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eloživotním posláním Jarmily Podhorné je pomáhat lidem,
nacházet příčiny jejich zdravotních
problémů a následně jim pomáhat
prostřednictvím svých znalostí o bylinkách. Za svoje celoživotní aktivity
v oblasti zdraví byla mnohokrát oceněna a nadále sklízí obdiv ZDRAVÍ
veřejnosti. Svoje služby v oblasti fytoterapie nyní rozšiřuje o další možnosti
péče a to pomocí diagnostických, terapeutických a regeneračních přístrojů.
Ve svém působišti otevřela regenerační
centrum, ve kterém klienti najdou
špičkové techniky a procedury.
SALVIE – základní diagnostika
Diagnostika, která pomocí přístroje
Salvie změří toxické zatížení organismu, patogenní mikrobiální
zátěže, kvalitu funkce jednotlivých
orgánů, alergenů a otestuje odezvu
na optimalizaci stravy a jednotlivých
potravin.

Plazmový generátor
Jsou-li pomocí diagnostiky Salvie
u klienta zjištěny mikrobiální zátěže,
lze na jejich eliminaci a likvidaci
použít frekvenční terapii pomocí
plazmového generátoru, který je sestaven a vyroben na základě poznatků
průkopníka metody selektivního
ničení mikroorganismů – Dr. Royala
Raymonda Rifa.
Systém ERI – podrobná
diagnostika během jedné minuty
Systém ERI je nadčasová technologie z oblasti bioinformační
medicíny, která umožňuje detailní
zjištění základních i pokročilých
informací o stavu organismu a jeho
následném harmonizování do optimálního stavu. Je to moderní rychlý a efektivní systém screeningu
široké škály nemocí a zdravotních
potíží. Eri systém pracuje s více než
milionem markerů – obsáhlou databází pomocí supercitlivé sondy
a díky sofiftikovného softwaru se
provede během méně než jedné
minuty 9 měření s 10 000 informacemi. Bioinformační data jsou
sestavena do strukturovaného
reportu s návrhy na vhodné alopatické léky či homeopatika.Terapie trvá půl hodiny.

Lehátko Ceragem Master V3
Tento inovativní přístroj kombinuje
moderní technologie s tradičními
metodami východní medicíny. Na
začátku lehátko naskenuje páteř
uživatele. Díky tomu se dokáže
dokonale přizpůsobit potřebám
konkrétního jedince. Poté již
následuje ,,na míru šitá“ termo
masáž. Tato tepelná masáž pomáhá
od bolestí zad a kloubů. Zmírňuje
také projevy artrózy a revmatu.
Uvolňuje nervové bloky a pomáhá
k lepšímu spánku. Důležité je, že
umožňuje organismu dokonalou
relaxaci, v dnešním uspěchaném
světě nezbytnou.
Bemer terapie
Bemer je kontaktní, neinvazivní
přístroj, který je využívaný v mnoha lékařských a rehabilitačních
zařízeních. Principem přístroje
je působení nízkofrekvenčních
pulzních elektromagnetických polí
na krevní cévy. Tento postup vede
ke zvýšení aktivity malých cév.
Díky tomu dochází v organismu ke
zlepšení krevní cirkulace v tkáních
a také je posílen imunitní systém.
Bemer terapie je doporučována jako
prevence, ale lze ji také podstupovat
při nejrůznějších onemocněních.

Terapie zvyšuje počet prokrvených
kapilár a rozšiřuje jejich průměr.
Také zlepšuje využití kyslíku organismem. Pomáhá proti rozvoji
chronických a degenerativních
onemocnění pohybového aparátu.
Podporuje organismus při boji proti
chronické únavě.
Jako součást terapie je možné použít
doplňkové aplikátory. Pásový aplikátor napomáhá k rychlejšímu hojení
lokálních zdravotních problémů.
Kožní aplikátor je velmi vhodný při
nejrůznějších kožních problémech.
Denas terapie
Tato terapie funguje na principu elektrostimulace. Přístroj pracuje se slabým proudem. Tento proud se umí
dokonale přizpůsobit neuroimpluzu
vycházejícího z nervového systému
konkrétního jedince dynamicko –
elektro-neuro adaptabilní stimulaci.
Celá terapie se tedy řídí nervovým systémem klienta. Proto má mnoho pozitivních účinků na organismus. Pomáhá
urychlovat procesy hojení po traumatech a snižuje farmakologickou zátěž
organismu. Také pomáhá s hojením
po lékařských zákrocích. Denas terapie
vede ke zvýšení výkonnosti a redukuje
únavu. Zlepšuje kvalitu spánku. Je také
výbornou podporou při nejrůznějších
chronických onemocněních.

Led Bed – speciální technologie
pro světelnou terapii
Principem této revoluční světelné
terapie je působení intenzivního
infračerveného světla. Toto světlo
proniká pomocí fotonů do buněk
v organismu a stimuluje jejich funkci. Výborné využití pro fototerapii
nalézáme při kožních problémech.
Fototerapie stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu v kůži a vede k redukci
vrásek.
Profesionální LED terapeutické lůžko
s mikrofrekvenční energií světla je
určené ke zdravotní terapii, relaxaci
a posílení a obnově krevních kapilár, které podporují krevní oběh,
okysličují a urychlují detoxikační
efekt.
Hlavní přínos léčby červeným
světlem pro zdraví pacienta:
1) snížení zánětlivosti
2) zlepšení činnosti štítné žlázy
3) obnova mikrocirkulace
4) zabraňuje vniku
kardiovaskulárních onemocnění
5) tlumí bolesti, pomáhá řešit
artritidu, osteoartrózu i revmatoidