špatně
nehodnotil, úplně špatný nebyl. “
ƔƔ Druhý poločas byl ze strany Prostějova mnohem aktivnější. Co bylo
jinak?
„Tak hlavně to bylo větším nasazením
a také větší odvahou. I díky tomu střídání

ƔƔ Dva poločasy, dvě rozdílná pojetí

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Je mu teprve devatenáct
let, ale už ukazuje potenciál rozhodovat druholigové zápasy. Petr Kovář
(na snímku) prožil tento týden debut,
v dalším zápase, proti Hradci Králové,
už mohl nahrávat na góly. Jeho příchod
do pole oživil hru, bylo navíc vidět, že
se nebojí hrát. A opakovaně se podél
postranní čáry dostával k zajímavým situacím. Právě prostějovský dorostenec
pak zhodnotil nedělní zápas.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Zprvu ospalá, poté bouřlivá. Nejprve se
diváci nahlas a sprostě divili odpískaným
rohům. Následně se jim nelíbily fauly na
prostějovské hráče, kterých zejména ve
druhé půli bylo opravdu hodně. Fanoušci tentokrát byli živí a akční, přestože jich
bylo méně než před týdnem.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

Veterán Aleš Schuster odehrál v solidním
tempu celé utkání. Soupeři bez problémů stačil. Zajímavostí pak nepochybně také bylo, že se do hry opět dostali
dorostenci Ircing a Kovář. I když první
zmiňovaný pouze na nějaké dvě minuty
v samém závěru.

=DMÉPDYRVWGXHOX

také další hráči. Vybíráme ale tentokrát
Milana Lutonského. Ten ukázal, že umí
kombinovat, neztrácet balóny a dostávat
se do šancí. Jeho přítomnost byla na hře
týmu poznat.

FK Dukla Praha
2:1
27. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Tentokrát bylo docela těžké nějakou vybrat, dobře zahráli třeba Biolek, který se
v 86. minutě prezentoval skvělou nahrávkou Koudelkovi do úniku, nebo Stříž, ale
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Foto: Michal Sobecký

vyrazil zpod břevna pokus Jukla. 58.
minuta pak nabídla do té doby největší
ofenzivní hody, Slaměna vyzval krásnou nahrávkou ke skórování Stáňu. Ten
neproměnil. Míč si našel Píchal, ale jeho
pokus zblízka byl zblokovaný. A právě
z následné standardky vznikla gólová
situace, Michal Stříž dostal míč z rohu
a skvělou ránou zavěsil do růžku – 1:1.
Brzy nato mohl otočit skóre Koudelka,
ale našel jen připraveného brankáře. Lutonský se pak nejprve dostal do úniku
– trefil však pravou tyč. K míči se následně znovu dostal David Píchal a i přesto,
že byl těsně bráněn, poslal ukázkovou
střelu, která o brankovou konstrukci
skončila v bráně. Už v 66. minutě ale
mohlo být znovu srovnáno, skvělý centr Jukla poslal do břevna Prekop. A hosté neřekli dost. 74. minuta přinesla další
šanci Vlkanovi a Mucha se opět musel
předvést. Čtyři minutky nato ale Prostějov ukázal skvělou akci, kdy střídavší
Kovář dostal míč do útočné poloviny,
narazil si se Střížem a pak přepusil balon Koudelkovi do druhé vlny – jenže
nebyl přesný. Závěr sliboval ještě tlak
Hradce. A ten přišel, nejprve v 84. minutě. A ještě v nastavení. To se protáhlo
na 4 minuty – dlouho tedy trvalo, než
rozhodčí vyslyšeli fanoušky, odpískali
konec a spustili velké oslavy.

46. Stáňa za Šteigla, 77. Sus za Pernackého, 77. Kovář za Píchala, 90+4. Ircing za Koudelku

Žluté karty: 31. Pernackyj, 34. Šteigl, 50. Bialek, 71. Biolek

Střely mimo branku:

Bialek

Schuster

Mucha

Biolek

Úvod zápasu byl opatrný, možná až příliš. Na první zajímavější moment si tak
diváci museli počkat až do 8. minuty.
Tehdy se dokázal uvolnit Jan Šteigl, jenže
jeho střela mířila vedle. Na druhé straně
mohl těžit z dlouhého a vysokého balónu Frýdek, nicméně míč nohou netrefil.
14. minuta přinesla jeden z mnoha prostějovských ofsajdů. Jak jich přibývalo,
zahrnovali diváci stále častěji sudí nehezkými názory na jejich práci. I protože
mezi 14. a 19. minutou jich Prostějov
nastřádal hned pět. Pár chvil nato ale bylo
zle, hosté se totiž zničehonic dostali do
vedení. Vlkanova se nejprve ocitl u tyče
v šanci, nicméně Muchovi pomohla
obrana. Akce hostí však ještě nekončila
a byl to právě Vlkanova, který se brzy
nato dostal s míčem do pásma a prostřelil
Muchu – 0:1. Ve 23. minutě mohlo být
ještě hůře, Východočeši zakombinovali
a navíc zahrozili střelou Samka – ten ale
minul růžek. Prostějov chtěl kontrovat
a Píchal s Biolkem předvedli také hezkou kombinaci. Ale k ohrožení brány
nevedla. Následovaly dvě žluté karty pro
prostějovské hráče. Druhý z ožlucených
Jan Šteigl se záhy dostal i ke střele, kterou
nasměroval jen doprostřed brány. Tím
taky zakončil 1. poločas. Přinesl minimum šancí, jeden gól. A také z větší části
nespokojené diváky.
Už začátek druhé půle naznačil, že by
se ale přeci jen mohli dočkat atraktivní
hry. Ve 49. minutě totiž Koudelka zkusil
lobem přehodit vytaženého brankáře. Ten si však poradil. Naopak skvělý
zákrok musel předvést Mucha, který

Branky: 58. Stříž, 64. Píchal

Pavel
ŠUSTR

První polovina byla opatrnou oťukávanou. Bylo vidět minimum šancí na
obou stranách, zato velké množství nepřesných nahrávek i výkopů brankářů.
Prostějov se snažil dostat do rychlých
útoků po stranách. To se dařilo, ale dobrá
nahrávka do vápna ne stejně jako jakýkoli nebezpečnější centr. Hosté se dostali ke
gólu ve své jediné větší příležitosti a dlouho to pro ně také byla jediná střela mezi
tři tyče.
Druhý poločas rozhodně nabídl zajímavější podívanou. A hlavně zlepšenou hru Prostějova. Zejména Milan
Lutonský přispěl k tomu, že se začala
více dařit kombinace. Hlavně však ve
větší míře byly vidět střely včetně těch
krásných. Prostějov postupně převral
otěže zápasu a po zásluze jeho vývoj

9ÙYRM]½SDVX

Prostějov jako tým remíz. Ano, v posledních zápasech to platilo. Body to ale
i přesto byly cenné, zejména ukopaná
plichta se Žižkovem má cenu zlata. Prostějov byl přesto před utkáním v horší
polovině tabulky. To hostující celek trvale útočí na pomyslný stupínek vítězů
a možnost zahrát si o postup do nejvyšší
soutěže. Hradec Králové nicméně neprožívá dobré období, z posledních čtyř
zápasů vyhrál před utkáním v Prostějově
jediný.

6WDYSÔHGYÙNRSHP

SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nedělní zápas 27. kola FN:ligy nebyl zprvu reklamou na fotbal. Týmy spíše bránily, navíc je srážely nepřesnosti
a místy to spíše vypadalo jako přehazovaná. To se ovšem ve druhé půli změnilo, oba mančafty přidaly, byly vidět pěkné ofenzivní akce, ale také několik podařených obranných zákroků.
Zejména však obrat Prostějova, který trochu nečekaně pokořil
favorita z Hradce Králové.
otočil. V závěru utkání měli ještě sice
PŮVODNÍ
hradečtí hráči tlak, ale přetavit ve vyreportáž
rovnání už ho nedokázali.
pro Večerník
=½VDGQÉRNDPzLN\
Michal

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

PROSTĚJOV Do prostějovského
kina Metro 70 se po koronaviru
opět vrací život. A s ním také premiéry okořeněné přítomností tvůrců filmů. Tak tomu bylo i uplynulý
pátek 26. června, kdy dorazili dva
herci a producent filmu 3Bobule,
pokračování úspěšné české komedie. Konkrétně to byli Tomáš Vican
a za herce již klasický představitel policistů Radim Novák i Jakub
Uličník. Pobyt v Prostějově začal
připomínkou jižní Moravy, kde se
film natáčel, tedy plnou skleničkou
vychlazeného vína, nápoje bohů.

Program byl pro účastníky premiéry
vůbec bohatší, než kdy jindy, příchozí
si mohli popovídat přímo s triem protagonistů. A ti se nebáli odvázat a prozrazovat pikantnosti z natáčení. „Bylo
to super, užil jsem si to. Film se povedl a s herci byla sranda,“ usmíval se
Tomáš Kolář, jeden z několika málo
desítek spokojených příznivců.
Dobrý rozmar přítomných mohl kazit právě jedině malý počet diváků.
Jak si už dříve povzdechla ředitelka
kina Barbora Kucsa Prágerová, cestu
si hned po zrušení první vlny nařízení diváci zpět do sálu nenašli. Když
tedy trio „z Bobulí“ dorazilo a Tomáš
Vican se ptal: „Jak to zde během ko-

ronáče lidi přežili,“ odpovědí bylo
smutné pokrčení rameny. „Byli jsme
zavření, jako všude. A bohužel se nestalo, že by se všichni diváci vrátili, je
to postupné,“ posteskla si Prágerová
Vicanovi.
Podle toho vypadal i páteční podvečer v kině, na plno rozhodně nebylo.
A tak v hloučku přítomných mohl herec Radim Novák prozradit, jaké to je,
když hraje policistu příliš často a příliš
dlouho. Kromě mírnějších silničních
kontrol totiž tato role může způsobovat
i komické situace, ale také problémy…
Exkluzivní rozhovor s producentem
Tomášem Vicanem najdete na jiném
místě této dvoustrany.

-KPQ/GVTQRąKXÊVCNQOKPWNÚR¾VGMRąKRTGOKÆąGRTQFWEGPVCCFXCJGTEG\HKNOW$QDWNG
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Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

Pondělí 29. června 2020
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Jednoznačně nejvíce lidí zavítalo v pondělí
na rodinnou komedii Loupež v Toweru domácího souboru Na štaci, která byla zcela
vyprodaná. „Museli jsme posunout začátek o dvacet minut, protože fronta na lístky
se táhla až na náměstí. Jednalo se přitom
o celkově druhé představení našich divadelníků, premiéru měli letos v únoru. Věřím,
že jejich hru u nás ještě minimálně jednou
uvidíme,“ ohlédla se Oulehlová za vystoupením němčických ochotníků, kteří rovněž
dlouho vévodili také diváckému hlasování
o nejlepší hru. Nakonec je těsně předstihla
bláznivá komedie Dovolená s rizikem v podání Osvětové besedy z Velké Bystřice. Tu
navštívil i Večerník. „Nebylo co řešit, také
jsem dal nejvyšší možné hodnocení. Hra to
byla sice velice jednoduchá a ze všeho nejvíce připomínala prvorepublikové komedie
plné nedorozumění a záměn, nicméně díky
hercům měla spád a šmrnc s řadou vtipných nápadů a hlavně opravdu skvěle jsem
se pobavil a hodně nasmál. To se mi třeba
u filmových komedií z posledních let už
hodně dlouho nepodařilo,“ zhodnotil jeden
z diváků.

5MWVGéP÷DN¾\PKX¾MQOGFKGFKXCFGNPÊMč\8GNMÆ$[UVąKEGVQWRWDNKMCX[
JT¾NC
Foto: Martin Zaoral

Hanácký divadelní máj je zároveň postupovou přehlídkou. Odborná porota nakonec
na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou vybrala jediné drama,
které bylo v Němčicích k vidění. Tím byla
hra Odpusť, Natašo!, s níž na Hanou dorazil
soubor z Hvozdné u Zlína. „Věřím, že Hanácký divadelní máj u nás opět nastartoval
nejen kulturní život, jenž se snad nyní rozběhne na plné obrátky. A že se příští rok
na něm setkáme opět v květnu a nikoliv až
v červnu,“ uzavřela Jana Oulehlová.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral
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dova vystřídala majitele, divadlo se
muselo vystěhovat. „Ono to chátralo,
zatékalo tam. Tak se stalo, že nám
spadla kulisárna, část budovy,“ říká
k době před třiceti lety. Následovala
pro něj druhá a už delší pauza. Až po
odchodu do důchodu svůj někdejší
koníček znovu našel. „Hledával jsem
tehdy v knihovně pohádky a oslovila
mě známá, jestli bych se nechtěl vrátit
k loutkám. Tak jsem šel na schůzku
a rovnou jsem tam zůstal,“ vypráví
s úsměvem.
S Pronitkou nyní spolupracuje dva
a půl roku a hraje pro další generace

dětí. „Myslím si, že za tu dobu jsme
udělali kus práce. Protože my jsme
tam všichni takoví starší a hodně věcí
bylo potřeba opravit, hlavně loutky,“
předesílá. Návrat byl totiž místy
i krutý. „Především jsem se dal tedy
do opravy inventáře, jeviště se muselo
spravit, různé pomocné věci. Pamatoval jsem si všechny loutky, co byly, ale
když jsem zjistil, v jakém jsou stavu, tak
jsem málem zaplakal,“ kroutí hlavou.
Nyní loutky sám připravuje nebo opravuje ty staré. „Spolupracuji s Jaroslavem
Trnečkou, který dělá u prostějovské
městské policie. Vyřezává je ze dřeva.

On ji vytvoří, pak vše poskládáme
dohromady a mám na to paní, která šije
kostýmy,“ rozebírá svou práci. „Když
chci něco hrát, tak si vyrobím i loutky.
Používám plyšáky, co mají pevnou
hlavu, tělo udělám, obleče se a naváže.
Nemá to takovou cenu, jak kdyby to
dělal řezbář, ale i tak jsou to ale krásné
věci,“ říká spokojeně Josef Dvořák,
který je také tvůrcem loutkařského
hitu Minicirku Pronitka.
Kromě loutek se totiž pustil také do
psaní her k divadlu pro nejmenší a nadále vyhledává také pověsti. Právě
z nich často čerpá inspiraci. „Mám

tam zakletý mlýn, krajánka a hastrmana, taky jak Kašpárek vyhnal vodníka
ze mlýna. Tedy klasické motivy. Já
dám třeba tři příběhy do jednoho,“
vysvětluje muž, který mi následně jde
ukázat svou dílnu. Zde narážím na kostlivce – manžele slavící briliantovou
svatbu. Dále čaroděje a Pinocchia.
„Toho vyřezal právě Jarda Trnečka
a dodal i sadu nosů,“ vykládá.
Je vidět, že s loutkami už něco zažil.
A že zná dětské publikum. To je
v některých ohledech specifické. Jak
i svého času prozradil Jan Přeučil
v rozhovoru, děti nepředstírají po-

zornost, reagují bezprostředně. „Je
třeba, aby hra měla děj, aby to odsýpalo, nebylo to dlouhé a nudné. Děti
ztrácí po patnácti dvaceti minutách
pozornost, opadne nadšení a začnou
se pošťuchovat. Člověk se tomu musí
trochu podřídit,“ potvrzuje a na závěr,
poté, co mi předvede svou sbírku
loutek, poodhalí také své plány do
budoucna. „Jsme domluveni na září
nebo říjen sem do Plumlova, že něco
zahrajeme. A rád bych byl také někdy
s loutkovým divadlem součástí programu při prohlídkách zámku,“ prozradil Josef Dvořák.

odsýpat,“ má jasno loutkář Josef Dvořák

Pořadatelé z Němčic nad Hanou dlouho
zvažovali, zda se do pořádání tradičního
festivalu vůbec pustí, nakonec se ale rozhodli zabojovat. „A dobře jsme udělali!
Naše obavy se nenaplnily a návštěvnost na
všech představeních byla velice slušná. To
jsme přitom na ta dětská nemohli pozvat
školy a školky,“ pochvalovala si němčická
místostarostka Jana Oulehlová.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

NĚMČICE NAD HANOU Divadlo
žije! A to koronaviru navzdory. Naplno to dokázala přehlídka ochotníků
Hanácký divadelní máj, která po celý
uplynulý týden probíhala v Němčicích
nad Hanou. Na celkem osm představení si do sálu místního kina Oko našlo
cestu přes 700 diváků, které bavilo 123
účinkujících. Na jednu z her zavítal i Večerník.

Na představení domácího souboru se stála fronta až na náměstí

Hanácký divadelní máj pobavil přes 700 diváků

stějovskou farností, OC Zlatá brána
a za podpory města Prostějov uspořádal. „Všem, kteří se zapojili, bych
ještě jednou chtěl moc poděkovat.
Těší mě i to, že sám mistr byl v Prostějově velice spokojený. Navíc jsme
hned ve čtvrtek společně vyrazili na
zámek do Čech pod Kosířem, kde je
aktuálně k vidění kompletní sbírka
malíře Josefa Mánesa. Tu si Vladimír Franz jako skutečně zapálený
milovník umění nechtěl nechat ujít,“
připojil Skácel další zajímavost.
Na výstavu ve Zlaté bráně, nad
kterou převzal záštitu primátor
města Prostějova František Jura,
se můžete přijít podívat do 31.
srpna. Mediálním partnerem je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

BYLI JSME
U TOHO
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Majitele s více než stovkou skvostů
od německého výrobce automobilů
dokázali na tři dny přilákat do kempu
Žralok členové BMW Clubu Morava
Eliška Procházková, Radovan Žaludek,

Michal KADLEC

PLUMLOV Camping Žralok u Podhradského rybníka byl od pátku do
neděle hostitelem báječné akce, která
přilákala stovky návštěvníků. Nezisková organizace BMW Club Morava
uspořádala třídenní přehlídku automobilů známého německého výrobce. Akce byla protkána nejen výstavou
více než stovky vozidel, pořadatelé vše
vyšperkovali kulturním programem,
soutěžemi pro děti a pochopitelně různorodým a bohatým občerstvením.
„Sjezd“ majitelů výstavních bavoráků
zakončila spanilá jízda Prostějovskem.

Martina Staňková a Martin Staněk.
Přes páteční nepřízeň počasí dorazily
do kempu desítky návštěvníků a účast
na této přehlídce pak byla výrazně vyšší
během soboty a neděle. „Jsme rádi, že
se konečně umoudřilo počasí a přestalo
pršet. Podobnou akci dáváme dohromady už tak půl roku předem, ale vzhledem
k nedávným problémům kvůli covid-19
jsme veškeré přípravy museli stihnout za
dva měsíce. Letos jsme setkání majitelů
vozidel BMW chtěli pojmout trošku jinak a připravit atraktivní vyžití i pro děti.
Není to tedy letos jen pro dospělé, a aby
se zde pouze ‚túrovalo‘! Díky mnoha
soutěžím a atrakcím tady určitě mohou
strávit tři krásné dny i ti nejmenší návštěvníci,“ svěřila se Večerníku v sobotu
dopoledne přímo na místě konání akce
jedna z hlavních pořadatelek Martina
Staňková.
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3x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

ZÁPASU

Lidé si během soboty akci skutečně
užívali nejen prohlídkou nádherných
aut tradičního německého výrobce,
ale spousta lidí využila možnosti a debatovala s majiteli aut různých ročníků
výroby. „Vloni se přijelo ukázat 160 bavoráků, letos jich zde máme zatím 112,
ale ještě jsou někteří majitelé BMW na
cestě sem,“ spočítala Večerníku Martina
Staňková.
Největší perlou přehlídkové akce byl stařičký, ale přímo luxusní sporťák BMW.
„Je to rok výroby 1939. Musím říct, že
dát ho do stavu, v jakém je teď, mi dalo
strašně moc práce. A pokud se s ním
jezdí, stejnou práci dá i jeho údržba. A já
s tímto sporťákem jezdím pravidelně
a běžně v silničním provozu. Sporťák
má osm let po generální renovaci a za
tu dobu jsem s ním najel jednadvacet
tisíc kilometrů. A šlape jako hodinky,“
pochlubil se Večerníku majitel černého
skvostu Josef Kiška z Plumlova.
Sobotní program setkání majitelů
BMW zakončila spanilá jízda všech
zúčastněných po obcích Prostějovska.
„Pojedeme po trase z Plumlova přes Stínavu, Malé Hradisko, Protivanov, Nivu,
Drahany a zpět do Plumlova. Celé to
máme povoleno od Policie ČR, tak snad
vše proběhne v pohodě,“ usmívala se na
rozloučenou Martina Staňková. Mezi
doprovodné vsuvky patřil v sobotu
v kempu Žralok i simulovaný zásah vrahovických hasičů, kteří lidem předvedli,
jak se po dopravní nehodě vystříhávají
zranění lidé z auta. K tomuto účelu ovšem neposloužilo žádné BMW, nýbrž
narychlo sehnaný vrak Fordu...
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Ostravák černější než všichni Jamajčani
toužící ze všeho nejvíce po bramborové
medaili, aby se jeho početná rodina už
konečně najedla…
pro Večerník
Do Nezamyslic se pod šest olympijjáckých kruhů opět sjela hodně pestrá
Martin
společnost. A to navzdory faktu, že kvůli
ZAORAL
opatřením proti koronaviru se tradiční
akce musela letos obejít bez zahraniční
ská a Libuše i s Bivojem, bývalý Turek účasti. Nikomu to ovšem nevadilo, alespřevlečený za účastníka XVII. sjezdu poň si všechny drahé i méně drahé kovy
KSČ, Hanáci a samozřejmě také plodný rozebrali samí Češi. „Dospěli jsme do
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PROSTĚJOV Čtvrteční umisťování
kamenů zmizelých – Stolpersteinů Golem trochu jinak
nalákalo do Prostějova řadu osobností. Jednou z nich byl také judaista
a zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák. Pro něj ale
umístěním kamenů pobyt v Prostějově neskončil, naopak, čekala ho ještě
přednáška s názvem Fenomén Golem
v Národním domě. Do divadelního
2ąÊD÷J[JKUVQTKEMÆQUQDPQUVKCFQVQJQOCIKéPQ2ąGFP¾wMC4QDGTVCĄGJ¾MC
sálu sezval všechny zájemce o tajem- Q)QNGOQXKQDUCJQXCNCXwG
Foto: Michal Sobecký
ství, mystiku a zajímavosti, nejen
o Golemovi. Právě však hliněná socha Postupně je začal seznamovat s řadou Osobnost slavného rabína Jehudy Löwa
opředená legendami a dobře známá zajímavých faktů – příběhů, ve kterých z doby Rudolfa II. se ale prolínala celým
z Werichovy pohádky hrála prim.
hrál roli údajný tvůrce bájného Golema vyprávěním Roberta Řeháka. A dokonce
rabín Löw. Jak ale Řehák upozornil, le- při té příležitosti nakousl i Prostějov. „V leMichal SOBECKÝ
genda o Golemovi je starší než ze 16. tech 1584 až 1587 se vůbec neví, zda byl
Robert Řehák se záhy projevil jako století. „Kdybyste si v Bibli nalistovali v Poznani nebo na Moravě. A dokonce je
skvělý vypravěč a rétor. Přítomných žalm 139, tak dané slovo naleznete.“ My- možné, že byl tady v Prostějově. Existuje
zhruba 40 lidí uvítal vtipy a zajímavost- šlenka na oživení neživé postavy byla ale zápis z 27. září 1587 s jeho podpisem. Je
mi. A neopomenul ani koronakrizi. zastoupena v mnoha kulturách. „Feno- tedy možné, že tyto příběhy se spolurodily
„Kamarádi o ní rádi vtipkují. Jeden zjis- mén Golem není jen otázka židovství, zde v Prostějově,“ vysvětlil publiku, které
til, že ta paní, co s ní žije, jeho manželka, různé oživlé nebo mluvící sochy jsou se z velké části skládalo ze členů a příznivže je docela fajn,“ poznamenal třeba. známé už ve starověku. Třeba v Egyptě ců spolku Hanácký Jeruzalém. Zhruba
Brzy ale přešel k tématu, u kterého ne- se dávaly do hrobu takoví panáci z hlíny. hodinová přednáška, navíc podpořená
chyběla hebrejština. Jeho prosba o asis- Starověk provázela legenda o vytvoře- snímkem o Golemovi z roku 1920, utekla
tenta, jenž by s ní pomohl, však nebyla ní mluvící sochy,“ uvedl. Dokonce ani rychle. A navázaly na ni dotazy na pogrovyslyšena. Jako diplomat, který pobyl způsob oživení takzvaným šémem není my, na způsoby v židovském náboženství,
v Izraeli 7 let, s tím však neměl nakonec jediným, které se v legendách vyskytu- na Davidovu hvězdu.
problém. „Nezmíním totiž jen Golema, jí. Ke všemu se podle jeho slov hovoří Kdo tedy do Národního domu zavítal, neale zároveň to bude jakési uvedení do ži- o více lidech, kterým se probuzení jaké- litoval, čekalo ho zajímavé a velmi poučné
dovské mystiky,“ upozornil posluchače. si neživé postavy mělo podařit.
vyprávění, určitě odcházel obohacen.

bodu zlomu. Po devíti letech dřiny, potu
a odříkání nultých zimních olympijjád
jsme se rozhodli uspořádat první ročník.
Když jsme před rokem tuto myšlenku
poprvé vyslovili, světové mocnosti vynaložily maximální úsilí ke zrušení akce.
Proto vypustily z Wuchanu koronavir.
Svět nechtěl, aby mažoreti zase zvítězili.
Aniž bychom z Číny dostali roušky či nějaké dotace, rozhodli jsme se, že akci navzdory tomu opět uspořádáme,“ prohlásil
Jan Košárek z Nezamyslických mažoretů,
kteří akci pořádali ve spolupráci s místními fotbalisty a hasiči.
Dlouholetý spíkr se o moderování tentokrát podělil se svým synem Jáchymem
a stejně starým Hynkem Přecechtělem.
„Odcházíme do důchodu a chceme, aby
to po nás mladí převzali,“ vysvětlil tento
nečekaný krok. A oba nástupci se přes
počáteční nervozitu svých rolí zhostili
opravdu výborně a ukázali, že ne nadarmo na olympijjádách doslova vyrostli
a jejich humor i poetika jsou jim blízké.
O slavnostní rozsvícení vánočního stromku a současně i zapálení olympijjáckého
ohně se tentokrát postaral zápasník Karlos Vémola. „Kvůli koronaviru jsme řadu

Robert Řehák zaujal přednáškouFLplnou
mystiky
]½SDV
VHPNOLD
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Předseda olympijjáckého výboru coby čínský „žlutý“ pramen, velký blondýn
vlajkonoš, celé hejno duchů, běloskvou- s velikonoční pomlázkou, zápasník na
cí ovečka, zdravotní sestřičky nabízející běžkách Karlos Vémola, kněžny Zaháň-

9

Zimní olympijjády v Nezamyslicích Hynek Přecechtěl a Jáchym Košárek.
VLKANOVA
Oba žáci místní základní školy převzali žezlo v podobě mikrofonu po
svých tatíncích působících
ve věhlasném spolku Nezamyslických maZNÁMKA
žoretů, kteří dle vlastních slov odcházejí do důchodu. Zřejmě aby mohli
někde na Vysočině za Mořicemi objímat stromy...

3HUORXSĆHKOËGN\E\OVSRUČ¿N]URNX

„Shromáždění k připomínce popravy Milady Horákové jsme pojali spíše
pietně, žádný program jsme ani neplánovali. Nakonec ale na místě k publiku
promluvila paní Medarda Pustajová,
jejíž manžel byl komunisty také šestnáct
let vězněn jako politický vězeň, přečetla
dopis Milady Horákové, který v předvečer své popravy napsala svému otci.
Krátce také zmínila osudy svého manžela a také Františka Doležela, který má na
Žižkově náměstí pamětní desku,“ uvedl
za organizátory Daniel Marek. Vyjádřil
se rovněž k tomu, proč je důležité si i po
tak dlouhé době Miladu Horákovou
a další oběti komunistického režimu připomínat. „Je především symbol útlaku,
který komunisté páchali na tomto národu, kdy lidé se svobodným myšlením,
kterým ležely na srdci vyšší hodnoty
než jen ty materiální, byli nežádoucí.
Z našeho pohledu se zdá, že směřujeme
k tomu, že se tato forma vlády a života
může poměrně rychle vrátit,“ upozornil
Marek ze Spolku Proti zapomnění.

Michal SOBECKÝ

8
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DRAHÉ KOVY BRALI JEN
ČEŠI

PROSTĚJOV Smutné výročí si o víkendu připomněli v České republice
lidé na mnoha místech. Je tomu totiž
70 let od chvíle, kdy byla popravena
Milada Horáková, právnička a významná členka Československé strany národně socialistické.JAN
Odsouzena
byla ve vykonstruovaném procesu
POLÁK
komunistickým režimem,
na jehož
konci stály čtyři rozsudky smrti. ZNÁMKA
Ani
v Prostějově pak na její památku nezapomněli, u sochy T. G. Masaryka NEZAMYSLICE„Všichni, co stojí ve předu, dostanou medaili a bonbóny,
si osud političky připomněly desítky ti, co stojí vzadu dostanou koronavir...,“ žertovali uplynulý pátek 26. červlidí.
na při slavnostním hromadném předávání cen 1. posledního ročníku
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Z NEZAMYSLIC USPOŘÁDALI PRVNÍ
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POSLEDNÍ ROČNÍK ZIMNÍ OLYMPIJJÁDY.
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O zápasech s Jihlavou toho už bylo
napsáno dost. V minulém soutěžním
ročníku nešťastná porážka v Jihlavě
v posledních sekundách nastavení,
doma ztracená remíza rovněž na poslední chvíli a po absurdní situaci. Na
podzim pak opět hrubá chyba v obraně
znamenala vyrovnávací branku po kvalitním výkonu ve druhém poločase.
Vysočině se po restartu jarní sezóny
příliš nedaří, což ovšem v posledních
dvou zápasech už přestalo platit. Ze
sedmi zápasů totiž vytěžila pouhé dvě
remízy, až jako stéblo tonoucímu přisoudil los potápějící se Jihlavě Soko-

Tomáš KALÁB
lov, kde získala poprvé tři body. Vzápětí doma rozdrtila čtyřbrankovým
nářezem Vyšehrad, když se dvakrát
trefil útočník Stanislav Klobása. Ten
je totiž s třinácti brankami nejlepším
střelcem exligového týmu.
I přes tristní jarní bilanci se Jihlava stále udržuje na dostřel barážovým pozicím, byť na třetí místo kouká zhruba
s pětibodovým odstupem. To na podzim byla v úvodních kolech první a jinak držela právě ony barážové příčky.
V aktuálně posledním odehraném
zápasu proti Vyšehradu nastoupila
v dresu Vysočiny sestava Lancman
– Svoboda, Pojezný, Diouf, Javůrek
(46. Novotný) – Fortelný (83. Ritter),
Lacko – Mikuš (77. Koubek), Zoubele, Smejkal (64. Rezek) – Klobása (64.
Shudeiwa). Lavičce Jihlavy stále šéfuje
dobře známý trenér Radim Kučera.
(tok)

vs.

PROSTĚJOV Zranění, zranění a zranění. Ta
provázejí Prostějov většinu aktuální sezóny,
a to v míře větší než velké. Zatímco tak do jarní
části se stihla valná část hráčů douzdravit, nyní
je marodka opět větší, i když ne nijak zásadně.
Přesto ale šrámy sčítá povícero hráčů. Obzvlášť
pozoruhodný byl výjezd na pražský Žižkov, kde
eskáčko odehrálo zápas jen se 14 hráči základní
soupisky!
„U hráčů jsou aktuálně nějaká drobná zranění. Kro-

mě jednoho, možná dvou hráčů to ale není nic vážného,“ vyjádřil se na adresu marodících hráčů asistent
trenéra 1.SK Prostějov Tomáš Hunal.
Při otázce na zdravotní stav konkrétních hráčů nechtěl příliš zacházet do detailů. Jak je to tedy třeba
s Jakubem Rolincem? Patří nadále k marodům? „To si
vyvoďte sám, viděl jste, že někteří dnes nehráli. Ještě
nám zbývají nějaká kola. A není nás zrovna hodně,“
posteskl si Hunal. V sestavě skutečně chyběl nejenom
Rolinc, dále ale také David Pašek nebo dlouhodobě

absentující Karel Kroupa. A také Jan Polák zraněný
z utkání na Žižkově. Kapitána týmu nahradil s páskou
na ruce Jan Koudelka. A zprávy v jeho případě nejsou
dobré, ba naopak. „Honza Polák má trhlinu ve svalu.
A tak už asi nebude do konce sezóny k dispozici,“ prozradil fanouškům nemilou zprávu asistent trenéra.
A jak to tedy je s dalšímu hráči? „Někteří se ještě zapojí,“ věří Tomáš Hunal. Ve výsledku je však možné,
že i ve zbytku sezóny dostanou větší příležitost na
hřišti někteří dorostenci.
(sob)

jak probíhalo umístění stolpersteinů…
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až 5. července. Dále už půjde o jednotné
časy, protože poslední dvě ligová kola
se hrají kvůli regulérnosti vždy ve stejném termínu. Tím je pro 29. kolo, kdy
eskáčko hostí Zbrojovku, sobota 11.
července v 17 hodin a pro 30. kolo, tedy
poslední zápas s Vyšehradem, úterý 14.
července v 18 hodin. To vše za předpokladu, že Třinec už bude moci hrát,
ten si svá odložená utkání bude dohrávat
právě uprostřed následujících týdnů.
(tok)
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Trenér Pavel Šustr měl při svém příchodu na Hanou těžkou úlohu. Týmu
měl zajistit kvalitnější herní projev,
lepší výsledky. Větší důraz. Zkrátka
hru posunout. Jak se ale ukazuje, tým
hlavně dokáže svou hru v případě potřeby pozměnit k lepšímu. Vidět to
bylo zejména proti Hradci Králové,
kdy se herní projev po přestávce projevil vskutku dramaticky. I díky tomuto je Prostějov už na osmém místě.
A pokud by takto pokračoval, mohl
by pomýšlet i na lepší umístění. Kam
až to Hanáci dotáhnou?

(VN½ÄNRGRN½zH
zmìnit hru

Ač je mu 38 let, pro Prostějov zůstává
velmi důležitým článkem v týmu. Aleš
Schuster se probíral před minulou sezónou jako jeden z možných odchodů
do fotbalového důchodu. Jak to ale
vypadá, jen tak důchod ještě nehrozí.
Naštěstí. Aleš Schuster totiž nejenže
hraje v základní sestavě a ke všemu celé
zápasy, ale navíc ukazuje svou důležitost: nezmatkuje pod tlakem, v klidu
rozehrává míče, solidně brání. Volba
trenéra Schustera je tak vcelku logická,
jestliže chce mít zkrátka vzadu jistotu.
Na koho jiného ukázat?

Veterán Schuster
v základu

Eskáčko má za sebou v uplynulém
týdnu dva zápasy – s Vyšehradem
a s Hradcem Králové. V obou případech byl favoritem utkání soupeř
Hanáků. Ti ale podali sympatické
výkony, jejichž výsledkem jsou čtyři
body. A to přesto, že proti Žižkovu
hrál Prostějov velkou část zápasu
v deseti, proti Hradci Králové zase
musel Prostějov dotahovat a následně otočit zápas. Tým vstřelil
dvě branky a jednu inkasoval. Tolik
suchá fakta a čísla. Co dalšího ale nabídly uplynulé dva zápasy?

&RSÔLQHVOWÙGHQ6.
Prostìjov?
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běžný režim víkendových zápasů. „Na
28. kolo FC Vysočina Jihlava
druhou stranu budeme mít běžný režim
tréninků během týdne, což je docela pří–1.SK Prostějov
sobota 4. 7. 17:00 hod. znivé. Lze samozřejmě jen spekulovat
o tom, do jaké míry to bude mít pozitivní
vliv na kondici hráčů, nikdy nevíte, co se
29. kolo 1.SK Prostějov
během týdne přihodí,“ nechtěl Šustr pří–FC Zbrojovka Brno
sobota 11. 7. 17:00 hod. liš spekulovat o pozitivech termínových
změn.
30. kolo FC Slavoj Vyšehrad
Co je tedy v tuto chvíli jasné? Utkání 28.
kola, v jehož rámci se eskáčko odebere
– 1.SK Prostějov
úterý 14. 7. 18:00 hod. na Vysočinu, se odehrají až o víkendu 3.

Nové termíny utkání
6.3URVWÈMRY

PROSTĚJOV Poměrně nečekaně
a bez velké publicity došlo koncem
uplynulého týdne ke změně termínů závěrečných tří kol FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na příslušných
webech soutěže samé i Ligové fotbalové asociace, která profesionální
soutěže řídí, není k dispozici žádné
vysvětlení. Dá se ovšem předpokládat, že impulsem jsou odložená utkání Třince kvůli nákaze koronavirem
v jejich kádru.
Tím pádem došlo k tomu, že původní
vložená utkání uprostřed týdne jsou
zrušena a následující dvě kola se odehrávají čistě o víkendech. Trenérům tak
odpadne bolehlav s rotací hráčů, kteří už
ve velké většině mají „anglických“ týdnů
plné zuby. „Někteří kluci už měli naplánovanou dovolenou, takže je potřeba na
tuto změněnou realitu reagovat, ale je to
prostě fakt, který musíme přijmout,“ reagoval na poslední změny v termínové
listině Pavel Šustr, trenér 1.SK Prostějov.
Místo čtvrtka 9. července se totiž poslední kolo odehraje až v úterý 14. července,
sezóna se tedy prodlouží o pět dnů. V následujících dvou týdnech se ale přejde na

BYLI JSME
U TOHO

&TWJ¾NKICRTQFNQWåGPC,CMÆLUQWVGTOÊP[

PROSTĚJOV Ještě uprostřed minulého týdne to vypadalo, že si v závěru
prodlouženého víkendu přijde prostějovský fotbalový fanoušek na své,
když domácí 1.SK Prostějov bude
hostit brněnskou Zbrojovku. Nakonec je ale všechno jinak. Vedení soutěže vzhledem k potížím třineckého
klubu s koronavirem upravilo termínovou listinu Fortuna:Národní ligy
a zrušilo vložené zápasy. Původně na
čtvrtek naplánovaný souboj v Jihlavě se tak nově uskuteční v sobotu 4.
července od 17.00 hodin. Do areálu
SCM Za Místním nádražím k souboji
se „Zbrojováky“ budou moci fanáti
přijít až další sobotu 11. července.

O prodlouženém víkendu bitva se Zbrojovkou

9HêWYUWHNQD9\VRêLQøêHN¿-LKODYD

(VN¿êNREH]NDSLW¿QDFK\EËL GDOxËKU¿êL

Víte, kde se dá v Prostějově sehnat
pověstná živá voda? Pro zájemce
jednoznačná rada, možná byste nečekali, že na fotbalovém stadionu.
V kabině „áčka“ ji musejí stáčet po
litrech, aspoň tedy v neděli o přestávce utkání s Hradcem Králové.
V prvním poločase to sice chvíli
nevypadalo až tak marně, ale po
vedoucí brance Vlkanovy se domácí
vytratili a jejich ofenzivní potenciál
byl takřka nulový. To se ovšem po
přestávce radikálně změnilo. Obzvlášť to bylo patrné z pozice za
brankou u sektoru hostí, na kterou
se oba poločasy převážně útočilo.
Domácí borci prokázali, že na svém
hřišti přehrávat soupeře umějí, což
je pro poslední zápas se Zbrojovkou
vůbec ta nejlepší pozvánka.

TOMÁŠ KALÁB

9(Ġ(51Ì.8

*/26$

čilo na závěr horní poloviny, ovšem
před sebou má ještě dva těžké zápasy
v Jihlavě a doma se Zbrojovkou, která
po neděli poskočila na první příčku.
Šance na nejméně vyrovnání loňského postavení v konečné tabulce je však
po neděli velmi dobrá.

(QVQ6QO¾w-CN¾D
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www.vecernikpv.czB Y L I J S M E

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

fotbal

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

PROSTĚJOV Jestliže jsme předminulý týden žehrali na nedostatek
potřebného štěstí v Chrudimi a doma s pražskou Duklou, pak fotbalový pánbůh ví, co je to kompenzace. Plnými hrstmi ji poskytl jak na
Žižkově, kde se představila sestava vpravdě nouzová, která dokázala
domácím vzdorovat i v oslabení, tak doma proti Hradci Králové. Tam
se eskáčko po obrátce prezentovalo úžasným obratem, přesto štěstí
potřebovalo. V první půli, aby neprohrávalo 0:2, a ve druhé, aby vítězný gól vůbec padl. Ale svěřenci trenéra Pavla Šustra si to zasloužili.
V tabulce Fortuna:Národní ligy poskočil Prostějov na osmo příčku
a má pouhý bod ztráty na sedmé Ústí nad Labem.
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MOMENT
ZÁPASU

„Utkání se Žižkovem jsem odpočíval. Proti
Hradci jsme první poločas nehráli vůbec dobře,
proto jsme také prohrávali. Vůbec jsme se nedostávali do hry, chvilkama to vyznívalo, že
hrajeme bojácně. Hradec od vstřelené branky
hrál hodně odzadu, takže na nás spíš čekali
a my se s tím nedokázali vypořádat. V šatně
jsme si řekli, že první poločas nebyl opravdu
dobrý a vysvětlili jsme si, co musíme plnit.
Po přestávce hodně pomohlo střídání, kdy
naskočil důrazný Lutonský, změnili jsme trochu rozestavení, a najednou nám to začalo
jít. Měli jsme hodně šancí, zápas jsme otočili
dvěma krásnými góly. V závěru jsme ještě
mohli přidat další, skvělých šancí na to bylo
dost, klidně jsme mohli vyhrát 4:1. Sám jsem
měl dvě dobré šance, kdyby soupeř v závěru
vyrovnal, hodně by to mrzelo a šlo to celé za
mnou. Nám výborně zachytal brankář Mucha. Za odpracovaný druhý poločas, který jsme
fakt odjezdili, jsme si obrátku skóre zasloužili.“
Jan Koudelka,
kapitán 1.SK Prostějov

jana koudelky

aneb pohledem

Na míči jednoznačně dominovali domácí, ovšem zcela neproduktivně. Stačí porovnat statistiky po první půli, v níž se objevila jedna střela na
branku na každé straně.
Akce k zaznamenání byly pod televizním vysílačem
k vidění až po polovině prvního dějství. Bezdíčkův
centr trefil zády mezi dvěma hostujícími zadáky Tusjak těsně mimo, vzápětí na druhé straně Lutonský
pěkně vysunul Šteigla, ten ale z úhlu jen vyprášil rukavice brankáři Švengerovi.
Eskáčko zahrozilo ještě jednou, když solidní vzdálenost přesprintoval Stáňa, vyzval vpravo k centru
Šteigla, Lutonský vrátil hlavičkou míč před branku,
tam ale spíš o míč jen zakopl Píchal.
Kolumbijská akvizice Viktorky Batioja, od nějž diváci čekali rozhodně mnohem více, se ukázal až v závěrečné desetiminutovce. Nejprve jeho střela zpoza

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

tuto šanci. A moc jsem si to užil.“
yy Čekal jste před zápasem, že si
v něm zahrajete? Třeba těch patnáct
dvacet minut?
„Když jsme tam jeli, tak jsem s tím ani
moc nepočítal. Ale po těch nějakých dvaceti pětadvaceti minutách, když se zranil
yy Máte za sebou debut ve 2. lize. Jaké Jan Polák, tak to nějak přišlo, že si nejspíš
jsou po něm pocity?
zahraju. A o poločase nám to i trenér říkal,
„Na jednu stranu to pro mě bylo nečeka- ať se připravíme a pořádně rozcvičíme.
né, na stranu druhou jsem ale velice rád za Bylo zřejmé, že půjdeme do hry.“

PROSTĚJOV Když jel do Prahy s „A“-týmem 1.SK Prostějov,
ještě netušil, že právě to bude ten den, kdy může přijít chvíle velké premiéry. A také že přišla! Doko6nce před zraky celé
republiky, neboť čtvrteční zápas eskáčka na Žižkově vysílala
v přímém přenosu kanál ČT SPORT. Sedmnáctiletý dorostenec
debut ustál, a i když se na hřišti ukázal až v 84. minutě, v závěru
mohl rozhodnout. To se sice nepodařilo, přesto však bude mít
nadějný hráč na svůj první start spíše dobré vzpomínky. Spolu
s Petrem Kovářem přispěli k zisku cenného bodu.

yy Při takových situacích hráče obvykle pohltí nervozita. Jak velká byla u vás?
„Sám jsem byl překvapen, že nebyla až tak velká.
Spíš jsem byl natěšen a chtěl jsem hrát fotbal.
A nějak se předvést.“
yy To se málem podařilo. V závěru utkání
jste měl velkou šanci, mohl jste díky ní dokonce rozhodnout. Jak se zrodila?
„Co si tak pamatuji, tak na středu hřiště nastřelil
míč Petr Kovář, který hrál taky poprvé. Vybojoval míč, udělal dvě krásné kličky a nahrál to
na kraj Biolkovi. Ten mě našel krásně na kraji
vápna. Já jsem se s míčem dostal do vápna, ale
gólman si to…, řekl bych, že měl dobrý výběr
místa. Dobře si pohlídal jak přední, tak zadní
tyč. Já jsem ho zkoušel prostřelit na zadní, ale to
si pohlídal.“
yy Jaké bylo po utkání hodnocení vás a kolegy Kováře ze strany trenéra?
„Řekl bych, že bylo spíše pozitivní. Nechci říct,
že bychom to přímo oživili, hráli jsme v deseti.

0

5R]KRGÿt $UGHOHDQX ± 0ROiþHN &DOHWND
å.  1HãLFNê ±  /XWRQVNê   

„Když nedáte gól, nemůžete vyhrát… Máme dobrou mezihru, ale v poslední třetině hřiště to neřešíme dobře, tam nám chybí kvalita. Ani zkušení
hráči si s tím neporadili. Doufali jsme, že pomůže prostřídání hráčů nahoře,
to se bohužel nepodařilo. Ani ve druhém poločase jsme si nevytvořili
žádnou šanci kromě hlavičky Felipeho. Měli jsme málo hráčů ve vápně,
neměli jsme odražené balóny, finální fáze nás prostě trápí. Na nás to bylo
strašně málo, musíme mít větší tlak, zvlášť když hrajeme proti deseti. Jsou
to zbytečně ztracené body.“
Pavel ŠUSTR6.3URVWÈMRY
„Jsem rád, že se kluci semkli, jak už to v deseti lidech bývá a zápas vyloženě
odpracovali. Honza Polák je hráč, který dokáže hrát fotbal i pod tlakem,
takže ztráta to byla. Zákrok Machynka faul určitě byl, ale myslím si, že
rovnou na červenou kartu musí být zákroky daleko agresivnější. Soupeř
nás dostával pod tlak, byla tam spousta centrovaných míčů. Na druhou
stranu je potřeba říci, že na hřiště potom nastoupily ‚mladé pušky‘ a jeden
z nich měl dobrou šanci zavánějící gólem, což je škoda. Kdybychom dali
branku, mohli bychom uhrát i body tři. Ale i ten jeden je velmi cenný.“

Zdenìk HAŠEK ).9LNWRULDlLzNRY

Pozápasové hodnocení trenérù

šestnáctky jen o kousek minula břevno Brédovy branky, vzápětí po
rozehraném volném kopu hlavičkoval těsně vedle levé tyče. Tusjak
ani Bezdička své příležitosti nevyžili, takže první poločas skončil
bez branek.
Po změně stran to nejprve na zadní tyči zkoušel střídající Vůch, pak se
znovu minul Batioja. Po pěti minutách mohl být slavný Slaměna, jemuž přistrčil přízemní centr zleva Šteigl, jenže ten z penaltového bodu
Švengera nepřekonal. Po hodině hry musel Bréda nadvakrát zasahovat
proti dorážkám Řezáče a Nabijeva, byl z toho jen roh. Chvíli nato přišel další důležitý moment, kdy Machynek vlétl pod nohy Tusjakovi
a sudí bez váhání tasil červenou kartu! Hosté byli ale na bránění v denáš první zápas, a ještě před televizí. A že jsme seti připraveni mnohem lépe než domácí na dobývání semknuté
obrany. Viktorce nepomohla ani výměna nevýrazného Batiojy, který
nepůsobili tak moc nervózně.“
se prezentoval jen několika nepřesnými pokusy, za dalšího cizince
yy Bude to pro vás v kabině drahé?
„No, docela ano. Ale kdyby padl gól, bylo by to Felipeho. Přestože hosty začaly chytat křeče a hráli opravdu na doraz,
dostali se ještě do šance díky sedmnáctiletému Ircingovi. Ten vyuhorší.“¨ (smích)
žil Biolkovu průnikovou přihrávku, jenže zkušenost Švengera měla
yy Prozradíte částku?
„Nevím, jestli můžu něco takového úplně říkat. navrch. A jelikož se i Felipeho hlavička do protipohybu gólmana nevešla mezi tři tyče, slavil Prostějov ubojovaný bod.
(tok)
(úsměv) Tak to raději nechme být.“

Ale i tak jsme tam
přinesli nějaké
šance a nějaké ty
míče vepředu.“
yy Byla tam tedy
nějaká pochvala?
„Ano, že jsme to
zvládli dobře na
to, že to byl
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 26. KOLO

]½SDV
HPNOLD] 
HNOXFLV
OLp
V
D
H
Y
z

R
F
G
½
trochu
PU
c-VHGolem
QÈRGSUD jinak
H
z
OR
\
Y
GHVHWL
el Šustr
LLYG
ouè Pav
chválil k

Cenný bod! Žižkov eskáčko nevyždímal

PROSTĚJOV Kdo se vydal ve čtvrtečním
odpoledni s eskáčkem na výlet do Prahy, měl
jistotu, že si fotbal zahraje. Pouhých čtrnáct
hráčů do pole včetně dvou nezkušených dorostenců není situace, po které by fotbalový
trenér toužil. Nakonec se díky odpovědnému
výkonu a nenápadité hře domácích podařilo
přivézt ze Žižkova lichotivý bod.
Prostějovský tým nastoupil ve značně neobvyklé sestavě vzhledem ke karetnímu trestu
Zapletala a zranění Koudelky, Rolince, Paška,
dlouhodobého výpadku Kroupy, to vše hrálo
svou podstatnou roli. Na lavičce tak ze základního kádru zůstali jen Stáňa se Susem, přičemž
prvně jmenovaný musel na trávník už po dvaceti minutách, když se zranil kapitán Jan Polák.
První poločas příliš fotbalové krásy nepobral.

www.vecernikpv.cz
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Prohlídky s princeznou se nakonec
setkaly s úspěchem, hezké počasí do
Čech pod Kosířem přitáhlo četné turisty, zejména právě rodiny s dětmi. Ty
si dokonce během prohlídky vyzkoušely některé předměty představované
princeznou Gabrielou. „Prohlídka se
nám moc líbila, myslím, že pro děti to
bylo velice zajímavé. Nejvíce se nám
líbila asi princezna a to, jak vyprávěla,“
svěřila se Hana Veselá ze Znojma.
Také další účastníci byli s prohlídkou spokojení. „Prohlídka byla velice pěkná, vhodná pro děti. I časově.
Ještě zvažujeme klasickou prohlídku

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

VÍCEMĚŘICE Uplynulou sobotu 27. června se zhruba padesátka
místních sešla u zámku ve Víceměřicích, aby společně otevřeli
nedávno vybudovanou naučnou
stezku.
Naučná stezka začíná u zámku stojícího na břehu rybníka. Dlouhá je
zhruba 3,5 km a turisté na ní najdou
celkem šest zastavení mapujících historii a zajímavosti jednotlivých míst.
„Vyšlo nám počasí a asi dvouhodino-

Ve čtvrtek přišli lidé vzpomenout
nevinné oběti holocaustu a mezi
nimi také Anna Garajová, která je
pravnučkou zavražděných obyvatel
města. „Jako první rodinu opustila
Alžběta Kleinerová, později Zelená.
V květnu 1939 ji v jejích dvaceti
letech doprovodil otec na vlak do Anglie, kde prožila celou válku. S rodiči
už se nikdy nesetkala,“ připomněla
pohnutý osud rodiny Kleinerových.
To ale nebylo vše. Právě otec skončil
ve vyhlazovacím táboře. „Domů se
vrátila urna s popelem a zakrvácené
hadry s informací, že Salomon Kleiner
byl zastřelen na útěku. Vystupňovaný
cynismus požadoval po pozůstalé
vdově ještě úhradu za zpopelnění,“
uvedla dále příšerné detaily nejen
rodinné tragédie.
Právě nad zvráceností nacistického
režimu se pozastavil také přítomný
předseda Poslanecké sněmovny
Radek Vondráček. A zároveň
připomněl, proč vůbec k takové
katastrofě v podobě vyvražďování
mohlo dojít. „Určitě by se tak nestalo,
kdyby se nacistům nepodařilo vymazat identitu židovského obyvatelstva, jejich jména a tváře, jejich životní
příběhy z povědomí celé společnosti,“
vyjádřil se v proslovu.
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Konkrétně byly uloženy kameny
za čtrnáctiletou Evu Redlichovou, její matku Julii Brammerovou
a nevlastního otce Pavla Brammera
v ulici Hvězda. Dále za bratry Ludvíka, Rudolfa a Josefa Bauerovy v ulici Hanačka, a to před jejich někdejší
konfekční továrnou, která dnes funguje jako mateřská škola. Další kameny byly uloženy ve Fanderlíkově
ulici, a to za Alexandra Brattera, jeho
dceru Kláru a devítiletého vnuka Petra Eisenstädtera, v ulici Palackého za
Midel a Salo Sternkükerovy. Ukládání
kamenů vyvrcholilo na Pernštýnském
#MEKU[ODQNK\QXCNQVCMÆRQTQ\WO÷PÊEÊTMXÊ%GUVWUKFQ2TQUV÷LQXCPCwGNVCMÆCTEKDKUMWR,CP)TCWDPGT\CXÊVCNKGXCPIGNKEMÚ
náměstí č. 6, kam byly umístěny kaHCT¾ą-COKN8[UVCX÷N
Foto: Michal Sobecký
meny za Salomona Kleinera a Annu
Kleinerovou (rodiče výtvarnice a lauTěch následovala celá řada – k akci, už se nevrátili. „Před osmdesáti lety za přátelské vztahy České republiky
reátky Ceny města Prostějova Alžběty
také k holocaustu a naopak k mezi- byla v Prostějově jedna z největších a Izraele.
Zelené).
lidskému porozumění se pronesli židovských komunit na Moravě. Proslovy ještě pokračovaly, všechny ale
„Jak je možné, že společnost 20.
pár slov senátorka Jitka Chalánková, A velmi důležitá, byla to komunita měly společné téma, a sice to, aby se
století v civilizované Evropě něco taarcibiskup Jan Graubner nebo izrael- významná, skládala se například nic jako holocaust už neopakovalo. „Jekového dopustila?“ ptal se předseda
ský velvyslanec Daniel Meron. Ten z lékařů, umělců, filosofů, ale také huda Bauer, izraelský historik s českými
Poslanecké
sněmovny
Radek
před časem nechyběl ani na odhalení fotbalistů. A vůbec lidí, kteří se podíl- kořeny, napsal: „Ze stínu holocaustu se
Vondráček k holocaustu. Mnozí
pamětní desky na prostějovském eli na rozvoji města,“ připomněl vynořila tři přikázání. Nestaneš se paz nás to nejspíše vnímají stejně.
nádraží, která vzpomíná právě na ty, Meron a zároveň zdůraznil, že dnes chatelem, nestaneš se obětí, nestaneš
Během holocaustu zahynulo podle
kteří odsud byli transportování do by se díky existenci státu Izrael nic se lhostejným přihlížejícím,“ odcitovala
odhadů na 6 milionů židů, což se
koncentračních táborů. A z větší části takového nestalo. Přičemž poděkoval Anna Garajová. A tím vlastně řekla vše.
doteď zdá těžko uvěřitelné. Jedná
se ale o realitu, která krutě zasáhla
2x foto: Michal Sobecký, 1x foto: www.prostejov.eu
také obyvatelstvo Prostějova. Jak saa
připomněl předseda spolku Hanácký
Jeruzalém Michal Šmucr, zpět se
z koncentračních táborů vrátilo do
města pouze 109 lidí. Tedy necelá
desetina těch, kteří v nich skončili,
ostatní byli zavražděni.
Právě na jejich počest a proto, aby se
na hrůzné činy nacistického režimu
nezapomnělo, vznikají po celé Evropě
místa se Stolpersteiny. Ty označují
8wGLGRąKRTCXGPQWOÊUV÷PÊMCOGPč\OK\GNÚEJOčåG #PPC )CLCTQX¾ UG RQF÷NKNC Q VTCIKEMÚ RąÊD÷J UXÚEJ 2KGVPÊCMEG\CWLCNCKPGLONCFwÊIGPGTCEK
domy, kde bydleli lidé židovského
\CéÊV
RąGFMč
původu, kteří byli později zavražděni
v koncentračních táborech.
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PROSTĚJOV Celkem 13 nových pamětních kamenů
za oběti holocaustu přibylo uplynulý čtvrtek v ulicích Prostějova. Letošního pietního aktu se společně
s primátorem statutárního města Františkem Jurou
zúčastnili také předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Radek Vondráček, velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, předseda FŽO ČR Petr
Papoušek nebo arcibiskup Jan Graubner.

„Akci považuji za důležitou, je součástí
celé řady, celé šňůry podobných akcí,
které připomínají, které varují a které
volají k tomu, abychom dnes byli velmi citliví na to, jak se díváme na člověka. A abychom byli schopní vidět
stejným pohledem každého člověka,
protože je to člověk bez ohledu na
jeho postavení, majetek, inteligenci,
národnost nebo rasu.“
Zaznamenal Michal Sobecký

Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

„Je to poprvé, kdy je město Prostějov
partnerem spolku Hanácký Jeruzalém,
kdy je zde skvělá účast lidí. A slyšeli
jsme velmi silný příběh. To, že se město
zapojilo do připomínky, je skvělá věc.
A ty kameny si objednávají lidé, kteří
jsou nějak spojení s rodinami. Někdy to
jsou lidé znající konkrétní rodinu, jindy
potomci.“

Tomáš Jelínek,
nadace Kolel
Damesek Eliezer

„Město Prostějov se loni na podzim zařadilo mezi města nejen v České republice, ale v celé Evropě, která pokládají kameny zmizelých. A to za lidi, kteří přišli
o život během 2. světové války a kteří
navždy měli zmizet. My si nyní připomínáme jejich jména a je to strašně důležité. Proto město přispělo k organizování.
Myslím si, že je naší povinností si tyto
věci neustále připomínat.“

František Jura,
primátor statutárního
města Prostějov

„Jsem velice rád, že se tady již podruhé
pokládají kameny zemřelých. Je velice
důležité připomínat si vlastní minulost
a tohle je jeden z výborných způsobů,
jak ji ozřejmit obyvatelům Prostějova.
Ten projekt je celoevropský a jsem velmi rád, že Prostějov se na jeho mapě
nachází. Zároveň pevně věřím, že to
nejsou poslední kameny zmizelých uložené v Prostějově.“

Petr Papoušek,
předseda Federace
židovských obcí

Co také zaznělo…

Prostějov zažil další ukládání kamenů

vá společná vycházka se nám opravdu vydařila. Jedinou komplikací bylo,
že jsme museli pozměnit trasu, a to
kvůli rozvodněné říčce Brodečce,“
prozradil Večerníku starosta Víceměřic Eduard Novotný, který všem
poděkoval za účast.
Po společném projití trasy bylo pro
účastníky připraveno zdarma občerstvení v Bloudníku. Vybudování naučné stezky ve Víceměřicích podpořil
Olomoucký kraj.
(mls)
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Foto: Michal Sobecký
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Princezna i například kastelán zámku
Martin Váňa mohli být spokojení, návštěvníci odcházeli s úsměvem, kromě
toho pak zvažovali také klasické prohlídky zámeckých pokojů. „Očekávání
se naplnila, udělali jsme tři prohlídky
a ty se podařilo naplnit. Celkem dorazilo asi 60 lidí, takže za mě spokojenost,“ prohlásil po akci Martin Váňa.
Komu se přitom do Čech pod Kosířem nepodařilo dorazit, zoufat si nemusí. „Byla to drobnější akce pro děti,
kterou určitě budeme chtít tak jednou
měsíčně opakovat,“ láká na další prohlídky kastelán památky.

BYLI JSME
U TOHO

jen o historii,“ řekla Jana Šmídáková,
která přijela z Brna. Po návštěvě na
Hané byla příjemně překvapená.
„Věděli jsme o parku, netušili jsme
ale, že se tu dělají prohlídky, o tom
jsme se dozvěděli až později,“ poznamenala.

ČECHY POD KOSÍŘEM Oživenou historii představil zámek v Čechách
pod Kosířem, který si na sobotu připravil prohlídky s princeznou.
Průvodkyně při té příležitosti nezmizela, jen se z ní načas stala princezna Gabriela. Ta provedla rodiny s dětmi interiéry zámku, prozrazovala
jim zajímavosti ze šlechtického rodu Silva-Tarouců i vtipné historky.
Ukázala jim dobový zouvák na holínky, dále šaty a vybavení tehdejších šlechticů-lovců. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

přivítala děti princezna PCPQXQWPCWéPQWUVG\MW
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Pojďte do minulosti. Na zámku v Čechách pod Kosířem 8G8ÊEGO÷ąKEÊEJURQNGéP÷X[TC\KNK
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Lidi zabité během holocaustu připomínají další Stolpersteiny

věci nestihli, a tak někteří zde konečně
slaví Velikonoce. V této souvislosti jsme
se rozhodli, že již dopředu rozsvítíme
vánoční stromek, neboť očekáváme druhou vlnu koronaviru, takže předpokládáme, že nám tuto oblíbenou akci zase
zatrhnou,“ vysvětlil Košárek.
Sami závodníci nejprve běhali na lyžích,
když byli ostřelování vodou z vodních
pistolek a letos premiérově soupeřili
v hodu berlou Mrazilkou. Vše uzavřel
oblíbený sjezd Mount Nezamyslu tyčícího se v nadmořské výšce 8 000 mm nad
mořem. „Všechny medaile brali Češi, ala
diváci nadšením málem udělali mexickou vlnu. Na to, že to byl první ročník,
2TQUV÷LQXUK\CVÊOPCLCąGRQéÊP¾XGNOKUQNKFP÷,CMUGOW\CFCąÊXG\D[VMWUG\ÐP[" se nám to podařilo náramně. Jen škoda,
že byl také poslední. Ale kdo ví? Třeba za
Ten také zmínil jednu zásadní věc. Měli by postupně přebírat zodpo- rok bude druhý poslední ročník,“ uzavřel
Podle vytížení jednotlivých hráčů lze vědnost za tým,“ nechal se po utkání s potutelným úsměvem Jan Košárek.
dopředu usuzovat, s kým realizační s Hradcem slyšet trenér Šustr s tím, že
tým počítá do následujícího soutěž- tohle se však zatím úplně nedaří. Bez
ního ročníku. „Snažíme se hru stavět zkušených hráčů to bude mít eskáčko
na hráčích, kteří by měli v Prostějově do budoucna hodně těžké.
zůstat a měli by zde být delší dobu. V neúplné tabulce Prostějov posko-

6WDêLORP¿ORD SRYHGHQÛGHEXW'DQLHOD,UFLQJDPRKOEÛWVQRYÛP

VY¾WNXDåéHUYHQFH

] GčYRGXVW¾WQÊKR

dostatečnou ostrost vidění do dálky,
ale kdo se díval v televizi, „úlet“ sudího
jasně viděl.
Dlužno poznamenat, že k bodu z Prahy
eskáčku pomohla sterilita domácích,
kteří nebyli schopni vymyslet nic na
dobře organizovanou a jednotvárné
ZAORAL
centry
sbírající obranu. Velmi dobrý
dojem zanechaly obě zmíněné „mladé
pušky“ Petr Kovář a Daniel Ircing, který měl dokonce na kopačce vítězný gól.
Cenný bod pak doplnily hned tři body
z domácího měření sil s Hradcem
Králové. Přestože to v prvním poločase tak nevypadalo, dokázal Prostějov totožným skóre porazit „Votroky“
v tomto soutěžním ročníku dvakrát.
S takhle silným a ambiciózním soupeřem dobrý počinek. Co je trochu
s podivem, je obrovský rozdíl mezi
výkony eskáčka v prvním a druhém
poločase. „V poločase jsme udělali dvě
změny, změnili jsme rozestavení a hru
malinko zjednodušili,“ odtajnil recept
na úspěch trenér Šustr.

jaká byla recese v nezamyslicích…

Do Prahy se nevypravili výletníci, jak
se vyjádřil reportér ČT Sport, ale šestnáctka odhodlaných fotbalistů, kteří
i ve značně okleštěné sestavě nechtěli prodat kůži lacino. Marodka totiž
v týdnu dosáhla přímo obřích rozměrů a nebýt dvou „mladých pušek“, jak
se trefně vyjádřil trenér Šustr, zůstal by
po vynuceném střídání v prvním poločase na lavičce osamocený Martin
Sus. Ze šestnáctky se totiž poměrně
brzy stala patnáctka, když musel kvůli
svalovému zranění odstoupit kapitán
Jan Polák. A nedosti na tom, ve druhé půli bylo k dispozici už jen čtrnáct
hráčů, když byl velmi přísně vyloučen
obránce Machynek. Trenér Šustr komentář diplomaticky schoval za ne-

Tomáš
KALÁB

původní
zpravodajství
ADAM pro Večerník

OKÉNKO
KAPITÁNA
"INIL?JILN´Û
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Hradci aspiruje na gól měsíce.

U T O H O jehož branka proti
Stříž,

BYLI JSME

číslo, nosí ho totiž Michal

Rozhodně to není smolné

ZÁPASU

Î®VOR

Prostějov (tok) – Stejně jako ve
Varnsdorfu určil při absenci Kroupy a Poláka trenér Šustr kapitánem
Jana Koudelku. „Svým způsobem
je to jen páska, neberu to nějak výjimečně, spíš se snažím kluky hecovat, jako to dělá Honza Polák,“
neřeší příliš tuto čestnou funkci střelec eskáčka. Sám chodil tři dny po
utkání s Duklou po doktorech kvůli
natržené šlaše v kotníku, čímž přišel
o zápas na Žižkově.

Kapitánem „Koudy“

9(ÿ(51Ì.
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JAN
POLÁK

Výčet skvělých individualit na hřišti by tentokrát nebral konce.
K obětavému výkonu na Žižkově se v sobotu proti Hradci Králové
blýskli Mucha, Lutonský či Stáňa. Volba ale nakonec padla na
nenápadného, leč pracovitého Michala Stříže. Ten je pěkným
příkladem pohotového hráče, který udělá s letícím balónem to
v daném okamžiku nejlepší. Projektil z jeho kopačky byl nejen
nechytatelný, ale brankář Vízek ho ani nestačil zaznamenat!

21è+0'/
DRAHÉ KOVY BRALI JEN
ČEŠI

0,&+$/67´©l

PODLE
MAŽORETI
Z NEZAMYSLIC USPOŘÁDALI PRVNÍ
HRÁČVEČERNÍKU
è6;Ą+$1&;,5175-8ö.º/
Prostějovské eskáčko skočilo do horní poloviny tabulky
POSLEDNÍ ROČNÍK
ZIMNÍ OLYMPIJJÁDY.
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Léto je zpět, a kde jinde strávit parné letní
dny než u vody. V prostějovském regionu
je spousta krásných areálů, které opravdu stojí za to navštívit. V posledních letech
ostatně prošla řada venkovních koupališť
rekonstrukcemi a komfort se tak zvýšil.
Prostějovsko navíc nabízí nejen klasické
koupaliště, ale také přírodní koupací biotopy, které se v posledních letech objevují stále častěji. Velký otazník nad letošní koupací
sezónou visel během pandemie, ale naštěstí
se život stihne vrátit k normálu ještě před
prázdninami a koupací sezóna může proběhnout podle plánu. V rámci dnešní tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
podívejte na pár našich tipů, které koupaliště byste měli během letošního léta navštívit.
Texty připravil:
Jan Frehar
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Druhý koupací areál spadající pod domovní správu
města Prostějov se nachází ve Vrahovicích. Areál na
okraji města prošel velkou rekonstrukcí v uplynulých
letech. Koupaliště, které dříve spadalo pod Sokol bylo
před rekonstrukcí již ve velmi havarijním stavu a opravu
rozhodně potřebovalo. Místo starého betonového bazénu zde vyrostl nový, moderní areál, který určitě stojí
za návštěvu. Kromě velkého plaveckého bazénu mohou
návštěvníci také do relaxačního bazénu, a i děti tu mají svůj
prostor. Kromě koupání nabízí Vrahovický areál také hřiště
na plážový volejbal nebo multifunkční hřiště pro děti. Samozřejmě nechybí ani občerstvení.

V „Metlích“ se po letech chátrání bývalého koupaliště
pustili do vybudování moderního přírodního biotopu,
který byl otevřen před dvěma lety. Areál schovaný za obcí
dlouhé roky chátral, než se do této lokality vrátil život. Přírodní biotop funguje na principu čištění vody bez chemie,
pouze za pomoci rostlin. Velice vhodný je především
pro alergiky. Nechybí tu samozřejmě ani přísun tekutin
a rychlého občerstvení. V loňském roce bylo slavnostně
otevřeno discgolfové hřiště za koupalištěm. V letošním
roce přibylo v prostoru koupaliště dětské hřiště.
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Zcela jistě nejnavštěvovanějším koupalištěm je aquapark Koupelky v Anenské ulici. Zábavu si zde najdou
všechny generace. Kromě dostatečného prostoru na
odpočinek a opalování se najdou také atrakce pro
děti. Tobogány a skluzavkami se přece jen nikde jinde pyšnit nemohou. Kromě těchto aktivit, je zde také
možnost i například beach volejbalu. Jediným menším nedostatkem je pro mnoho návštěvníků malý
prostor na plavání. V letošním roce navíc přijde novinka v podobě nového restauračního zařízení, které
by aquapark mohlo zcela jistě zase posunout směrem
kupředu.

Ve stejném roce jako v Otaslavicích se otevřely brány
nového koupacího biotopu také v obci Laškov nedaleko
Konice. Na bývalém území rybníku, kde v sedmdesátých
letech vyrostlo koupaliště, nakonec vybudovali moderní
přírodní biotop. Čištěná voda pomocí rostlin a živých
organismů láká spoustu návštěvníků. V Laškově také nechybí pestré občerstvení. Vedle je také víceúčelové hřiště.
Ve vodě se pobaví také děti, pro které je nachystáno brouzdaliště.
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Vodní nádrž Plumlov je jednou z nejstarších přehradních
nádrží v republice. Okolí Plumlovské přehrady je také
jedním z nejčastěji navštívených míst v regionu. Pokud je
voda v dobrém stavu není problém se zde vykoupat. Kromě koupání nabízí okolí přehrady spoustu dalších aktivit.
Turistický okruh okolo přehrady určitě stojí za absolvování.
Po cestě je možnost si zahrát například minigolf. Ve večerních hodinách je možnost zajít do letního kina. Na stezkách
zcela jistě neminete ani spoustu občerstvovacích stanic, kde
vás čeká spousta nápojů i jídel.

Když plavete v učení
.RXSDOLååWě1HH]DP\VOLFH
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Jedno z nejjižnějších koupališť v regionu je v Nezamyslicích. Koupaliště se nachází hned vedle fotbalového
areálu. Velké výhody tohoto koupaliště jsou především
nádherný areál i okolí, který člověka určitě potěší. Druhým důležitým aspektem je restaurace, kde si za lidové
I ve Stražisku prošlo koupaliště velkou rekonstrukcí před ceny skutečně pochutnáte.
několika lety, konkrétně v roce 2011. Areál nabízí velký
plavecký bazén a také menší bazén s tobogánem a vodopádem, který je navíc solárně dohříván. Velkým lákadlem je pro návštěvníky každoroční večerní koupání.
Horké letní večery strávit ve vodě za umělého osvětlení
zcela jistě stojí za vyzkoušení.
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Prostějovští lukostřelci ZNOVU ZÁŘILI
PROSTĚJOV Koronavirus? Ani ten nás nezastaví! To si
zřejmě řekli prostějovští lukostřelci a již tradičně velmi
dobré výkony ještě zlepšili i přes skutečnost, že podobně jako další sportovci nemohli v březnu a v dubnu trénovat.

A plnili limity do reprezentace!

Michal SOBECKÝ
„Naši střelci splnili nominační limity
na příští rok. Jmenovitě se to podařilo
v kategorii mužů Michalu Hlahůlkovi,
a to do reprezentace „B“. V kategorii
juniorů se totéž podařilo Josefu Křesalovi. Taktéž Eliška Koleňáková má
splněné limity do kategorie „B“ a do

reprezentace „A“ se dostala Eliška
Novotná,“ vypočítala čerstvé úspěchy
předsedkyně klubu Magda Robová.
Bohužel kromě tréninků přišel oddíl
také vinou koronaviru o několik reprezentačních akcí. Lukostřelci z Prostějova tak nemohli svou aktuálně

velmi dobrou výkonnost příliš prodat.
„Je škoda, že jsou letos všechny mezinárodní závody zrušeny, naši střelci
teď vykazují vysokou výkonnost. A tu
mohli zúročit na některém z velkých závodů, jako je MS nebo ME,“ podotkla
Magda Robová.

Tomáš Bárta druhý na Hanáckých okruzích,
cyklistická mládež
absolvovala
první pohár
PROSTĚJOV Cyklisté Tufo
Pardus Prostějov prožili nabitý
předchozí víkend. Mládež měla
20. června na programu úvodní dva závody Českého poháru
na silnici Techniserv Cup 2020
a muži se přidali o den později,
kdy se postavili na start Hanáckých okruhů.
Předminulou sobotu za vydatného
deště bojovaly o první body do Českého poháru mládežnické kategorie
v rámci Bělkovicko-Lašťanského kritéria. Většinu kategorií přitom absolvovalo více než sto jezdců. Největšího
úspěchu dosáhl Matyáš Koblížek,
který zcela dominoval mezi kadety
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a do dalšího podniku Techniserv Cup
tak nastoupí v dresu pro lídra seriálu.
V neděli 21. června byl některým
kategoriím závod bohužel zrušen,
Prostějovským se přesto podařilo
dvakrát probojovat na stupně vítězů.
O úspěch se tentokrát postarali sourozenci Bártovi, když Gabriela dojela
na skvělém druhém místě v juniorkách za Kristýnou Burlovou z Dukly
Praha. Stejně tak stříbrnou pozicí za-

vršil vynikající týmový výkon Tomáš
Bárta, který nestačil jen na Adama
Ťoupalíka z Elkov Kasper.
„Ze závodu mám velice dobrý pocit.
Kluci to pojali hodně aktivně a hlavně týmově, z větší části tvořili dění.
Nejdříve vyprovokovali hlavní únik,
ve kterém byli Karel Tyrpekl, Filip
Řeha i Max Müller, zatímco Marek
Dolníček byl k ruce Tomovi. Doufám, že tohle nasazení našim borcům
vydrží,“ zhodnotil výkon svých svěřenců trenér Michal Mráček.
„Dorazila nadstandardní konkurence,
takže si výsledku velmi cením,“ usmíval se v cílí spokojený Tomáš Bárta.
„V týmu jsme hodně spolupracovali.
V závěru jsme se drželi za Elkovem,
který sjížděl únik, což se povedlo asi
pět set metrů před cílem. Ten pak
byl v mírném stoupání, proto se jelo
na mě. Začal jsem spurtovat poměrně brzy, takže mě v závěru předstihl
Adam Ťoupalík, který byl lídrem Elkovu. Druhé místo je ale pro začátek
super,“ radoval se Bárta.
(jl, son)

Foto: Facebook

Korfbalová rozlučka
Big Ill Pig i letos proběhla
PROSTĚJOV Dlouho to sice vypadalo, že po zrušení všech přerušených soutěží ČR v korfbalu
2019/20 bude muset oddíl SK RG
Prostějov kvůli zdravotní situaci
odpískat i tradiční rozloučení se
sezónou pod originálním názvem
Big Ill Pig 2020. Tahle oblíbená
akce se však nakonec uskutečnila a pomyslně tak vyhrála souboj
s koronavirem!
„Jakmile to uvolněná epidemiologická opatření umožnila, hned jsme
věděli, že letošní Big Ill Pig chceme udělat. Byť v trochu omezené
a skromnější podobě bez obvyklé
tomboly, ale přece jen. Šlo nám
hlavně o to, abychom se po dlouhé
pauze vinou nákazy mohli sejít ve
větším počtu a uvnitř naší soudržné
komunity se společně pobavit,“ řekl
Večerníku předseda korfbalového
ergéčka Jan Mynařík.
Historicky dvanácté BIP opět
hostil fotbalový areál SCM Prostějov za místním vlakovým nádražím, kam během soboty 20.
června dorazilo okolo sto padesáti účastníků. Jako vždy si mohli
pochutnat na pečeném prasátku
i spoustě dalších dobrot, kromě
jídla samozřejmě nechybělo ani
pití všeho druhu a také různé soutěže, zhodnocení uplynulého soutěžního ročníku a pochopitelně
též hudba s tancem.
Otravný covid-19 prostě místní korfbalisty nezastavil.
(son)

2TQUV÷LQXwVÊMQTHDCNKUVÆUKQR÷VRQEJWVPCNKPCRGéGPÆORTCU¾VMW Foto: Facebook
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Zkvalitnit hru, zlepšit výsledky a přinést do fotbalu dravost,
přímočarost i agresivitu. Takové úkoly dostal při příchodu
k týmu 1.SK Prostějov trenér Pavel Šustr. Převzal tým, který
nenaplňoval svůj potenciál a plácal se dost pod polovinou tabulky. Od té doby uběhlo půl roku, Šustr má za sebou na lavičce více než půltucet mistráků. A je tak na čase se ohlédnout za
tím, zda se mu cíle vedení podařilo splnit.
Nutno říci, že se mu to z velké části povedlo. Tým předvádí
rozhodně líbivější a sebevědomější fotbal, někteří hráči si viditelně více dovolí než dosud. Navíc se osvědčily posily, Michal
Stříž ukazuje svou všestrannost, Bialek zase kvality směrem
dozadu – oba pravidelně nastupují v základu. Týmová hra se
celkově zvedla, Prostějov je nyní rozhodně častěji vidět na půlce soupeře. A co je hlavní, tým pravidelně boduje.
Přesto jsou zde mouchy, se kterými by se mělo ještě něco udělat.
Předně je to počet vstřelených branek. Kromě zápasu s Vítkovicemi se příliš nezvedl, eskáčko nadále hraje na jednu, maximálně dvě branky. A výjimkou stále nezůstávají ani bezbrankové
plichty. Co pak s touto skutečností souvisí, jsou hlavičkové souboje. Karel Kroupa v nich prostě chybí, marná sláva. Tým potřebuje najít jakéhosi prostějovského Kollera nebo aspoň mladšího
Kroupu. Jinak se produktivita nezlepší. V dalších ohledech je ale
vidět, že nový trenér odvedl velký kus práce.

Spousta otazníků zůstávala donedávna nad týmem Jestřábů. Nepovedenou sezónu nahradila koronavirová infekce řádící v České
republice, šuškalo se (a šušká) rovněž o nedostatku financí. Nějakou dobu visel nad klubem velký otazník, zda se vůbec přihlásí
opět do Chance ligy. A otázek zejména v dubnu spíše přibývalo,
než aby jich ubývalo. Nyní koncem června se však zdá, že prostějovský hokej naopak může zažít znovuzrození. Na Hanou začali
proudit hráči a vesměs se jedná o plejery, kteří splňují dvě zásadní
podmínky – jsou mladí, ale zároveň už vyhraní. Vesměs tak klub
angažuje hráče v pozici například Tomáše Janduse, tedy borce,
kteří ještě mají prostor růst, nebylo jim třeba ani pětadvacet let,
zároveň však už mají za sebou pár prvoligových sezón.
Ještě pozitivnější je, že tentokrát vedení klubu nepodcenilo tvorbu
obrany. Kromě toho, že je zde už nyní nastálo osm jmen (tedy více,
než s kolika Jestřábi začínali začátkem minulé sezóny), tak klub dokázal přivést i zkušené hráče, kteří vzadu většinu minulého ročníku
chyběli. Aleš Sova a zejména Robin Staněk sice nepatří mezi pořízky, nicméně oba toho mají odehráno opravdu hodně a za léta hry
potvrdili své kvality. Přitom nejde rozhodně o hráče za zenitem.
Přes všechny obavy tak zatím lze konstatovat, že tým vypadá
ještě lépe než v uplynulém roce…, pokud by se tedy podařilo
s jeho kostrou pracovat dlouhodobě a třeba pár hráčů v budoucnu získat i na přestup.
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Projekt, který se (nejen) v oblasti sportu řadí mezi ty nejdražší
a také kontroverzní. To jsou šatny u zimního stadionu, které by
měly přispět rozvoji hokejové mládeže a celkově zlidštění podmínek nejen pro hráče, ale i pro všechny další využívající stadion.
Nic proti tomu. Měl jsem možnost několikrát nahlédnout do
šaten, které neslouží prostějovskému áčku. Výsledek? U některých jsem si připadal jako před třiceti lety… Dvě mi dokonce
připomínaly historické šatny některých venkovských sokoloven Prostějovska. Přičemž „historický“ se v tomhle případě ani
nepřibližuje označení „krásný“. Takže ano, spravit šatny bylo
rozhodně potřeba.
Otázkou však zůstává, zda investice ve výši skoro 100 milionů
korun je skutečně nutná a zda se nejedná o projekt poněkud
předimenzovaný. Problém pak vidím i v tom, že zprvu nebyla
přílišná snaha vykomunikovat podobu investice s těmi, kteří ji
budou využívat, tedy s SK Prostějov 1913 či krasobruslařským
oddílem. Nejde přitom o ojedinělý jev, například lukostřelci mají
trvale problém domluvit se s městem na stavbě sociálního zázemí. A nová sportovní hala na Vápenici? Sice proběhla komunikace s jedním florbalovým klubem, zapomnělo se však na druhý.
Když to shrnu, město Prostějov do určité míry zlepšuje podmínky pro sportovce, na druhou stranu poněkud zapomíná
ptát se na skutečné potřeby právě těch, kterých se investice
z kasy Prostějova týkají nejvíce – tedy právě sportovců.

www.vecernikpv.cz
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Slavnostní vyhlášení Sportovce města Prostějova
udrželo vysoko nastavenou laťku z předchozích let
PROSTĚJOV Už šestnáct let je na scéně anketa
Sportovec města Prostějova. Od spíše skromnějších začátků se v průběhu času vypracovala v akci odpovídající svým významem tomu,
jak důležité postavení zdejší sport díky dlouhodobě dosahovaným úspěchům má. Zlatým
hřebem každého anketního ročníku přitom
je slavnostní vyhlášení, které letos podruhé
za sebou hostilo Národní sportovní centrum.
A Večerník u toho nemohl chybět, načež po
reportáži z minulého čísla vám nyní přinášíme
podrobné ohlédnutí.

Pondělí 29. června 2020

ohlasy
z galaveèera
MIROSLAV
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Bude to znít možná zvláštně, ale největším pozitivem 16.
edice tohoto projektu je, že se vůbec svého vyvrcholení
dočkal. Vinou epidemie koronaviru totiž hrozil opak.
„Mohu jen zopakovat, jak jsme rádi za trpělivé rozhodnutí
počkat na zlepšení zdravotní situace a slavnostní vyhlášení nerušit, pouze odložit. Nakonec se tak mohli téměř
všichni ocenění sejít, vyslechnout si zasloužené ovace
hostů z řad prostějovské sportovní veřejnosti a užít si hezký galavečer,“ spokojeně konstatoval předseda pořádající
Sportovní komise Miloš Sklenka.

MOMENTY Z VYHLÁŠENÍ
Jura pobavil historkou
Prostějov (son) - Nejvíce času na pódiu v rámci slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Prostějova
2019 rozhodně strávil primátor František Jura. Do světel reflektorů totiž vystoupal při úvodním i závěrečném
proslovu, hned několikrát jako předávající a jednou
také coby adresát ocenění v kategorii Sportovní událost
roku. Při té příležitosti vtipně zavzpomínal, nakolik náročné bylo loni v září ukočírovat dlouho připravované
oslavy 115 let existence prostějovského fotbalu. „Hned
u několika dohodnutých hvězd ráno v den akce náhle
hrozilo, že nedorazí. V tu chvíli jsem měl chuť se schovat
a dlouho nevylézat, abych nemusel čelit ostudě,“ povídal
dobře naladěný Jura.
„Například legendární trenér Karel Brückner mi zatelefonoval, že sice účast slíbil, ale oslavy nemá obecně rád
a proto se omlouvá, radši zůstane doma. S kolegy nás
nenapadlo nic jiného, než obratem zavolat jeho manželce,
která prý na něj má velký vliv – jako ostatně každá žena na
svého muže. Slovo dalo slovo a zanedlouho pan Brückner
dal vědět, že tedy přece jen přijede. Myslím, že si to pak
opravdu užil stejně jako my všichni ostatní,“ pobavil publikum městský muž číslo jedna.

=½MH]GGRSXWRYDODzN'XvNRYL
Prostějov (son) - Dost humorně vyznělo rovněž opakované losování potenciálních výherců zájezdu od Cestovní
kanceláře Vlha. Právo na tuhle cenu měl jeden z respondentů, kteří hlasovali do speciální kategorie ankety Sportovní hvězda prostějovských médií. Jako obvykle byli tři adepti
vylosováni hned v úvodu galavečera, leč po telefonickém
zkontaktování se žádný z nich nemohl okamžitě pro svou
výhru do Národního sportovního centra dostavit. Proto
byl celý akt během slavnostního vyhlášení ještě dvakrát
zopakován, ovšem znovu bez kýženého efektu. Úspěch se
konečně dostavil až napočtvrté, neboť mezi touto další trojicí figuroval i známý sportovní nadšenec Antonín Dušek,
mimo jiné člen odborné městské komise osobně přítomný přímo na místě. Dlouho bezprizorní cenu tak v závěru
akce přece jen převzal. „Důležité je, že Prostějov skutečně
lze právem nazývat městem sportu, úspěchy sbírá v mnoha
různých odvětvích. Vždyť dnes večer byli oceněni zástupci
dvaceti z nich,“ spočítal Dušek pohotově.

Poèetná volejbalová suita
Prostějov (son) - Jednou z početně nejsilnějších „výprav“
na vyhlášení 16. ročníku Sportovce města Prostějova určitě
byla ta volejbalová z VK Prostějov. Tvořili ji sportovní ředitel oddílu Miroslav Čada, hlavní trenér Lubomír Petráš
společně s manželkou Lucií, za svobodna Kučerovou (bývalou hráčkou) a dvě aktivní plejerky Michaela Zatloukalová (momentálně těhotná) plus Aneta Weidenthalerová.
Čada na pódium došel pro cenu za třetí místo v kategorii
Tým roku, a když ho moderátor Petr Vichnar představil
jako kouče družstva volejbalistek, se smíchem ho opravil.
„Já už teď netrénuju, dělám manažera. Poslední dva roky
tým koučuje Luboš Petráš, a to výborně,“ pravil někdejší
veleúspěšný lodivod. Na jeho dlouholetého asistenta a nyní
již prvního kormidelníka přišla řada zanedlouho, neboť
získal ocenění coby jeden ze tří Trenérů roku. „Tahle pocta
nepatří zdaleka jen mně, stejnou zásluhu na ní mají holky
i celý klub. Můžeme mít radost, že se nám i po výrazném
omlazení hráčského kádru a za skromnějších ekonomických podmínek dál docela daří,“ zdůraznil Petráš.

2ąGFUGFC5RQTVQXPÊMQOKUG/KNQw5MNGPMC XRTC
XQ URTKO¾VQTGO(TCPVKwMGO,WTQW

(QVQ4CFGM8¾ÿC

Navzdory změně původního termínu z konce
března na druhou polovinu června si pro ceny na
pódium osobně došli téměř všichni vyhodnocení
laureáti. Osobně jich chybělo jen několik, například nová členka Síně slávy prostějovského sportu
Lucie Šafářová. „I Lucka tady měla původně být,
bohužel ji sem nepustila péče o malou půlroční
dcerku, což plně chápeme. Z osobní přítomnosti
naprosté většiny oceněných máme samozřejmě
radost, na přípravách akce jsme si přes vynucené
1EGP÷PÊ6TGPÆąKTQMWURQNGéP÷U/KTQUNCXGOèGTPQwMGO (QVQ4CFGM8¾ÿC
tříměsíční zpoždění dali záležet,“ řekl Sklenka.
Kromě sportovních hvězd a osobností zavítali do krásné „Během večera vždy dojde k nějakým menším nepřesnosmoderní haly tradičně i vrcholní politici v čele s primáto- tem, například k záměně jmen těch, kteří přebírají ceny.
rem Prostějova Františkem Jurou, jeho náměstky Janem Kr- Podstatné je, že díky pohotovosti Petra Vichnara i nadhledu
chňavým, Jiřím Rozehnalem, Alenou Raškovou a Miladou samých aktérů se takové momenty daří brát s humorem. NaSokolovou či náměstkem hejtmana Olomouckého kraje ším záměrem bylo, aby se přítomní během těch dvou hodin
Ladislavem Hynkem, pozvání přijaly také důležité persony večera dobře pobavili v příjemné atmosféře, což se snad pobyznysu. Moderování se přitom chopil stejně jako loni vý- dařilo. A hlavní poslání ankety – tedy odměnit nejlepší sportečný Petr Vichnar. A čtyřnásobný kulturní zážitek obstaral tovce našeho města za daný rok – bylo naplněno na maximálzpěvák Bohuš Matuš.
ně důstojné úrovni,“ zdůraznil Miloš Sklenka.

Jiří Procházka:„„Každého
Každého ocenění si moc
vážím. Letos nám všechny závody zrušili,

příští rok chci
obhájit titul“
PROSTĚJOV V osmadvaceti letech
je mnohonásobným mistrem světa v kulturistice, dokázal se vyrovnat i nejlepším profesionálním
borcům planety ve svém sportu
zaměřeném na krásu osvaleného
těla. A za loňský rok se Jiří Procházka
premiérově stal i vítězem hlavní kategorie ankety Sportovec města Prostějova
2019, ocenění si převzal minulý pátek
na slavnostním vyhlášení v Národním
sportovním centru. Při této příležitosti
odpověděl Večerníku v rámci exkluzivního rozhovoru na několik otázek.
yyLoni druhé místo, tentokrát už prvenství. Jste rád?
„Samozřejmě mám radost, že Sportovní komise města Prostějova ocenila
mé dosažené výsledky, každého uznání
si moc vážím. Stejně jako všech sportovců, kteří do toho dávají maximum
a mají úspěchy.“
yySe svou postavou se sotva vejdete
do obleku. Prozradíte obvod vašeho
bicepsu?
„Tak to přesně nevím, ale bude to asi
okolo padesáti centimetrů. (úsměv)
U kulturistiky je nejdůležitější vizuální
stránka, jak člověk na pódiu vypadá. Jde
o symetrii celého těla, rozhoduje právě
celkový dojem všech svalových partií.“

RąGFUGFC5RQTVQXPÊ
MQOKUGO÷UVC2TQUV÷LQX
RQą¾FCLÊEÊCPMGVW
d%JEK RQF÷MQXCV XwGO MVGąÊ
CPK \C UNQåKVÆ \FTCXQVPÊ UKVW
CEG XKPQW MQTQPCXKTW PGRąGUVCNK
X CPMGVW 5RQTVQXGE O÷UVC 2TQUV÷LQXC X÷ąKV
CRQOQJNKLKUX[PWEGPÚO\RQåF÷PÊO\QTIC
PK\QXCV&ÊM[RCVąÊLCMéNGPčO5RQTVQXPÊMQ
OKUGVCMXGwMGTÚORCTVPGTčOMVGąÊKXV÷å
MÆ FQD÷ \čUVCNK RTQLGMVW X÷TPÊ C RQFRQąKNK
JQ 5¾O UG QMQNQ VÆVQ CPMGV[ RQJ[DWLK Wå
FXCP¾EVÚO TQMGO C \C VW FQDW LUGO JTFÚ
MQNKM X[PKMCLÊEÊEJ URQTVQXEč PCRąÊé MCVGIQ
TKGOK \FG O¾OG 5NCXPQUVPÊO X[JN¾wGPÊO
LKOMCåFQTQéP÷X\F¾X¾OG\CUNQWåGPÚJQNF
#O¾OTCFQUVåGKVGPVQMT¾V\čUVCNCVTCFKEG
RąGU\FTCXQVPÊMQORNKMCEGXEGNÆOUX÷V÷\C
EJQX¾PCPCXÊEPCQFRQXÊFCLÊEÊURQNGéGPUMÆ
×TQXPKLCMQQDX[MNGq
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VTGPÆTVGPKUVč
6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
/N¾FGåPKEMÚVÚOTQMW
d6GPKU LG X èGUMÆ TGRWDNKEG
FNQWJQFQD÷PCwRKéMQXÆ×TQX
PK X VXTFÆ MQPMWTGPEK LG TQM QF TQMW V÷åwÊ
UG RTQUC\QXCV 2ąGUVQ PCwK ON¾FGåPÊEK NQPK
\ÊUMCNKR÷VP¾TQFPÊEJVKVWNčPC/è4FTWåUVGX
MVQOWKąCFWKPFKXKFW¾NPÊEJ×UR÷EJčPCVW
\GOUMÚEJ C OG\KP¾TQFPÊEJ VWTPCLÊEJ ,UOG
T¾FK åG V[VQ XÚUNGFM[ D[N[ XGFGPÊO O÷UVC
QEGP÷P[#F¾NUGDWFGOGUPCåKVEQPGLNÆ
RG RTCEQXCV CD[EJQO X[EJQXCNK PQXÆ $GT
F[EJ[-XKVQXÆ2NÊwMQXÆq

/#46+0-.ªè

URQNWQTICPK\¾VQT
OG\KP¾TQFPÊJQWVM¾PÊ
XDQZWèGUMQt#WUVT¾NKG
%GPC5RQTVQXPÊMQOKUG
d.QPK PC \Cé¾VMW NÆVC LUOG
VGPMT¾VFQUVCNKURCTċ¾MGO2GVTGO0QXQVPÚO
URQNGéPÚ P¾RCF WURQą¾FCV Rą¾VGNUMÚ \¾RCU
RTQVK MXCNKVPÊO DQZGTčO \G 5GXGTPÊJQ 3WG
GPUNCPFW MVGąÊ \TQXPC OÊąKNK PC UQWUVąGF÷PÊ
FQ2QNUMC6GNGHQPKEM[LUOGUGURQLKNKUMQ
NGI[\)NKYKERąGUP÷XwGFQONWXKNKKUGUC
OÚOK#WUVTCNCP[CFQEGNCPCT[EJNQRCMXwG
\QTICPK\QXCNK8\JNGFGOMQOG\GPÆOWéC
UQXÆOWRTQUVQTWPCRąÊRTCX[VQO[UNÊOFQ
RCFNQXGNKEGFQDąGWVM¾PÊO÷NQX[UQMQWMXC
NKVWK\PCéPÚQJNCUWHCPQWwMčCXGąGLPQUVK
0GDÚVXwCMOCZKO¾NPÊRQFRQT[XGFGPÊO÷UVC
2TQUV÷LQXC X éGNG U RCPGO RTKO¾VQTGO ,W
TQWVCMQXÚ×UR÷EJD[VCVQOG\KP¾TQFPÊCMEG
WTéKV÷PGO÷NCq

/#46+0i0¦8#,5

wÆHQTICPK\CéPÊJQXÚDQTW
/'7XMQTHDCNW
5RQTVQXPÊWF¾NQUVTQMW
d8GNOK UK X¾åÊOG QEGP÷PÊ
X T¾OEK VÆJNG RTGUVKåPÊ CPMG
V[/[LUOGOCNÚURQTVCPCVQNKMXÚ\PCOPÚ
VWTPCL LCMÚO LG GXTQRUMÚ wCORKQP¾V FQ
LGFPCFXCEGVK NGV LUOG OQJNK WURQą¾FCV LGP
,KąÊ 2TQEJ¾\MC XRTCXQ  RąGDÊT¾ EGPW RTQ 5RQTVQXEG O÷UVC 2TQUV÷LQXC FÊM[ QD÷VCXÆOW RąKUR÷PÊ OPQJC PCwKEJ

(QVQ4CFGM8¾ÿC QFFÊNQXÚEJéNGPčKXÚ\PCOPÆRQOQEKUVCVW
yyJak to máte se stravováním?
„Ano, teprve v sedmnácti letech. Ale V¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX5PCåKNKLUOGUG\G
„Každý den toho sním opravdu hodně, ně- strašně mě to chytlo, bavilo a kulturisti- XwGEJUKNCD[OKUVTQXUVXÊFQRCFNQEQPGLNÆRG
CRQFNGQJNCUčUGVQO[UNÊORQXGFNQq
kdy mi to leze ven ušima. (smích) Například ku jsem si fakt zamiloval. Za hodně vděkilo masa, půl kila rýže, k tomu další zdravé čím mámě, která mě odmalička vedla 2'64#è'401i-18
věci a výživové doplňky. V závodním obdo- ke sportování a vždy podporovala. Jako XGFQWEÊVGPKUQXÚEJRTQLGMVč
bí musí být všechno přesně odvážené, po- kulturista jsem se postupně zlepšoval, 6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
kud možno nic nezdravého. Časem jsem se docela rychle šel nahoru, brzo přišly 5RQTVQXPÊUTFEG
naučil si sám vařit, před soutěží pak přichází první úspěchy. A nakonec jsem se vší d/QE F÷MWLK \C VQVQ URG
speciální dieta kvůli hubnutí na potřebnou tou dřinou dostal až na úplný vrchol. EK¾NPÊ QEGP÷PÊ <C UXQW
váhu. Mimo sezónu můžu jíst víc jako nor- Navíc tahle jedenáctiletá cesta ještě ne- ×UR÷wPQWåKXQVPÊFT¾JWXF÷
éÊO\GLOÆPCFX÷OCOWåčOOÆOWVCVÊP
mální člověk, občas si dát k pití i jinak za- končí.“
MQXKMVGTÚRąKOP÷UV¾NEGNQWCMVKXPÊVGPK
povězený alkohol v rozumném množství. yyCo máte před sebou dál?
Třeba malé pivo dnes večer na oslavu? Proč „Letos bohužel asi nic, protože nám UQXQW MCTKÆTW C OÆOW OCPåGNQXK MVGTÚ
O÷PQOKPQXCNFQXwGEJHWPMEKQP¾ąUMÚEJ
ne.“ (usmívá se)
všechny soutěže kvůli koronaviru zruHWPMEÊ UOÊEJ  8¾åÊO UK VQJQ åG OQJW
yy Máte veleúspěšnou kariéru, při- šili. Proto si dávám takovou vynucenou RQO¾JCVRTQUV÷LQXUMÆOWVGPKUWCD[D[N
tom jste však s posilováním začal až pauzu a budu se připravovat na příští FNQWJQFQD÷UQWé¾UVÊéGUMÆKOG\KP¾TQFPÊ
dost pozdě, že?
rok, kdy bych rád obhájil světový titul.“ wRKéM[q

29

fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 29. června 2020

.GVPÊNKICå¾Mč1(52TQUV÷LQX

6WTPCLQXN¾FN[èGEJQXKEG
PROSTĚJOV Červen se nesl
ve znamení vzpamatování se
z celospolečenského útlumu.
Ale v případě Prostějovska
také ve znamení fotbalových
turnajů žáků. Ti se mohli zúčastnit Přátelského fotbalového turnaje OFS Prostějov.
Kluci a holky ročníků 2005
a mladší se mohli zúčastnit ve
velkém, nakonec ale zůstalo
pouze u čtyř týmů.
„Z původně přihlášené šestice
se během pár minut dva týmy
zřekly účasti. U ostatních důvody nepřihlášení bohužel nevíme, nebo nemůžeme komentovat, jelikož odezva od ostatních

klubů byla nulová,“ poznamenal
k dění bezprostředně před začátkem turnaje za OFS Prostějov Michal Brachtl.
Zajímavostí bylo, že ač se tento turnaj hrál systémem 10+1,
tak některé týmy z tím neměly
velké zkušenosti. A tři ze čtyř
dosud hrály systémem 7+1. Na
začátku poháru se týmy utkaly
v základní skupině, kdy se střetly
každý s každým jedenkrát. Tyto
zápasy se odehrály na hřištích ve
Ptení a v Mostkovicích, potom
následoval finálový den. Základní skupinu vyhrál s přehledem
tým z Čechovic, na druhé pozici
se umístily Mostkovice. V semi-

finálových bojích se střelecky
předvedli kluci z Čechovic a odsoudili mládež Brodku u Konice k boji o třetí místo. Druhé
semifinále mezi Mostkovicemi
a týmem Ptení a Plumlov bylo
dramatičtější. Do finále Ptení
s Plumlovem nasměroval kapitán Lukáš Vítek, který dal gól
v posledních vteřinách prvního
poločasu. Ve druhé půli přidal
ještě dvě branky a po výsledku
3:0 čekalo domácí tým vysněné
finále. Finálové utkání mezi Čechovicemi a domácím týmem
mělo nakonec vítěze v podobě
Čechovic, které vyhrály 2:0.
(sob)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS POHÁRU
Základní skupina: Ptení&Plumlov – Brodek u Konice 9:0 (2:0), Čechovice – Mostkovice 5:1 (1:1), Mostkovice – Ptení&Plumlov 1:0
(0:0), Čechovice – Brodek u Konice 7:0 (3:0), Ptení&Plumlov – Čechovice 0:6 (0:5), Mostkovice – Brodek u Konice 4:0 (1:0).
Tabulka základní skupiny:
1.
TJ Sokol Čechovice
3
0
0
18:1
9
2.
TJ Sokol Mostkovice
2
0
1
6:5
6
3.
FC Ptení & TJ Sokol Plumlov
1
0
2
9:7
3
4.
TJ Jiskra Brodek u Konice
0
0
3
0:20
0
Finálový den:
Semifinále: Čechovice – Brodek u Konice 10:0 (4:0), Ptení & Plumlov – Mostkovice 3:0 (1:0)
Zápas o bronz: Mostkovice – Brodek u Konice 2:0 (1:0). Finále: Čechovice – Ptení&Plumlov 2:0 (1:0)
Nejlepší hráči týmů:
TJ Sokol Mostkovice: Aneta Barešová
TJ Jiskra Brodek u Konice: Matyáš Grepl
TJ Sokol Čechovice: Patrik Macháň
FC Ptení & TJ Sokol Plumlov: Ján Kšenzulák
Střelec poháru: 7 branek Lukáš Vítek (FC Ptení&TJ Sokol Plumlov) a Adam Jelínek (TJ Sokol Čechovice).
Brankář poháru: Jozef Kšenzulák (FC Ptení & TJ Sokol Plumlov)

6NYøOÛ]Dê¿WHNNOLGQÛ]¿YøU

Ptení na promoklém trávníku
PROSTĚJOV Jasný cíl před sebou
mělo v neděli Ptení. A sice v porážce nedalekých Přemyslovic,
konkurenta ze III. fotbalové třídy. A to se podařilo. I díky brance
hned zkraje zápasu se domácí tým
mohl radovat z vítězství. Přemyslovice sice nedaly soupeři nic zadarmo. Nicméně méně početný
tým postupně i skrze vedro odpadal.
Zápas začal svižně, když hned
v první minutě se Ptení zaradovalo,
Michal Kučera poslal míč do růžku
a rozjásal diváky – 1:0. Ve 4. minutě
mohlo vést Ptení o dva góly, nicméně stalo se tak až po odpískání, gól
tedy nemohl být uznán. Následně
po náběhu do vápna však přidal regulérní druhou branku domácích
Petr Novák – 2:0. Poté se ale ukazovaly také Přemyslovice. Jejich aktivitu limitovala skutečnost, že měly
prakticky prázdnou střídačku. I tak
ale zprvu prokazovali hráči hostí nemalou rychlost. Ptení ale bylo zase
lepší v kombinaci a daleko častěji
se dostávalo k ohrožení. I tak ale do
konce poločasu trefovali i „Přemky“. Prosadili se Cita (2:1) a taky
Tyl – 2:2. Kořenek a opět Tyl navíc
orazítkovali brankovou konstrukci.
Nicméně Ptení po první půli i tak
vedlo 3:2, produktivita byla na jeho
straně.
Druhá půle už byla zase trochu
jiná. Trávník mezitím seschl, což

nezaváhalo
napomohlo kombinační hře. Opět
ale spíše na straně Ptení. Za něj se
prosadil ještě jednou Procházka –
4:2. Domácí i nadále dominovali,
a přestože Přemyslovice sympaticky
bojovaly, branky už nevstřelily. Naopak Ptenským se podařilo ještě jed-

nou skórovat a upravit tak skóre na
konečných 5:2.
„Největší sportovní výkon v zápase?
Já když jsem se po třicetiminutovém
běhu dostal do ofsajdu,“ smál se domácí hrající trenér, sedmapadesátiletý František Vlach.
(sob)

)&3WHQt²7-6RNRO3ĝHP\VORYLFH
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Branky: [1RYiN[.XþHUD
[3URFKi]ND±7\O&LWD

Sestava Ptení:
/DQJ±/iWDO9\URXEDO1RYiN'ROHåHO±âPtGD1HYUOD.RXGHOND.XþHUD±+ROLQND3URFKi]ND
6WĜtGDOL&KOXS9ODFK+UD]GLO-HUJO9\URXEDO.RKRXW
Trenér:)UDQWLãHN9ODFK
6HVWDYD3ĝHP\VORYLF
âSDþHN±'RVWiO/LãND-XUQtN.XþHUD±&LWD=DKUDGQtþHN7\O.RĜHQHN±.RXWQê0LåLJDU6WĝtGDOL
-XUQtN
+UDMtFtYHGRXFtPXæVWYD0DUWLQ7\O

Pozápasové hodnocení trenérù
František VLACH - hrající trenér FC Ptení:
„Sestavu jsme poskládali v průběhu zápasu tak, jak bychom zhruba měli hrát
v soutěžních zápasech. Tedy Koudelka na střed, Novák jako poslední. Jsou to naše dvě
velké posily. Postupně se nám začalo dařit to, co chceme hrát. Měli jsme tam hodně
centrů do vápna. Kluci celkově hráli dobře. Není ale ani tak důležitý výsledek jako ta
parta kolem.“
Martin TYL - hrající vedoucí TJ Sokol Pøemyslovice:
„Byl to od podzimu prakticky náš první zápas. Nešlo nám tedy ani tak o výsledek, spíše jsme
chtěli vědět, jak na tom jsme. Víceméně to pro nás byla taková zkouška. Terén i počasí byly
náročné, na to se ale nechceme vymlouvat: musely se s tím vyrovnat oba týmy. Ptení pak bylo
lepší, lépe připravené, mělo více ze hry. Z naší strany tam byla spousta zbytečných chyb.“4

Konice si dokázala poradit i s Kralicemi
Zápas hodně ovlivňovalo obrovské horko a vlhkost
KONICE Další přátelská utkání
pokračovala i o posledním červnovém víkendu. Zápas Kralic s Konicí byl z důvodu velkého množství
srážek už v pátek přesunut z areálu
kralického fotbalu na umělou trávu v Konici. Tam se dařilo více domácímu mužstvo, a to především
v koncovce. I když většinu zápasu
byli aktivnější hráči hostů, stejně
odjeli s porážkou dva jedna. Velký
problém dělalo oběma mužstvům
velké horko, kvůli kterému byly
k vidění časté pauzy na doplnění
tekutin. V neposlední řadě počasí
také nepřálo tempu hry.
Hosté byli od úvodního hvizdu aktivnějším týmem, ale finální fáze a koncovka nepřinášely patřičné ovoce.
Neproměněných akcí mohli litovat
po dvaceti minutách, když využili
domácí zaváhání v obraně a dokázali
se dostat do vedení. Pohlednou kombinaci nakonec poslal za záda hostujícího brankáře Poles a domácí se
tak dostali do vedení, které hosty po
dobrém úvodu doslova opařilo – 1:0.
Kralice najednou ztratily začáteční
tlak a hra se postupně zcela vyrovnala. Šance přicházely na obou stranách,
ale koncovka stále vázla. Když hosté nevyrovnali ani z největší šance
první půle, kdy skončilo zakončení
pouze na tyči, tak to vypadalo, že do
kabin se půjde s jednobrankovým
náskokem domácích. Jenže na konci
poločasu chybně rozehrál brankář
Peka a jeho zaváhání dokázal využít

Širůček, který tak poslal své mužstvo
do šatny za dvoubrankového náskoku – 2:0.
Druhá půle obraz hry příliš nezměnila. Hosté byli jistě pohyblivější a míč drželi daleko více, jenže
koncovka se nedařila zlepšit ani po
přestávce. Ve velkém vedru docházely síly rychleji než obvykle všem.
Jenže kdo dokázal držet celý zápas
vysoký standard, byla domácí obrana. Ta dokázala vyřešit i ty nejtěžší
momenty v zápase, které si Kralice
dokázaly vypracovat. Když už to
vypadalo, že domácí celek udrží čis-

té konto, dostal branku stejně jako
minulý týden v poslední minutě. Gábor se dokázal uvolnit před brankou
a jako jediný hostující hráč překonal
domácí obranu i s brankářem – 2:1.
Na vyrovnání nebo otočení skóre už
však neměli hostující hráči čas, takže
cenné vítězství si v přípravě připsala
Konice.
Zápas hodně ovlivnilo počasí, které
nebylo na fotbal ideální. Tropické
teploty a obrovská vlhkost znamenaly pro hráče hodně náročnou šichtu,
kterou zvládli i za pomoci přestávek
na občerstvení.
(jaf)

Sokol Konice – FC Kralice na Hané
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Branky: 3ROHVâLUĤþHN±*iERU
Sestava Konice:
.YDSLO =DSOHWDO ±%tOê/'UHãU2ãþiGDO%tOê0±.UiVD53ČUXãND.RĜHQRYVNê.UiVD-±
âLUĤþHN3ROHV6WĜtGDOL&HWNRYVNê%ODKD3Dã
Trenér:3HWU8OOPDQ
Sestava Kralic:
3HND±1ČPþtN+ODþtN5XV±3URNRS9LQFRXUHN±%DUDQ*RWWZDOG6WXGHQê±&LEXOND*iERU6WĜtGDOL
'UDþND6YR]LO6SiþLO
Trenér:3HWU*RWWZDOG

Pozápasové hodnocení trenérù
Petr ULLMAN – Sokol Konice
„Zápas to byl opravdu náročný, hlavně kvůli počasí. Jsem rád, že jsme se dokázali bez
problémů s Kralicemi domluvit a přehodit pořadatelství z důvodu nepříznivého počasí.
Jsem rád i za výhru, i když musím uznat, že Kralice byly vyrovnaným soupeřem, který
byl přece jen trochu běhavější než my. Největší pochvalu zaslouží naše obrana, která
vydržela hrát soustředěně až do konce. Zápas splnil, co měl. Jsem spokojený.“
Petr GOTTWALD – FC Kralice na Hané
„Už v pátek jsme věděli, že zápas na klasickém hřišti neodehrajeme. Takže jsme nakonec
zavítali na umělku do Konice. Zápas byl náročný především po fyzické stránce. V tom
horku se opravdu špatně dýchalo. Nemyslím si, že jsme si zasloužili prohrát, o něco
málo jsme měli ze hry více. Ale ta naše koncovka byla tristní, na tom musíme zapracovat. Jsem rád, že jsme zápas odehráli v přátelském duchu. I přes horko měl úroveň.“

III. třídu OFS Prostějov S fotbalovým Vícovem
bude hrát i Luká a Vilémov si zahrává počasí
➢Z TITULNÍ STRANY

PROSTĚJOV Ve spodních patrech
soutěží Okresního fotbalového
svazu Prostějov dochází k překvapivému kroku. Los soutěží zatím
sice ještě není na světě, nicméně
už je zřejmé, že účastníky III. třídy,
skupiny „B“ budou také dvě mužstva z Olomoucka!
„Do třetí třídy se přihlásila dvě nová
družstva FK Luká a Sokol Vilémov,
která k nám přechází z olomoucké
okresní soutěže. Důvodem jsou hlavně jejich dlouhé dojezdové vzdálenosti na utkání,“ prozradil Večerníku

Petr Antoníček. Ve „trojce“ tak vzniknou nová derby, Hvozd i Kladky to
mají do Vilémova i Luké opravdu
kousek. „Nebylo to těžké rozhodování. Na Olomoucku jsme měli soupeře všechny dvacet až třicet kilometrů. Zde máme většinu blíž, rozhodla
i atraktivita soupeřů,“ vysvětlil předseda FK Luká Petr Vydržel.
Ten rovnou pozval na zápasy svého
celku. „Nehrajeme na pět obránců
a na zanďoura. V našich zápasech obvykle padá hodně gólů, nejsme prostě
zatažení,“ prozradil Vydržel. Zajímavostí je, že jak Luká, tak Vilémov dosud patřily až do IV. Třídy OFS Olo-

mouc, kde po podzimní části byla
Luká třetí a Vilémov až čtrnáctý.
Kromě tohoto přesunu se pak může
také stát, že některé týmy z „pralesa“ změní příslušnost ve skupinách.
„Přihlášených je devatenáct celků,
ze druhé třídy se nesestupuje,“ uvádí
Antoníček. V současnosti by to tak
znamenalo, že v „A“ skupině zůstane
jen osm týmů, sekretář OFS Prostějov ale mluví o pravděpodobném
rozdělení na 9 a 10 týmů. Některý
z kvarteta Kostelec na Hané, Ptení,
Zdětín nebo Přemyslovice tak zřejmě změní skupinovou příslušnost.
(sob)

Tým plánuje hned několik posil

PROSTĚJOV V předešlých dvou
číslech Večerníku jsme představili
novinky a aktuální dění v týmech
II. třídy OFS Prostějov. Nedostalo se pouze na Horní Štěpánov,
který trvale odmítá s redakcí komunikovat, a na Vícov. Nicméně
s menším zpožděním se k dění
v klubu vyjádřil trenér Miroslav
Krutovský.
„O pauze vynucené pandemií jsme
začali trénovat jednou týdně na
hřišti ve Vícově. Také jsme měli
připraveny čtyři přátelské zápa-

sy,“ nastínil kouč Tým ale potkala
nebývalá smůla. Nakonec se totiž podařilo odehrát pouze jeden
mač. „Vyhráli jsme na domácím
hřišti 4:1 nad týmem z Nedvězí.
Další utkání na hřišti ve Ptení jsme
ukončili ve 20. minutě následkem
prudkého deště. Zápas s Hanou
Prostějov jsme neodehráli kvůli
podmáčenému hřišti,“ uvedl Krutovský, jehož výběr se tou dobou
chystal na utkání s Benešovem.
I tak se ale dá říct, že počasí Vícovu
pořádně zhatilo plány.

Na co ale vliv pochopitelně nemělo, to
jsou posuny v týmu. „Co se hráčů týče,
k týmu se připojilo pět nových, kteří
budou určitě přínosem. Odešel pouze
brankář Drčka do Kostelce,“ vyjádřil
se k novinkám v sestavě trenér. Jména
zatím prozradit nechtěl. Věří ale, že
Vícov, který byl na podzim po třinácti
odehraných zápasech až devátý, pošlou tabulkou výše. „Pokud se nám
podaří dotáhnout všechny přestupy
hráčů, co s námi trénují, budeme určitě
silnější než v uplynulé sezóně,“ je si jistý
Miroslav Krutovský.
(sob)

naše soutěž
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mužů ČR 2019/20 stačila k zisku dalšího mistrovského primátu remíza z Plzně. Oni však nic neponechali náhodě
a triumfem 12:4 dobyli zlato naprosto
přesvědčivě. Druhý o bod za nimi zůstal Děčín, který se rozloučil výhrou
10:6 v Ústí nad Labem.
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK měli v posledním kole 2. ligy mužů
JM 2019/20 volno, přesto uhájili velice
pěkný čtvrtý post. Pátá Kuřim totiž jen
remizovala 27:27 s béčkem Brna posíleným o extraligové pendly, tím pádem
hákáčko bodově nedostihla. Házenkáři
TJ Sokol II Prostějov nepřekvapili porážkou 20:25 na půdě Újezdu u Brna a
obsadili desátý, s jistotou nesestupový
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Veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před více než třemi měsíci
úplně zastavil a nyní se postupně
znovu rozjíždí. Do chvíle, než se tak
stane naplno, pro vás máme VIRTUÁLNÍ LIGU VEČERNÍKU! V
rámci ní můžete sami určovat výsledky vybraných kolektivních soutěží
2019/20 s týmovými zástupci našeho regionu tak, jak by podle vašeho
názoru měly dopadnout.
Princip je následující. Všechno
sportovní zápolení bylo vinou covid-19 utnuto v týdnu od 9. března.
My teď v každém vydání Večerníku zpětně zveřejňujeme seznam
vybraných zápasů námi zvolených
soutěží vždy za dva hrací týdny
(místo předchozího jednoho týdne), v dnešním jedenáctém kole
tedy za období 1. až 14. června. A
vy máte za úkol stanovit výsledky
jednotlivých utkání podle vašeho
vlastního názoru.
Nejde tedy o klasické tipování, neboť
se teď vlastně nic reálně nehraje. Přístup k určování rezultátů ale můžete
každopádně zvolit různý. Buď se pokusíte o maximální objektivitu a duely pomyslně „dohrajete“ tak, jak by
s nejvyšší pravděpodobností mohly
dopadnout. Nebo zvolíte fanouškovský přístup s rozumně zvolenou
mírou upřednostnění mančaftů Prostějovska. Či se můžete naším projektem jen vyloženě bavit bez nějakého
velkého přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad
široké veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z členů naší redakce. Z veškerých „hlasů“
následně vypočítáme přesný průměr
všech výsledků daných hracích týdnů a ty zveřejníme v dalším vydání
Večerníku společně s dopočítanými
tabulkami jednotlivých soutěží i s
vybranými zápasy nového kola naší
soutěže. Takhle jedeme a reálně neuskutečněné mače společně dohráváme tímto virtuálním způsobem až do
konce jinak zrušených soutěží.
Ne každý pochopitelně rozumí či
holduje všem sportům, proto nikoho
nenutíme stanovovat výsledky veškerých námi vybraných soutěží. Nezbytným minimem je určit alespoň
jednu soutěž, ovšem pokud chcete
„nasázet“ kompletní porci střetnutí,
nic vám nebrání.
Po závěrečném 11. kole VLV pět nejvěrnějších soutěžících náležitě oceníme!
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Během tohoto týdne završíme Virtuální ligu posledním jedenáctým
kolem!

Své výsledky pro jedenáctý hrací
týden posílejte na e-mailovou
adresu: marek.sonnevend@email.cz
Doručit můžete také hlasovací lístky
do schránky po pravé straně vedle vchodu do naší redakce v ulici
Vápenice 19, Prostějov.
Uzávěrka hlasování 11. kola
Virtuální ligy Večerníku je v pátek
3. července ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová soutěž
přinese co nejvíc příjemné
zábavy!

zásluhou vítězství 2:1 na trávníku Želatovic, stejným poměrem pak prohrály
s Jeseníkem. Už dříve postoupil jasně
nejlepší Šternberk, sestup hrozí Černovíru, Dolanům, Opatovicím a teoreticky i Želatovicím.
I.A třída, skupina B: Koničtí vyprovodili v domácím prostředí HFK
Olomouc B 3:1 i Kojetín 4:1, ze druhé
příčky tak stále ztrácejí pouze bodík
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(v Lipníku nad Bečvou 1:2, nad Bělotínem 2:1) zůstaly čtvrté, jistotu zá" $
chrany si s předstihem zajistily Určice,
ŋ !$(&ࡡ Kostelec na Hané i Protivanov. Naopak
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pád dolů nemine Plumlov, byť udolal v
derby Protivanov 2:1 po penaltovém
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rozstřelu.
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I.B třída, skupina A: První místo uhlí1RCXCt0[ODWTM
dal Pivín těsně o bod před Troubkami
1RCXCt0[ODWTM
díky dvěma derby výhrám 3:0 nad
-QPGéPÚUVCXUÆTKG
Otaslavicemi a 3:2 po penaltách v Kle0[ODWTMt1RCXCPCWVM¾PÊ
novicích na Hané, kde se strhla tradiční
1VąGVÊOÊUVQtC\¾RCUUÆTKG
vzájemná řežba okořeněná čtyřmi vy5XKVCX[t$-1NQOQWEMQ
loučeními (po dvou ČK na každé stra$-1NQOQWEMQt5XKVCX[
5XKVCX[t$-1NQOQWEMQ
ně). Klenovičtí jsou přesto pátí a atakují
-QPGéPÚUVCXUÆTKG5XKVCX[
dokonce třetí post, udržení již neunikt$-1NQOQWEMQPCWVM¾PÊ
ne Vrchoslavicím ani Otaslavicím. Sestupují však Mostkovice, jež v derby
povalily „Vrchátka“ 2:1 a pak nestačily
1:3 v „Metlích“.
HÁZENÁ
I.B třída, skupina B: Postup stvrdil
ŋƑĺ&ࡡƑƏƐƖņƑƏ Dub nad Moravou, za nímž se čtvrtá
Haná Prostějov zásluhou smetení regiMQNQ
onálního soka ze Smržic 4:0 i vítězství
·LG\FW$TPCt2TQUV÷LQX-WąKOt 2:0 v Lošticích dotáhla na jediný bodík
$TPQ $  6GNPKEG t +XCPéKEG 
za duo Slatinice a Kožušany. Stříbrný
$QJWPKEG t /CNQO÷ąKEG $  1NQ
úspěch tudíž visí ve vzduchu. Devátý
OQWEt8GNMÆ/G\KąÊéÊ
Jesenec a zmíněné desáté Smržice aspoň úlevně vydechly se záchranou v
-QPGéP¾VCDWNMC
$QJWPKEG
     kapse.
+XCPéKEG
     II. třída: V okresním přeboru vyvrcho6GNPKEG
     lila drtivá jízda Vrahovic předpokláda-QUVGNGE
    
8/G\KąÊéÊ
     ným průnikem výš poté, co lídr ubo-WąKO
     joval zápas na pažitu třetího Brodku u
·LG\FW$TPC      Prostějova 2:1 po penaltách a následně
/CNQO÷ąKEG$      smázl páté Němčice nad Hanou 5:1.
$TPQ$
     Druhou pozici dost jistě kontroluje
2TQUV÷LQX    
Horní Štěpánov, čtvrté jsou Držovice.
1NQOQWE
    
Propad potká určitě Výšovice a pravděpodobně i jednoho z dvojice Plumlov
B, Brodek u Konice.
 
III. třída, skupina A: Nezamysličtí ve
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šlágru zdolali Olšany 3:1 a tím pádem
MQNQ
<TWé5GPGE t /QFąKEG $  8UGVÊP $ t 2NC\[ jsou nadále před nimi v čele. Jak třetí
5VCTV2TCJCtèCMQXKEG$èGUMÚ$TQFt Biskupice, tak čtvrtá rezerva Čechovic
2TQUV÷LQX
MQNQ
chtějí alespoň o příčku výš, zatímco po/QFąKEG $ t 8UGVÊP $  2NC\[ t <TWé5GPGE
èCMQXKEG$tèGUMÚ$TQF5VCTV2TCJCt slední Pavlovice stále čekají na premiérovou výhru.
2TQUV÷LQX
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III. třída, skupina B: Fotbalisté Ptení
<TWé5GPGE     
sice uštědřili Kladkám první porážku
è$TQF
    
sezóny (3:1) a vystřídali je ve vede5VCTV2TCJC     
ní, leč mají o jeden absolvovaný duel
èCMQXKEG$     
více a postupový post tedy asi neuhájí.
2TQUV÷LQX     
8UGVÊP$
    
Zbytek téhle grupy je nesmírně vyrov/QFąKEG$     
naný, očividně každý může přemoci
2NC\[
    
každého.

podlehli v Jihlavě 1:3 a doma po krásné
bitvě Brnu 2:3, přičemž Zbrojovka tím
definitivně potvrdila svůj přímý postup
do první ligy. Naopak eskáčko je nyní
až desáté, na Vyšehradě zkusí tohle postavení vylepšit. O dvě barážové pozice
se pere vyrovnaný trojlístek Pardubice,
Dukla Praha a Jihlava, sestup neminul
dle očekávání Sokolov s Vítkovicemi.
Trochu podrobněji dnes nahlédněme též do nižších fotbalových soutěží.
Krajský přebor: Vynikající Lipová vůbec nezpomaluje, vyloupila Černovír
3:0 a srazila Mohelnici 3:1, díky tomu
má na dosah senzační stříbro! Kralice
na Hané se vrátily na jedenácté místo
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flek. Postup do prvoligové soutěže dominantně diktovaly Bohunice, stříbro o
fous udržely Ivančice před bronzovou
Telnicí potřebnou plichtou 23:23 ve
vzájemném střetu.
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov měli
v 1. lize družstev mužů 2020 těžký los,
což vedlo k jejich prohře 3:6 v Českém
Brodě a cennému nerozhodnému rezultátu 5:5 na kurtu Startu Praha. Výběr „jedničky“ tím klesl na pátý stupínek, ovšem s minimální ztrátou na výše
postavené celky a výhodným rozlosováním pro zbytek základní části.
Nepříjemný pokles zaznamenali rovněž fotbalisté 1.SK Prostějov ve Fortuna:Národní lize 2019/20, neboť
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Dva nádherné úspěchy oslavili sportovci zdejšího regionu. Jedním z nich
je obhajoba bronzových medailí basketbalistů BK Olomoucko v Kooperativa NBL mužů 2019/20, kde stejně
jako loni porazili v sérii o 3. místo silné
Svitavy. Tentokrát nejtěsnějším pomě-

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
MQNQ

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

rem 2:1 na utkání poté, co úvodní duel
venku prohráli 85:90, druhý mač doma
vydřeli 85:81 a rozhodující třetí bitvu
na palubovce soupeře doslova urvali
po nervydrásající přetahované 86:84
vítězným košem Františka Váni přesně 1,4 sekundy před koncem! Euforie
nezdolných Hanáků byla logicky obrovská. Ve finále dominoval favorizovaný Nymburk, jenž Opavě nedovolil
žádný dílčí zářez a dál táhne dlouhou
šňůru národních titulů. Za celou sezónu podlehl pouze jednou – v semifinále
Olomoucku.
Velikánskou radost si vychutnali také
boxeři BC DTJ Prostějov, kterým v
závěrečném dějství extraligy družstev

v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska

PROSTĚJOV Virtuální liga Večerníku, v níž hlasuje část naší
redakce a sportovní nadšenci z řad široké veřejnosti, zkompletovala kulatou dsítku uskutečněných kol. Všichni společně jsme určili výsledky jubilejního 10. dějství naší nové soutěže, jejíž představení, pravidla i konkrétní rezultáty najdete
níže. My se teď pojďme podívat, jak to tentokrát dopadlo!
Originální, výjimečná a hlavně ryze regionální VIRTUÁLNÍ
LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU tento týden končí. Buďte
u toho s námi, využijte závěrečnou příležitost a zapojte se!

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže

Kostelečtí házenkáři skončili čtvrtí, nohejbalisté klesli na páté místo
a fotbalové eskáčko na desátou příčku, Pivín i Konice bojují o postup

Basketbalisté obhájili bronz, boxeři získali titul!
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–
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Konice – Beòov
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–

Hnìvotín – Slatinice

–

Haná Prostìjov – Doloplazy

–
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Bìlotín – Kostelec na Hané

–
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Kojetín – Protivanov
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Mostkovice – Kovalovice

–
–

–
Medlov – Jeseník

5DGVODYLFHs-H]HUQLFH

–

–
Lipová – Velké Losiny
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–
Dolany – Litovel

–

–
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–
Kralice na Hané – Mohelnice
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H. Moštìnice – Klenovice n.H.

–
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Vícov – Vrahovice
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12. kolo
Prostìjov – Modøice B
–
Èakovice B – Plazy
–
Start Praha – Vsetín B
–
¤HVNÙ%URGs=UXÄ6HQHF
–
13. kolo
Modøice B – Èakovice B
–
Plazy – Prostìjov
–
9VHWÉQ%s¤HVNÙ%URG
–
=UXÄ6HQHFs6WDUW3UDKD
–
14. kolo
Plazy – Modøice B
–
Prostìjov – Èakovice B
–
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–
6WDUW3UDKDs¤HVNÙ%URG
–
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Protivanov B – Ptení
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Skalka – Vrahovice
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Èernovír – Kralice na Hané

–

–

–

Èechy p/K – Kostelec n.H. B
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Pivín – Újezdec
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Mostkovice – Klenovice n. H.
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H. Moštìnice – Vrchoslavice
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Protivanov – Slavonín

Olšany – Pavlovice

–
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Leština – Loštice
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Nové Sady – Èechovice

–
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Bìlotín – Konice

–
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Mohelnice – Dolany
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7ÔLQHFs'XNOD3UDKD
–
&KUXGLPs9ÉWNRYLFH
–
Hradec Králové – Sokolov
–
-LKODYDs¶VWÉQDG/DEHP
–
lLzNRYs3DUGXELFH
–
%UQRs9ODvLP
–
Vyšehrad – 1.SK Prostìjov
–

Varnsdorf – Líšeò
–
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rozhovor večerníku

Nový trenér Jestřábů Jiří Šejba pohovořil
o trénování Číňanů i prostějovské výzvě
PARDUBICE, PROSTĚJOV
Kamil Přecechtěl, Petr Zachar,
Zdeněk Čech. A v poslední sezóně také Jiří Vykoukal a Ladislav
Lubina. To je jen namátkou výčet
trenérů, kteří se od posledního
postupu Jestřábů do první ligy
vystřídali na lavičce prvoligových
Jestřábů. K zástupu legend se
nyní přidává Jiří Šejba (na snímku). Sedmapadesátiletý zkušený
kouč působil jak v české extralize,
tak v nejvyšší polské soutěži, naposledy stál za projektem China
Golden Dragon. Ten se však ocitl
v nesnázích a autor slavného hattricku proti Kanadě na MS 1985
v Praze má před sebou velkou výzvu – dotáhnout Jestřáby do bojů
o play-off. Dát dohromady mladý
a nově se tvořící tým, a navíc získat na svoji stranu zpět fanoušky,
kteří během uplynulé sezóny nad
Jestřáby opakovaně zlomili hůl,
však nebude lehká mise.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Nelze začít jinak. Jak vzpomínáte na své nejslavnější góly z mistrovství světa 1985 proti Kanadě?
Dal jste hned tři, to je víc než slušný počin...
„Tak víte co, to jsou důležité momenty. Mistrovství a k tomu finále.
V utkání se rozhoduje o všem a když
se to hráči povede, je z něj hvězda.
Myslím si, že je to i o typu hráče, kdo
takový zápas rozhodne. Musí to být
osobnost, kdo se nezalekne obtížnosti utkání a chce v něm vydat ze
sebe něco navíc. Chtěl jsem tím říct,
že se jedná o kluky sebevědomé, nebojí se a snaží se i ve vypjatých momentech něco udělat. Je dál potřeba
vychovávat hráče, kteří to tak mají.
Co jdou za výhrou a nezaleknou se
takových mačů. Já na Prahu myslím
pochopitelně rád. Bylo to úžasné,
proti Kanadě a navíc doma! Šampionátů jsem odehrál víc, ale tohle
bylo hlavně výsledkově nejlepší. Ale
zase moc často na to nevzpomínám.
Jenom když to dávají v televizi a já to
náhodou vidím. Nebo se mě na to
někdo zeptá. Jinak ne.“
yy Jeden z gólů, co jste tehdy
vstřelil, zařadila Česká televize
mezi nejlepší trefy českého a československého národního týmu.
Co na to říkáte?
„Tak vždycky góly, které jsou dané,
jsou zároveň o nějakém výsledku.
Takže pak je také otázka, jak se týmu
vedlo, jestli byly branky náhodné,
nebo hezky vypracované, kolik
ten který hráč vstřelil gólů. To jsou
všechno fakta. Ale tehdy se hrálo
jiným systémem, nemůžu to teda
tak zpětně hodnotit. Dnes platí, že
přijde jeden zápas a vše je pryč, můžete taky hrát špatně a dostanete se
pomalu až do finále. U nás to bylo
obráceně, nehráli jsme zprvu až tak
dobře, ale finále, to se nám povedlo.“
yy Vy jste hrál chvíli také NHL,
natrvalo jste se zde ale neprosadil.
Nelitujete toho zpětně?
„Bylo to těžké. Kvůli nějakému hernímu stylu a kvalitám si nás tam tehdy vzali. A pak chtěli něco jiného...
S Paterou, Procházkou a dalšími kluky jsme do zámoří odešli, protože se
jim na naší hře něco líbilo. Jenže nejde udělat z technického hráče nahazovače do pásma. Když tam jde mladý kluk, dá se s tím ještě něco udělat,
ale ve chvíli, kdy je vám osmadvacet

ak už je na tanebo třicet let, tak
kové věci pozdě.“
em z Parduyy Jste původem
áš domov?
bic, stále je to váš
stě bydlím,
„Pořád ve městě
ěk je třeba
takže ano. Člověk
izině, hokej
dlouhodobě v cizině,
cích jsem ale
a dění v Pardubicích
cky sledoval.
i tak trvale vždycky
Snad se blýská naa lepší časy.“
yy Pardubický hokej nyní
ěnu, do čela
zažil velkou změnu,
ědek. Jak vy
se dostal pan Dědek.
sám hodnotíte četné kotrmelce kolem klubu z poaké novinku
sledních let. A také
telství pana
v podobě majitelství
Dědka?
„No víte co, ty kotrmelce… Ono see to
ně
táhne už hodně
dlouho, od té
doby, co odešell
Zbyněk Kusý, too
byl jeden průšvih za druhým.
Bohužel některým lidem ve
vedení nešlo
o hokej, ale
o jiné věci jako
třeba o show
a podobně. Platí ale, že pokud
mužstvo nebudee
ní
hrát, tak to ostatní
e.
padá a nefunguje.
Je pod tím samo-zřejmě
podepsána
spousta lidí. Ať
už manažeři, nebo trenéři, kteří tam
byli dosazení. A třeba také špatná
typologie hráčů. Je toho spousta.
Myslím si, že Petr Dědek nebude
tím prostředím tolik zatížený, že se
třeba tam pokusí vynést některé věci
pryč.“
yy V samém závěru kariéry jste
si střihl během jediné sezóny hru
za Pardubice a taky konkurenční
Hradec Králové...
„Hradec postupoval do vyšších soutěží, tak jsem byl ještě přemluvený
na výpomoc. Bylo to ale nakonec
jen pár zápasů. Je pravda, že derby
Pardubic s Hradcem má náboj. Akorát si myslím, že by se hráči přitom
nemuseli na ledě zabíjet. Ani fanoušci, byl bych raději za ohleduplnější
příznivce. Vždyť jsme lidi.“ (úsměv)
yy Co vůbec říkáte na současný
český hokej a jeho výsledky?
„Pořád nám chybí důraz před bránou, být v místech, kde hra bolí.
Myslím, že jsme se zlepšili a zrychlili
individuální dovednosti, to je v pořádku, systémové to šlo taky nahoru,
ještě nám ale chybí zmíněná odvaha
pus lepší hra v situaci jeden na jednoho. Být prostě nekompromisní
před bránou. Ale také obráceně, musíme se naučit být produktivní před
brankou soupeře. Přece i z dorážky
gól platí.“ (směje se)
yy S tím částečně souvisí i současná kauza kolem pana Stloukala,
trenéra brněnské mládeže. Snesla
se na něj za jeho slova k hráčům
dorostu kritika. Jiní se zase podivují nad tím, že někdo z kabiny nahrávku s projevem vynesl.
A často se hráči označují za měkkoty. Jak vy jeho projev vnímáte?
„Co k tomu můžu říct je, že v určitých věcech má na tom videu trenér
pravdu. I když jestliže tam děláte
s dětma, měl by se trochu upravit
slovník. Není to ale zas tak jednoduché, protože ty děti jsou vychovávané v něčem jiném, než jsme byli my.
Z některých pak jsou i ty měkkoty,
jak říkáte. Kluci si třeba neumí pro

Šampionátů jsem odehrál víc, ale Praha 1985 byla
hlavně výsledkově nejlepší. Ale zase moc často na
to mistrovství nevzpomínám. Jenom když to dávají
v televizi a já to náhodou vidím. Nebo se mě na to
někdo zeptá. Jinak ne...
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sebe najít nějakou pohybovou aktivitu. Pokud to není řízené. Řada
jich má v hlavě jen počítače a notebooky. Je to prostě jiná generace.
Někdy je to tedy trochu složitější.
Dřív to takhle nebylo, nebylo toho
tolik. Když jsi dělal sport, mohl ses
podívat do zahraničí. Dnes to tak
není, oni nemusí nic a mají všechno.
To si taky myslím, že je v současnosti
největší chyba. Trošičku by to chtělo
nastavit jiný žebříček hodnot, aby to
pomohlo. Alespoň ve sportu.“
yy Chybí tedy z vašeho pohledu
hodně motivace?
„No jasně. Tehdy se děti měly proč
se snažit, dnes dostanou všechno
bez nějaké námahy. Takže jim člověk
může říkat, co chce, ale ony si to stejně nějak zařídí. Tohle dřív nebylo až
tak. Občas se někdo protekční našel,
ale teď je toho hodně.“
yy Přesuňme se k vaší trenérské kariéře. Řadu let jste působil
v Polsku, jak by vyznělo srovnání?
„Když jsme u toho, tak si dobře
vzpomínám, že když jsem působil
v Tychy, tak jsme sem jezdili hrát.
I s jinými týmy. A já si myslím, že ta
úroveň je stejná. Ano, český hokej
má úplně jinou historii, furt jsou ti
naši kluci v něčem vepředu, třeba
v myšlení, v provedení akce. Nicméně u těch Poláků byla vidět velká snaha být lepší, nezůstat na svém. Šlo to
tam nahoru. Jsou tam velmi dobře
technicky vybavení hráči. Když jsem
tam přišel, tak pro ně byl hokej jen
zábava. A teď už se to úplně změnilo.
Zpočátku se jim to nelíbilo, ale pak
se jim všechno vrátilo v podobě výsledků, co mají pomalu doteď.“
yy V poslední sezóně jste působil
u čínského klubu. Čína není typickou hokejovou zemí, nicméně
se snaží připravit třeba na olympiádu. Platí tedy nadále, že jde o neprobádanou půdě?
„Pořád je to exotika, je o tam složité. Mají nastavenou s prací s mládeží tak, že si každá provincie dělá, co
chce. Není to vedené svazem, do
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toho ještě leze olympijský výbor.
Je to takové nesourodé. Ale snaha
kluků a lidí, co k hokeji byli přivedeni, tam je. Mají i dobré podmínky,
dobře by se s tím dělalo. Historie je
stále jen dvacetiletá a nemůže se to
srovnávat s naším hokejem, který
má už sto let. Každé malé dítě ví,
co to je. Když si tam vezmou dvanácti- patnáctileté kluky, snaží se je
přeorientovat z jakéhokoli jiného
sportu. Ale oni třeba ty kluky naučí
dobře bruslit, střílet i vedení kotouče. Nicméně hokej se hraje nahoru,
dolů a jsou při něm nějaké herní
situace, které vůbec nezvládli. Oni
třeba dělali vše bez odporu, bez soupeře hráli před zápasem. Musel jsem
jim to vysvětlovat jak ve škole. Byla
to úplně jiná práce, ale velice zajímavá. Od počátku, když kluci přišli.
Říkal jsem si: ‚Kurnik, dobře bruslí,
střílejí‘, a když jsme jim řekli něco
o herních situacích nebo o taktice,

které jsme na ledě do tréninků dávakte
li, tak
t byli trochu mimo. A přece jen
za sedm měsíců, co jsme je tu měli,
se to neskutečně zvedlo. Na začátku
jsm
jsme dostávali patnáct i devatenáct
gó
gólů a ke konci jsme hráli už 5:4, 4:3
či podobně. A to ještě nebyli ti nejlepší hráči. Ti sem nepřijeli, protože
lep
jim svaz dal nějaké podmínky. Místo
toh
toho byli v Rusku, kde hráli. A my je
ch
chtěli dostat sem, aby měli nějaký
ice
ice-time. Protože jakmile pojedou
na mistrovství světa, nebudou tam
za ně hrát žádní cizinci. To byl právě
zák
základní kámen celého projektu, aby
se Číňani v hokeji naučili spoléhat
sami na sebe, přijali za své všechny prvky, co k tomu patří. Ať už
je to příprava na ledě a mimo
led, působení hráčů v kabině,
zázemí, rozebrání videí. Vše se
musí dělat úplně od začátku.
Ale byla to zajímavá práce.“
yy Když se přesunu k Prostějovu, už jste se seznámil
s týmem?
„V kontaktu s Jirkou Vykoukalem jsem několik týdnů,
v uplynulém jsme měli takový
malý kemp. Jirka mi poslal všemožné věci kolem týmu, charakteristiky hráčů, našel jsem si
statistiky hráčů. Vedení klubu
změnilo trochu strategii, chce něco
jiného, než co bylo v posledních
dvou letech, kdy se tolik nedařilo. Je
třeba se odrazit od mládí, které bude
dobré po fyzické stránce, a k tomu
nabalovat systémové věci. Aby to
bylo vidět i na ledě, že tým i jednotliví hráči vědí, co mají hrát. U těch
starších hráčů je to trochu složitější.“
yy Co jste o týmu věděl předtím,
než jste kývl na nabídku od Jiřího
Vykoukala?
„Že se jim nedařilo loni a že to chtějí změnit. (úsměv) To bylo hlavní.
A že to chtějí stavět na mladých.
To vše společně s tím, že požadují, aby měl tým sílu hrát tři třetiny.
A že si chtějí na svou stranu zpět
získat diváky a všechny atributy,
co k tomu patří. Aby člověk šel na
zimák s tím, že uvidí dobrý hokej
a hráči nechávali na ledě všechno,
co v nich je. Protože když to tak je,
i tak se kolikrát stane, že prohrajete,

ale fanoušci uvidí kvalitní hru a jsou
spokojení. O to přece jde.“
yy Do branky klub přivedl brankáře Ondřeje Bláhu jako jedničku. Bral byste k němu spíše
mladého kluka na sbírání zkušeností, nebo naopak zkušenějšího
gólmana?
„Teď jsem asi sedm let moc nové hráče nečetl, co vyrůstali. Hráče jsem
znal tak do ročníku 1996. A tím, že
jsem pracoval v zahraničí a pohyboval se tam dlouhodobě, tak úplně nevím. Tohle nechám na Jirkovi, protože ten to, myslím si, zná, zná i hráče,
monitoroval je. Od toho se to bude
odvíjet. Určitě mi ale pomůže led, až
je všechny uvidím na ledě. Potom si
určitě udělám jiný obrázek než nyní.“
yy Jiří Vykoukal už dříve zmínil,
že trenér brankářů pravděpodobně nebude. Je to pro vás velký problém?
„S brankáři je to vždy trochu složitější... Když jsou k nim trenéři, mají
možnost pracovat na individuálních
věcech, dělají i na hlavě. Je potřeba,
aby tam byl občas sledující trenér,
který mu pak řekne: ‚Tady jsi byl
dobře, tady jsi to naopak špatně zavřel, to je v pořádku.‘ To máte, jak
u hráčů, když ukazujete video a vidí
to. Taková ta zpětná vazba je vždy
dobrá.“
yy Blíží se letní příprava, kdy ji
hodláte zahájit? A na co se nejvíce
zaměříte?
„Díval jsem se na tréninkový plán, co
připravil Láďa Lubina. Kluci chodili
hodně do posilovny, běhali, jezdili
na kole, což je zátěž především na
dynamiku. Je ale potřeba, aby hráči
měli nabitou baterku na tři třetiny.
Ne odehrát dvacet minut, a pak jít
s výkonem dolů. Když se nedaří, je
možné otáčet v posledních třetinách.
Je to ale vždy o kondici. Je k ničemu,
že hrajete dobře a pak usnete, protože je baterka prázdná. Ale v tomhle
směru říkám, že jsou různé testy,
z tohoto pohledu si můžeme hráče
osondovat, co dělali doteď. Teď jsem
byl v Prostějově čtyři dny a udělal
jim takový asi nepříjemný týden, podívám se na ně. Ledasco mi to tedy
ukázalo. Nejpodstatnější ale bude,
co předvedou hráči na ledě.“

vizitka
JIŘÍ ŠEJBA
✓ narodil se 22. července 1962 v Pardubicích
✓ bývalý hokejový útočník a reprezentant, nyní trenér LHK Jestřábi Prostějov
✓ je odchovancem Pardubic, v československé hokejové lize odehrál
za 13 sezón 479 zápasů a vstřelil 226 gólů
✓ trojnásobný mistra republiky, jeden titul slavil s Duklou Jihlava, dva získal
s Pardubicemi.
✓ v roce 1985 byl draftován klubem NHL Buffalo Sabres jako číslo 182 v 9. kole, za které nastoupil pouze do 11 zápasů
✓ na klubové scéně působil ještě ve Finsku, Německu a na Slovensku v týmu Slovan Bratislava
✓ v československé hokejové reprezentaci odehrál celkem 134 zápasů a dal 33 gólů
✓ zúčastnil se MS 1985 (mistr světa), MS 1986, MS 1987, Kanadského poháru 1987, ZOH 1988, MS 1989
✓ hokejové publikace uvádějí jako nejlepší výkon v reprezentaci utkání proti Kanadě na MS 1985, které rozhodovalo
o titulu mistra světa, Šejba v tomto zápase dal 3 góly, z toho jeden v oslabení po sóle z vlastního obranného pásma
✓ s aktivní hráčskou kariérou se rozloučil ve 39 letech
✓ od té doby působí jako trenér, největší část kariéry strávil v Polsku
✓ od roku 2000 trénoval mládež v Pardubicích, v sezóně 2004/05 působil spolu s Vladimírem Martincem
u A-mužstva a získal svůj první titul z pozice asistenta trenéra s týmem Pardubic
✓ opakovaně trénoval v Pardubicích, jak u mládeže, tak u A-týmu, vedl například i Mladou Boleslav, působil
jako sportovní ředitel týmu
✓ trénoval také na Slovensku a v Polsku, kde Tychy dovedl k titulu a čtyřem stříbrným medailím za 5 sezon v polské
nejvyšší soutěži
✓ poté vedl ještě Osvětim a v loňském roce vedl tým z Číny China Golden Dragon , který hrál třetí nejvyšší českou soutěž
✓ je členem Síně slávy českého hokeje
zajímavost: s Prostějovem se setkal při svém působení jako trenér GKS Tychy, který odehrál dvě přípravná
utkání proti Jestřábům v roce 2016 s vyrovnanou bilancí jedné výhry a jedné porážky
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Nový kouč Šejba by rád přidal ještě deset procent
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PROSTĚJOV Dva brankáři, osm obránců a třináct útočníků, dohromady třiadvacet hráčů. Takovou podobu momentálně má soupiska
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov poté, co její dlouho velmi nízkou početnost rozšířila během posledních týdnů řada ohlášených příchodů
nových posil v rychlém sledu.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Tahle kompletní třiadvacítka borců
dorazila na čtyřdenní kondiční soustředění v domácím prostředí. V uplynulé sezóně přitom za elhákáčko nastupovalo dvanáct členů současného
týmu, což je o kousek víc než polovi-

na. Nových akvizic angažovala hanácká organizace jedenáct, ovšem některé
z nich už dříve v prostějovských službách také působily.
S věkovým průměrem 25 let zatím jde
spíše o mladší kolektiv, který určitě
má zajímavý potenciál. Leč dopředu
se jen těžko odhaduje, na co by v nejbližším ročníku rozšířené Chance ligy
ČR 2020/2021 mohl stačit. „Teď ještě
nedokážu přesněji říct, jak dobrý, či
silný mančaft máme. Víc se ukáže až
na ledě,“ odtušil nový hlavní trenér Jiří
Šejba.

Současné složení celku
elku přitom nepovažuje za úplně hotové,
vé, počítá s jeho čás=ÕVWDO.U\vWRI5RFKOD
tečným doplněním.
m. „Myslím, že kádr
je vytvořený z nějakých
akých devadesáti
OBRÁNCI
procent a chcemee ještě někoho
=ÕVWDOL7RP½v'UWLO)UDQWLvHN
přivést. Což je však
šak i otázka
+UGLQND 3HWU .UHMÄÉ 0DUWLQ
m klubu, na
dohody s majitelem
3ÈQÄÉN
dou finankoho případně budou
ce. Uvidíme,“ připojil
ojil Šejba
obecně.
podobVzhledem k pravděpodobsenným zdravotním absenm
cím, k nimž během
=ÕVWDOL'RPLQLN+UQÉÄNR
soutěže dochází, byy
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do každé řady mi.U\vWRI 2XÔDGD 'DQLHO 9DFKXWND
nimálně jedna další
/XN½vl½OÄÉN
tvář přijít měla. Do
obrany i do útoku
v optimálním případě i víc.
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Soustředění mělo základnu na prostějovském „zimáku“
a probíhalo na venkovním hřišti ZŠ Jana Železného

PROSTĚJOV Od konce minulé,
koronavirem předčasně utnuté
sezóny až do 13. července trénují
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
jen individuálně. Výjimku tvořil
čtyřdenní blok společné přípravy,
který obměněné mužstvo absolvovalo od pondělí 22. do čtvrtka
25. června.
Hanáci se sešli dvaadvacátého ráno
na zimním stadionu, kde byl notně
přebudovanému mančaftu představen nový hlavní kouč Jiří Šejba.
Samozřejmě došlo i na seznamování stávajících a nových hráčů mezi
sebou, načež plejeři dostali základní
informace jak o nejbližším týdnu,
tak o další budoucnosti.
Poté se už bez většího otálení šlo
makat. Většina tréninků proběhla na
venkovním hřišti v areálu prostějovské základní školy Jana Železného,
kde borci pod dohledem lodivodů

<NGXCVTGPÆąK,KąÊiGLDC \EGNCXNGXQ +XQ2GwVWMCCURQTVQXPÊOCPCåGT,KąÊ8[MQWMCN
Foto: www.lhkjestrabi.cz

Jiřího Šejby a Ivo Peštuky i sportovního manažera Jiřího Vykoukala prováděli různá kondiční
cvičení. To znamená běhání, posilování, rozličné cviky i hry.
Přitom realizační tým současně
testoval aktuální fyzické schopnosti svých svěřenců a zkoušel si

2TQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆUKWåKNKFQU[VQUVKTč\PÚEJMQPFKéPÊEJEXKéGPÊ
Foto: www.lhkjestrabi.cz

je v akci na suchu. Z hráčského kádru v současném složení nechyběl
nikdo, pouze útočník Lukáš Žálčík
dostal na dva dny opušťák kvůli
rodinným problémům. Celý program jestřábího srazu pak uzavřely
ve čtvrtečním odpoledni osobní
pohovory.
(son)

&QwNQKPCD÷J¾PÊRQCVNGVKEMÆOQX¾NWWX÷VwKP[JT¾éč
FQUVPGQDNÊDGPÆ
Foto: www.lhkjestrabi.cz
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PROSTĚJOV Mezi hokejové Jestřáby přiletěli před rokem jako nerozlučná dvojice mladých talentů
z Chomutova. Útočníci Petr Chlán
a Kryštof Ouřada však toho spolu
v uplynulé sezóně moc nenahráli,
na Hané je brzy rozdělily zdravotní
problémy i jiné okolnosti. Nyní ale
pomyslná dvojčata znovu propojil
fakt, že prostějovský klub oficiálně
oznámil podepsání nové smlouvy
s oběma dvacetiletými plejery současně v jeden den. Co energií nabití forvardi při té příležitosti řekli
pro klubový web?

větší prostor na ledě.“
='$%<&+7ę/,23ę7
KO: „Jsem velmi rád, že v Prostějově můžu pokračovat. Doufám, že se +5É79-('1e)250$&,
mi vyhnou zranění a budu mít šanci
PCH: „Určitě ano. Vím, kde se Kryšukázat, co umím.“
tof pohybuje a najdu ho i se zavřený2='5$9271Ì067$98 ma očima. Vždycky je ve správnou
chvíli na správném místě.“
PCH: „Dojíždím za fyzioterapeutem, KO: „Určitě! Rád bych si s Petrem
se kterým dělám speciální cviky, ale zahrál, protože jsme na sebe zvyklí
nadále mě zranění nelimituje. Už čtvr- a víme, co od sebe očekávat.“
tým týdnem na sobě tvrdě pracuji.“
KO: „Po druhé operaci ramene 202å1267,1$67283,7
jsem si udělal delší rekonvalescenci,
PROTI JÁGROVI
chodil na rehabilitace a začal pomalu posilovat. V téhle chvíli už můžu PCH: „Už jsem si proti osmašedesátce
20,18/e052þ1Ì.8 naplno trénovat a nemám žádná zahrál a je to zajímavá zkušenost. Jen fotka mi chybí.“
omezení.“
Petr Chlán (PCH): „Moje první seKO: „Pro mě by to byl krásný zážitek, ale
2628þ$61e0
zóna v dospělém hokeji mi ukázala,
na druhou stranu i zápas jako každý jiný.“
jak to v chlapech doopravdy chodí.
75e129É1Ì
2&Ì/(&+'23ŏÌã7Ì
Uvědomil jsem si, že je to jiný sport
než juniorský hokej a že se nesmím KO: „Je velmi těžké se připravit inSEZÓNY
rozhodit z prvního těžšího zápasu.“ dividuálně a bez trenéra, tudíž se ve
Kryštof Ouřada (KO): „Minulá se- dvou lépe nabudíme a navzájem při- PCH: „Chtěl bych se individuálně pozóna mi dala pár zkušeností, protože nutíme k lepším výkonům. Jedeme sunout o stupínek výš a dostat tým do
jsem byl bohužel dlouhodobě zra- třetí týden silové vytrvalosti a zatím vyřazovacích bojů. Doufám, že přiláněný a nemohl odehrát tolik zápasů, to není nic příjemného, ale aspoň je káme diváky zpět na tribuny a nová sekolik bych si představoval.“
zóna dopadne podle našich představ.“
u toho občas i sranda.“
KO:„Přeji si, aby další sezóna byla
1$þ(0327ŏ(%8-Ì lepší z týmového i osobního hle283/$71ę1e23&,
d i s k a . Chceme se dostat do play=$35$&29$7
=(675$1</+.
-off a přilákat zpátky
PCH: „Já jsem spokojený, jelikož PCH: „Rozhodněě na obraně a hře
naše fanoušky na
jsou v Prostějově lidé, kteří se se do těla.“
pohledný hohlosti bruslení,
kej.“ (son)
mnou snaží pracovat a posouvat mě KO: „Já na rychlosti
ubojích a tvrdší
dál. To je pro mě momentálně nej- síle v osobních soubojích
důležitější. Doufám, že si vybojuji střele.“
místo v sestavě a budu dostávat ještě

7RPiä1RX]DKRGOiQD-HVWŐiE\Y]SRPtQDWYGREUpP
PROSTĚJOV Nebezpečný střelec, tvůrce hry, dirigent přesilovek. A velezkušený hráč k tomu. S takovou vizitkou šel před
třemi lety do Prostějova hokejový útočník Tomáš Nouza (na
snímku). Osmatřicetiletý veterán odehrál v dresu Jestřábů řadu povedených i méně povedených chvil. Nyní už se ale může
těšit na nové, opět prvoligové angažmá. Po ne zcela podařené
sezóně v Prostějově
završené dopisem s výpovědí smlouvy kýj
vl na nabídku Vrchlabí. To bylo
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
naposledy prvoligové v roce
OR
ROZHOVOR
2011 a nyní jej čeká návrat
ík
pro Večerník
do druhé nejvyšší soutěže.
Zjišťovali jsme, jak bude mezi
Michal
fanoušky oblíbený kanonýr
SOBECKÝ
na jestřábí hnízdo vzpomínat.

třetí z těch let se nám nepovedl. Herně a ani jinak nebyl celkově ten ročník
pro nás povedený. Celkově chci ale
vzpomínat jen na to dobré...“
yy Za tu dobu máte určitě hodně
zážitků. Který byl pro vás nejsilnější?
„Tak zážitků byly samozřejmě mraky.
(směje se) A myslím, že ten úplně nejlepší byla první sezóna, kdy se nám
opravdu zadařilo. A vypadli jsme až
po zcela vyrovnané sérii s Kladnem,
tak to bych asi dával nejvýš.“
yy Jak jste bral poslední zápasy
s vaším parťákem Tomášem Divíškem?
yy Máte za sebou tři roky u Jestřá- kem opravdu užili. Týmu se dařilo, „Tak já jsem věděl, že chce ´Divoch´
bů. Jak byste je zhodnotil?
fanoušci byli skvělí, vše bylo super. končit kariéru. A taky jsem věděl, že
„První dva jsme si s Tomášem Divíš- Navíc tam byla super parta. Bohužel mu zdraví už nedovolí v té sezóně

odehrát všechny zápasy. Samozřejmě jsem si tedy každý zápas, co jsme
mohli hrát spolu, užil.“
yy I u vás se mluvilo o tom, že možná pověsíte brusle na hřebík. Jak
dlouhé bylo rozhodování?
„To bylo v době pandemie. Seděl
jsem doma a přemýšlel nad tím, zda
ještě hokej hrát chci, nebo už ne...“
yy Co nakonec převážilo misky
vah?
„Přemýšlel jsem o tom, že jsem měl
docela povedenou kariéru. A že se mi
ještě nechce končit, tím míň kvůli nějaké pandemii. A nechtěl jsem asi ani
skončit takto v tichosti a odejít. Tak
jsem si řekl, že ještě aspoň rok zkusím.“
yy Odkud jste měl nabídky?
„Tak z extraligy už opravdu ne. (smích)

Bylo jich několik z první
ligy a také z ciziny. První
měsíc jsem to vůbec
ůbec
neřešil a pak jsem see rozhodl, jak jsem se rozhodl,
zhodl,
tedy pro Vrchlabí.“
yy Kde v ciziněě vás
chtěli zlákat?
„Byla tam nějaká
nabídka z Německa. Ale to jsem nechtěl.“
yy Co vás nakonec přivedlo do
Vrchlabí?
„Již na konci minulé sezóny mě oslovil trenér Baďouček. My se známe už
asi dvacet let, tak jsme po celou dobu
byli v kontaktu. Říkal jsem mu, že
ještě nevím, jestli chci dál hrát. On
mi na to sdělil, ať si to promyslím.
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Volali jsme si pak jednou za čtrnáct
dní. Tak pro mě to byl impuls, kdy
mi také řekl o roli v týmu, co bych
měl. Druhým důvodem pak je Martin Heřman, se kterým už jsem hrál
asi tři roky, když jsem byl v Motoru.
Je mi jasné, že Vrchlabí je nováček
ligy, a tedy že sezóna bude pro nás
těžká.“

www.vecernikpv.cz
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TIPSPORT ELITE TROPHY pokračuje druhým kláním
Petra Kvitová už se těší na prostějovský kurt
PROSTĚJOV Od pondělí až do
středy bude na centrálním dvorci
prostějovského tenisového areálu
probíhat druhé klání charitativní série Tipsport Elite Trophy,
v němž proti sobě stojí Růžový výběr Petry Kvitové a Černá sestava
Karolíny Plíškové. Oproti premiérovému turnaji by měly prostějovské zápasy proběhnout s jednou velkou změnou. Do hry by
měla zasáhnout také dvojnásobná
wimbledonská vítězka a čestná
členka TK Agrofert Prostějov!
„Na druhý díl Tipsport Elite Trophy
se těším, protože stav mé ruky se
lepší, a tak předpokládám, že se jako
kapitánka Růžového týmu zapojím
do hry o body. Když půjde vše podle
předpokladů, mohlo by to být dokon-

VRXSLVNDWÙPX

hře nastoupí hráčka z Černého týmu
a hráčka z Růžového týmu. Poté
následují další dvě dvouhry založené na stejném principu a závěrečná
čtyřhra. Jednotlivé duely se nemohou během jednoho turnaje opakovat, což v praxi znamená, že každý
den proti sobě nastoupí jiné soupeřky. Za vítězný zápas obdrží tým
jeden bod. Body se budou následně
sčítat a na konci třídenní akce zvítězí
tým s vyšším počtem bodů.
Každé družstvo bude mít k dispozici šest hráček, ze kterých bude na
každý turnaj nominována čtveřice
a jedna náhradnice. Rozpis zápasů
na každý další hrací den bude zveřejněn vždy den předem do třiceti minut po odehrání posledního zápasu
na oficiálních webových stránkách

YÈN SRVWDYHQÉ
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ce ve dvouhře,“ nechala se slyšet
Petra Kvitová.
Turnaj v areálu NTC MORAVA
Za Kosteleckou ulicí v Prostějově
odstartuje v pondělí 29. června ve
12.00 hodin, kdy proti sobě ve dvou-













(ITF juniorky)

turnaje www.elitetrophy.cz. Všechny
živé přenosy bude vysílat internetová televize Tipsport a O2 TV.
„Tento formát nás celý Černý tým
velmi baví. Užíváme si s holkami
spoustu legrace. Těšíme se na po-

kračování v Prostějově a doufám,
že budeme pokračovat i v dobrých
výkonech. Myslím, že se diváci mají
na co těšit,“ zve tenisové fanoušky
do ochozů kapitánka Černého týmu
Karolína Plíšková.
Každý odehraný míč ve všech utkáních bude oceněn 50 korunami od
organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Po první
sérii je na kontě charity 128 300 Kč.
Vítězný tým obdrží po celé sérii šek
s konečnou částkou, ten pak věnuje
nadaci dle vlastního uvážení.
Po prvním turnaji vede Černý tým,
který v Praze zvítězil 7:4 i díky tomu,
že Kvitová kvůli zranění nemohla
hrát. Teď by se karta mohla otočit.
„Uděláme vše, aby se nám odveta
povedla,“ říká kapitánka Růžového

VRXSLVNDWÙPX
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30
25
34
24
24
15

týmu a hlavní hvězda nadcházejících
třídenních bojů. Hostem turnaje
má být bývalá prostějovská tenistka
a světová jednička v deblu Lucie Šafářová!

12.
27.
31.
54.
115.
20. (ITF juniorky)
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S postupným rozvolňováním vládních nařízení je možnost v omezeném počtu otevřít diváckou tribunu.
Vstupenky jsou k dispozici on-line
v síti Ticketportal.
(lv)
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BARVY PRO
BUDOUCNOST

TOP LIGA ȫTS BY MONE TA 
$ǵ.Ȃ
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MEDIÁLNÍ PARTNEɫI

Ve čtvrtek a v pátek hostí „žluťásky“
PROSTĚJOV První polovinu tenisové
soutěže čtyř smíšených družstev „Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by
Moneta“ uzavře Bílý tým složený z prostějovských hráčů na domácí půdě.
V termínu 2. a 3. července od 10.00
hodin vyzve Žlutý výběr a po dvou výhrách nechce ani napotřetí zaváhat.
„Papírově narazíme na nejslabšího soupeře
v soutěži. Věřím, že roli favorita potvrdíme.
Přece jen se hraje hodně zápasů a kvalita
sestavy by se měla potvrdit, i kdyby došlo k nějakým dílčím překvapením,“ míní
kapitán prostějovského družstva Jaroslav
Navrátil. Sám si uvědomuje, že největším
protivníkem bude našlapaný program posledních týdnů. Po koronavirové pauze se
rozjelo několik domácích podniků, také
letní liga družstev má docela rychlý spád.
„Všichni se snaží, aby si mohli tenisté zahrát ostré zápasy po dlouhé pauze. Je to
dobře, na druhou stranu každé tělo si na
zátěž musí zvyknout. Než se dostane do
obvyklé provozní teploty, chvíli to trvá.
Proto přicházejí drobné zdravotní komplikace a tomu může odpovídat také konečná

nominace před dalším ligovým utkáním,“
upozorňuje Navrátil a připomíná, že celá
řada zástupců Bílého týmu v minulém týdnu hrála turnaj ve Starých Splavech. „V některých případech se o případném nasazení hráčů budeme rozhodovat až těšně před
začátkem souboje.“
Svěřenci zkušeného kouče předchozí dva
duely vyhráli a věří, že po polovině soutěže
budou na prvním místě průběžné tabulky.
V odvetách se pokusí tuto pozici obhájit.
„Zkusíme celou soutěž vyhrát,“ naznačil
plány týmu Navrátil.
Také v zápase proti Žlutým se odehraje
maximálně devětadvacet zápasů ve dvou
dnech. První den je na programu šest
mužských dvouher, čtyři ženské dvouhry,
dvě mužské čtyřhry, dvě ženské čtyřhry
a jeden smíšený debl. Druhý den se bude
hrát stejná porce zápasů, chybět bude pouze mix. Tým, který získá patnáct bodů,
vyhrává utkání. Za rozhodnutého stavu
se dohrávají dvouhry, pokud se kapitáni
nedomluví jinak. Zápasy v areálu TK Agrofert Prostějov se budou hrát od 10.00
hodin.
(lv)

6(67$9$%Ì/e+27ê08
Muži: Jiří Veselý, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva, David
Poljak, Jiří Lehečka, Jaroslav Pospíšil, Dalibor
Svrčina, Petr Hájek, Daniel Siniakov, Hynek
Bartoň, Ondřej Válek, Adam Jurajda
Ženy: Marie Bouzková, Kateřina Siniaková,
Barbora Krejčíková, Tereza Smitková, Anna Sisková,
Magdalena Pantůčková, Renata Voráčová, Linda
Fruhvirtová, Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová,
Linda Klimovičová, Kristýna Tomajková, Sára Bejlek

6(67$9$å/87e+27ê08
Muži: Pavel Nejedlý, Marek Gengel, Petr Nouza,
Michal Konečný, Andrew Paulson, Filip Duda,
Matěj Vocel, Alex Kodat, Dominik Kellovský, Jiří
Jeníček, Dominik Langmajer, Roman Jebavý,
Daniel Lustig, Dominik Rys.
Ženy: Jekatěrina Alexandrová, Miriam
Kolodziejová, Jesika Malečková, Anastasia
Detiuc, Johana Marková, Nicole Gadient, Karolína
Vlčková, Andrea Nová.

U Máchova jezera vyhráli Krejčíková a Forejtek
STARÉ SPLAVY, PROSTĚJOV
Velkou porci čtyřiapadesáti zápasů
nabídla hlavní část tenisového turnaje O pohár solidarity a naděje ČTS
by MONETA ve Starých Splavech.
Z vítězství se radoval Jonáš Forejtek,
jehož finálový soupeř Lukáš Rosol
do závěrečného utkání kvůli zranění

nenastoupil, a Barbora Krejčíková si
v rozhodujícím duelu poradila s Kateřinou Siniakovou.
V obou kategoriích se o postup do semifinále bojovalo ve čtyřech čtyřčlenných skupinách. Mezi elitní kvarteto se
v mužích prokousal Lukáš Rosol, David
Poljak, Jonáš Forejtek a Pavel Nejedlý,

mezi ženami se to povedlo Kateřině
Siniakové, Lindě Noskové, Jesice Malečkové a Barboře Krejčíkové.
Jako první se do finále dostal Rosol po
výhře nad Poljakem. „Lukáš mi vrátil
porážku z předchozího týdne. Škoda
prvního setu, který rozhodl jediný míč.
Ale soupeř si vítězství zasloužil,“ uznal

Poljak. „Postup do semifinále je ale
úspěch. Ve skupině jsem vyhrál všechny
tři zápasy a ani jeden nebyl jednoduchý,“ dodal Poljak. Druhým finalistou
se stal Forejtek po vítězství nad Pavlem
Nejedlým a nakonec mu právě tento
úspěch přinesl celkovou výhru, protože
jeho finálový soupeř nenastoupil. „Ško-

da že jsme si nemohli zahrát, ale to se
stane. Celkově jsem hrál dobře, byla to
skvělá možnost absolvovat řadu těžkých
zápasů,“ hodnotil turnaj Forejtek.
Mezi ženami v prvních duelech vyřazovací části potvrdily roli favoritek Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková,
které si poradily s Lindou Noskovou

a Jesicou Malečkovou. Po posledním
utkání byla spokojenější Krejčíková,
když vyhrála ve dvou setech. „Mám
z toho velkou radost. Finále nebylo
příjemné, protože jsem hrála proti kamarádce z deblu. Někdy se to tak sejde,
s tím se musíme vyrovnat,“ uvedla Krejčíková.
(lv)

volejbal
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VOLEJBALOVÉ MLÁDEŽNICE VK DOKONČILY PŘÍPRAVU

MOSTKOVICE Od pondělí 27. dubna do čtvrtství
ka 25. června procházely původní zpravodajství
mládežnické volejbalistky pro Večerník
VK Prostějov společnou Marek
přípravou po předchozím SONNEVEND
jalovém období, jež způsobila epidemie koronaviru. Talentované Hanačky všech věkových kategorií od juniorek přes kadetky, starší žákyně i mladší žákyně až po přípravku během těchto takřka devíti týdnů
obnovily předtím částečně poztrácenou trénovanost a více
než měsíční volno nastoupily v nadmíru solidní kondici.
„Myslím, že jsme v rámci možností
udělali s holkama kus práce. Jednotlivé
kategorie trénovaly třikrát až šestkrát
týdně, navíc hodně pestře. A vzhledem k veškerým okolnostem i současným omezením mám z uply-

nulého přípravného období dobrý
pocit,“ řekl nám šéftrenér mládeže
ve vékáčku Aleš Novák s tím, že konec června a celý červenec mají děvčata volno zpestřené individuálním
sportováním. Načež týmová dřina

BYLI JSME
U TOHO

2TQUV÷LQXUMÚOJQNM¾OVQRąKDGCEJXQNGLDCNWPCRÊUMWOQEUNWwGNQ
Foto: Marek Sonnevend

Tréninkové období po koronaviru trvalo necelých
devět týdnů, finišovalo uplynulý čtvrtek 25. června

znovu odstartuje 1. srpna.
Pojďme však zpět k aktuálně poslednímu tréninku, který měly prostějovské juniorky přes čtvrteční poledne
v beachvolejbalovém areálu TJ Sokol
Mostkovice. Pod hrází plumlovské
přehrady se sešlo devět plejerek U19,
aby si v již uvolněné náladě na rozloučenou zapinkaly plážák na písku.
Kouč Novák nejprve rozdal pokyny
hlavně směrem k nadcházejícím letním prázdninám, potom následovala rozcvička. A bez velkého otálení
i cvičné sety mezi jednotlivými dvo#PGOQJNEJ[D÷VCPKURQNGéPÚUPÊOGMXCTG¾NW6,5QMQN/QUVMQXKEG
jicemi.
Foto: Marek Sonnevend
Počasí bylo příznivé, tudíž šly některé
hráčky do speciálního beachového
úboru. „Pozor, tady se hraje nahoře
bez. Skoro,“ vtipkovalo se. Některým
to šlo na sypkém povrchu lépe, jiným
méně, ovšem nálada panovala rozverně výborná. Tím spíš, když lodivod přinesl vyprahlým svěřenkyním
chladivé občerstvení v podobě kofol
)272*$/(5,(
či malinovek. „Trenére, můžeme si
klikni na
www.vecernikpv.cz
vás vyfotit? Ať rodiče vidí, jak dobře
se o nás staráte,“ laškovaly holky
-QWé#NGw0QX¾MWFÊNÊLWPKQTM¾O8-RQM[P[RąGFRQUNGFPÊOVTÆPKPMGO
Foto: Marek Sonnevend
s Alešem Novákem nesoucím v každé ruce jednu přenosku plnou pití.
Nejen závěrečnou dvouhodinovku tě užily, za měsíc a kousek se v Pros- nemoci covid-19 zůstane pod kontsi tak mladé volejbalistky VK náleži- tějově sejdou znova. Pokud strašák rolou.

#NGw0QX¾Md*QNM[LUQWPCVQORQRąÊRTCX÷FQUVFQDąG
FQDąG
RąGUMQTQPCXKTQXÆMQORNKMCEGRQMTCéWLGOGXPCwÊEGUV÷q
V÷q
PROSTĚJOV Nový typ koronaviru
rozmetal na prach závěr minulé sezóny a nepříjemně narušil i z dlouhodobého hlediska tréninkový
proces všech sportovců včetně
těch zpod vysoké sítě. Ve volejbalovém oddílu VK Prostějov se však
s touto překážkou dokázali vypořádat, když okamžitě po uvolnění
protinákazových opatření obnovili přípravu jak „A“-družstva žen,
tak všech mládežnických výběrů.
Právě s jejich šéftrenérem Alešem
Novákem (na snímku) si Večerník
o uplynulém období včetně přechodu z mimořádného do normálního režimu popovídal v rámci
exkluzivního rozhovoru.

Marek SONNEVEND
yy Jak byste popsal přípravný cyklus trvající poslední dva měsíce?
„Po šesti nebo sedmi týdnech koronavirové přestávky, během níž si
holky dostatečně odpočinuly, jsme
s juniorkami a kadetkami najeli na
režim šesti tréninků týdně. Což bylo
víc, než jsme plánovali za normálních
okolností. A manko jsme díky tomu
postupně dohnali, děvčata pracovala velice dobře. Nachystali jsme jim

hodně pestrou přípravu, která kromě
pravidelných volejbalových jednotek
zaměřených na práci s míčem obsahovala ve větší míře i posilovnu nebo
kruhové kondiční dávky a doplňkově
také beach, basketbal či tenis. Myslím, že je to bavilo a přitom se dostaly
zpátky do odpovídajícího fyzického
i herního stavu. Určitě jsem spokojený.“
yy Platí to pro všechny věkové kategorie?
„Rozhodně ano. Kromě juniorek
a kadetek brzy rozjely obnovenou
přípravu též starší i mladší žákyně,
posléze se přidala taky přípravka. Tyhle menší holky trénovaly minimálně
dvakrát až třikrát týdně, v součtu jsme
totálně obsadili Letní halu.“ (úsměv)
yy Některé plejerky pravidelně absolvují beachvolejbalové turnaje, že?
„Ano, to je skvělý doplněk. V podstatě každý víkend na písku hrají Adriana
Jurčíková s Viktorií Nečasovou, občas
Andrea Fabikovičová či další. Jeden
víkend jsme dokonce beach zahrnuli do klubové přípravy a na turnaje
v plážáku vyrazili s velkým počtem
děvčat. Což bylo fajn.“
yy Koho se týkají reprezentační
srazy?

„S národním výběrem kadetek absolvovaly velmi náročná soustředění
Andrea Píchalová a Simona Marešová,
pro žákovský nároďák teď startujeme
v Prostějově dlouhý tréninkový kemp
s účastí Andrey Fabikovičové i Anny
Pečenkové.“
yy Přivedli jste nějaké posily?
„Novou tváří u juniorek je Barbora Kožoušková ze Šlapanic, sestra Petry, která
přišla už v zimě. Zapojila se rovněž jedna hráčka ze Slovenska, s níž počítáme
do druholigového béčka žen. Nejsou
vyloučené ještě další příchody napříč
věkovými kategoriemi, do začátku
příštího soutěžního ročníku zbývá dost
času. Tak uvidíme.“
yy Co trenérské pokrytí jednotlivých týmů?
„Hlavními kouči jsou a budou já u juniorek, Solange Soares u kadetek, Lenka
Fabikovičová u starších žákyň a nová
posila našeho štábu Ivana Kratochvílová, dosud masérka ženského áčka VK,
u mladších žákyň. Doteď dělala s mládeží v Olomouci, nyní přešla k nám,
a navíc čerstvě obhájila bakalářský titul
na vysoké škole. Přípravku jsem zatím
vedl já a pomáhaly mi dvě holky z juniorek, ale ještě máme jednu mladou šikovnou trenérku Adélu Kocourkovou.“

yy Jaké jsou nyní další plány
lány
ohledně přípravy na novou
ou
sezónu 2020/21?
n„Aktuální fázi jsme ukončili 25. června, od té chvílee
budou mít holky volnoo
m
vyplněné individuálním
sportováním až do polo-viny letních prázdnin. Potéé
ou
znovu zahájíme společnou
pna
přípravu v sobotu 1. srpna
v Prostějově, od středy 5. 8. do
vat trasoboty 8. 8. bude následovat
vě pod
diční soustředění v Karlově
0. až 26.
Pradědem a v termínu 20.
srpna pojedeme na herní kkemp ddo
Uherského Brodu.“
yy Co očekáváte od příštího soutěžního ročníku?
„Obecně chceme pokračovat v rozjeté kvalitní práci. Po výsledkové
stránce budeme klást logicky důraz
na juniorky a kadetky, aby ve svých
extraligových soutěžích hrály důstojnou roli a dařilo se jim v rámci
možností co nejlépe. Obě české
extraligy U19 i U17 přecházejí při
zvýšeném počtu patnácti účastníků
na jiný hrací systém, už od základní
části turnajovým způsobem. Což
bude stát víc peněz, klást větší náro-

#NGw 0QX¾M wÆHVTGPÆT XQNGLDCNQXÚEJON¾FGåPKE8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

ky na klubovou ekonomiku. Snad si
s tím poradíme.“
yy Můžete přednést stručné
zhodnocení vašeho prvního roku
působení v Prostějově?
„Povedlo se splnit naprosto stěžejní
cíl postupem zpět do extraligy juniorek. Jinak bych řekl, že od trochu
amatérského mládežnického volejbalu jsme se přehoupli k dobrému výkonnostnímu volejbalu a pomalými
kroky směřujeme k vrcholovému volejbalu, který už někdy i bolí. Celkově
věřím, že jsme na správné cestě, a je
potřeba v ní pokračovat.“
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RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
V Prostìjovì je soustøedìní
UHSUH]HQWDFHz½N\Î¤5
Prostějov (son) - Nedlouho po
národním týmu žen České republiky zamířila do Prostějova další
volejbalová reprezentace naší
země. Tentokrát jde o tuzemský
výběr starších žákyň U14, který
zde v rámci dlouhého soustředění
s centrem v Národním sportovním
centru PV stráví téměř měsíc!
Přesný termín je od soboty 27.
června do středy 22. července, což
znamená, že nejlepší dívky ČR
dané věkové kategorie v hanáckém
městě už dva dny pobývají. Hlavním koučem tohoto družstva je
šéftrenér mládeže VK Prostějov
Aleš Novák, jenž do šestadvacetičlenné nominace zařadil i dvě hráčky vékáčka: Andreu Fabikovičovou
a Annu Pečenkovou. „Během celého kempu nebudeme trénovat
nepřetržitě, někdy zařadíme volný
den se zábavnou regenerací třeba
v podobě návštěvy aquaparku nebo
podobně. Navíc některé holky odcestují na několik dnů dovolené
s rodiči, případně aspoň na víkend
domů. Aby se jim nestýskalo,“ prozradil s úsměvem Aleš Novák. Náplň přípravy plánuje pestrou. „Zdaleka to nebude jen o volejbalu, byť
herní prvky samozřejmě zařadíme
v dostatečném množství. Především chci, aby děvčata pracovala co
nejvíc komplexně,“ zdůraznil Novák, jehož kolektiv tímto soustředěním nabírá směr k domácímu Mistrovství Evropy kadetek 2022 právě
na prostějovské půdě.
Nominace volejbalových žákyň ČR na tréninkový kemp
v Prostějově: Andrea Fabikovičová, Anna Pečenková (obě
VK Prostějov), Julie Bažó (Sokol
Bedřichov), Markéta Beranová
(Lokomotiva Plzeň), Kateřina
Brunclíková, Fedora Jakuškina,
Kristýna Němečková, Josefina
Smolková (všechny Dukla Liberec), Lilien Ciprová, Monika Zídková (obě 15. ZŠ Plzeň), Caroline
Formánková (Vavřinec Kladno),
Ema Pátková (Havlíčkův Brod),
Daniela Hrbková (Sokol Frýdek-Místek), Adéla Chládková (TJ
Šumperk), Nela Jasečková (Hlincova Hora), Tereza Kasandová
(VK Jirkov), Laura Kuldanová
(Olymp Praha), Tereza Nová,
Martina Pokorná (obě Volejbal
Kralupy), Anna Pragerová (Rtyně
v Podkrkonoší), Tereza Raabová
(VK Znojmo), Natálie Štolfová,
Lucie Zapletalová (obě VAM Olomouc), Kateřina Vafková (Volejbal
Boskovice), Veronika Vašíčková
(Lokomotiva Břeclav), Ema Zedníková (TJ Ostrava).

3ąÊxWÊéÊVORY\FK¾]Ê
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PROSTĚJOV Řadou dalších turnajů pokračovala beachvolejbalová sezóna 2020 na území
České republiky. Tentokrát se zapojily čtyři
hráčky VK Prostějov.
Žena Tereza Baláková opět s ostravskou parťačkou
Klárou Faltínovou startovaly ve čtvrtém dílu elitní Tipsport Beach Series v Chodově u Karlových
Varů. Tentokrát sice šly přímo do hlavní soutěže,
ale tam se jim nedařilo, když v základní skupině těsně podlehly sestrám Adamčíkovým (Kristýna dřív
působila ve vékáčku) i sestrám Dostálovým, tím pádem nepostoupily do play-off a skončily sedmnácté.
Velmi kvalitně zahrála kadetka Andrea Fabikovičová, ve dvojici s kladenskou Caroline Formánkovou
vybojovaly na celostátním Českém poháru U16 ve
Vratislavicích dělené páté místo. Hned dvě akce celostátního Českého poháru U19 společně absolvovaly
prostějovské juniorky Adriana Jurčíková a Viktorie
Nečasová, nejprve v Brně obsadily sedmnáctou pozici a poté se v Jihlavě probily až k hezké sedmé příčce.
(son)

TIPSPORT BEACH
6(5,(6å(1²&+2'29

Výsledky – základní skupina E: Baláková, Faltínová
– B. Adamčíková, K. Adamčíková 1:2 (12, -17, -11),
Baláková, Faltínová – A. Dostálová, M. Dostálová 0:2
(-18, -17). Konečné pořadí: 1. Kubíčková, Kvapilová,
2. Williams, Olivová, 3. Štochlová, Maixnerová, 4. Kulhánková, Pospíšilová, 5. Honzovičová, Pluhařová a Cebáková, Širůčková a Pecháčková, Šrámková a Dunárová,
Kalhousová, 17. Baláková, Faltínová atd.

þ(6.ê32+É5-81,25(.&(/267É71Ì²%512
Výsledky – kvalifikace, skupina E: Jurčíková, Nečasová – Trollerová, Šoupalová 2:1 (-22, 20, 9), Jurčíková, Nečasová – Uldrychová, Grossmannová 2:0
(7, 5). Kvalifikace, 1. kolo: Jurčíková, Nečasová –
Čandrlová, Wágnerová 2:0 (17, 18). Hlavní soutěž

– 1. kolo: Jurčíková, Nečasová – Fabiánová, Kovářová
2:0 (17, 18). 2. kolo: Jurčíková, Nečasová – Šťastná,
Horáčková 0:2 (-20, -25). Opravy: Jurčíková, Nečasová – Schusterová, Zajícová 1:2 (24, -20, -11). Konečné
pořadí: 1. Zajícová, Žarnovická, 2. Koblížková, Tomášová, 3. Francová, Beranová, 4. Mrázová, Poloučková,
5. Šťastná, Horáčková a Fixová, Selicharová, 7. Jeřábková, Matoušková a Gubik, Vecsey, 17. Jurčíková, Nečasová atd.

þ(6.ê32+É5-81,25(.
&(/267É71Ì²-,+/$9$
Výsledky – kvalifikace, 1. kolo: Jurčíková, Nečasová – Žarnovická, Faltínová 0:2 (-11, -28). Kvalifikace,
opravy: Jurčíková, Nečasová – Rusá, Volejníková 2:0
(15, 4), Jurčíková, Nečasová – Krutilová, Štorková 2:0
(9, 9). Hlavní soutěž – 1. kolo: Jurčíková, Nečasová
– Hrubanová, Hanzelková 1:2 (-13, 18, -8). Opravy:
Jurčíková, Nečasová – Novotná, Kulišová 2:1 (19, -17,
13), Jurčíková, Nečasová – Kučerová, Turková 2:0 (20,

17), Jurčíková, Nečasová – V. Grančaiová, L. Grančaiová
2:0 (18, 21). Čtvrtfinále: Jurčíková, Nečasová – Kadeřábková, Hadrava 1:2 (12, -6, -9). Konečné pořadí: 1.
Fixová, Selicharová, 2. Ročková, Příhodová, 3. Beranová, Francová, 4. Kadeřábková, Hadrava, 5. Koblížková,
Tomášová a Šťastná, Horáčková, 7. Jurčíková, Nečasová
a A. Pavelková, K. Pavelková atd.

þ(6.ê32+É5.$'(7(.
&(/267É71Ì²95$7,6/$9,&(
Výsledky – základní skupina B: Fabikovičová, Formánková – Krutilová, Štorková 2:0 (14, 8), Fabikovičová, Formánková – Thorová, Schwarzová 2:0 (11, 10),
Fabikovičová, Formánková – Michajlíková, Hemerová
0:2 (-14, -14). Play-off – čtvrtfinále: Fabikovičová,
Formánková – Issová, Eichlerová 0:2 (-18, -15). Konečné pořadí: 1. Foxová, Vlčková, 2. Tomasová, Průšová, 3. Michajlíková, Hemerová, 4. Issová, Eichlerová,
5. Fabikovičová, Formánková a Petříková, Selicharová
a Nečesaná, Márová a Laušmanová, Novotná atd.

www.vecernikpv.cz

gratulace/prezentace
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6/$9Ì&Ì PETRY
ČERNOŠKOVÉ

ZPRÁVA
VŠEM
ABONENTŮM

Slosování
VELKÉ
PŘEDPLATITELSKÉ

SOUTĚŽE,
které bylo
odloženo z důvodu
koronavirové
pandemie
proběhne ve druhé
polovině září.
Připravujeme nejen
rozdávání cen,
ale i doprovodný program.
Přesný termín i místo konání se
dozvíte z vydání Večerníku na
přelomu srpna a září.

Přejeme všem našim
věrným čtenářům
krásné léto!
A těste se!

své dcery v mládežnických kategoriích. Seděl jsem v čestné loži při wimbledonských triumfech Petry Kvitové. Užíval si euforii po vyhraných
finálových zápasech ve Fed Cupu
a Davis Cupu. A u tenisu jsem poznal svoji manželku. Dalo by se říci,
že to nejlepší přišlo naposled. Ale
já věřím, že společně se svou ženou
ještě s tenisem zažijeme další velké
okamžiky,“ přeje k narozeninám
manželce Miroslav Černošek.
K významnému životnímu jubileu
gratuluje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(lv)

YYYXGEGTPKMRXE\
FQUVCPGKPLGMEKC
T[EJNGLwÊXÚMQP
NGRwÊHQTO¾VRTQOQDKN[
CVCDNGV[
PQXÆTWDTKM[CéN¾PM[
MVGTÆLKPFGPGPCLFGVG
MCåFÚFGPCMVW¾NPÊ
\RTCXQFCLUVXÊ\EGNÆJQTGIKQPW
CWVGPVKEMÆXKFGQTGRQTV¾åG

8æ93
 Ţ/&(
SRPNA
7Ěä7(6(

20062511070

Téměř
Tém
měř cel
celý
eý d
el
dood í život
ži
savadní
šéfky
prostě j o v s k ý c h
tenisových
projektů je
spojený s bílým sportem.
Jako hráčka se
dostala až na 53.
3x Fotoarchiv TK Plus
místo ve světovém
žebříčku a vyhrála dovala pověst špičkové ředitelky. do 14 let a mužskému challengei jeden turnaj WTA Tour. Dlouhodobě šéfuje finálovému ru MONETA Czech Open. Je také
Po ukončení kariéry si vybu- turnaji Mistrovství světa družstev ředitelkou pražského turnaje žen.
Tenis výrazně promluvil i do jejího
osobního života. Před sedmi lety
se provdala za šéfa prostějovského
klubu a společnosti TK PLUS Miroslava Černoška, úspěšného manažera. S tenisem je zkrátka Petra
Černošková spojená téměř padesát
let, prakticky od svého narození 27.
června 1970.
Bývalá reprezentantka a také vítězka
tenisové extraligy smíšených družstev
si získala v tenisovém světě respekt
jako turnajová ředitelka. Její organizátorské schopnosti opakovaně ocenili
zástupci ATP i Mezinárodní tenisové
federace ITF v závěrečných zprávách

po téměř všech ročnících mistrovství
světa a mužského Czech Open.
„S Petrou se známe opravdu dlouho.
Opakovaně skvěle zvládá svoji funkci.
Jako ředitelka je dokonalá. I díky její
práci se vždy do Prostějova těším, protože vím, že tenisové akce se zde pořádají vždy na excelentní úrovni,“ shrnuje
jednotlivá hodnocení prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
Sama ředitelka prostějovských tenisových projektů si uvědomuje, že
přestože je tenis vysoce individuálním sportem, pořádání turnajů naopak vyžaduje především týmovou
práci. „Žádný turnaj není o řediteli.
Je především o té ohromné partě
pracovitých lidí kolem. Ti si zaslouží
největší poděkování. Mám perfektní
tým, na který se můžu ve všem spolehnout. Každý ví, co má dělat, všichni vždy podají maximální výkon.
Kdybych se na chvíli musela ztratit,
nikdo by to nepoznal,“ cení si spolupracovníků Černošková.
Díky tenisu se úspěšná žena seznámila s manažerem Miroslavem Černoškem. Postupně profesní vztah
přerostl v osobní a od roku 2013 vystupují pod společným příjmením.
„Tenis mi dal hodně neuvěřitelných
zážitků. Před lety jsem se těšil z výher

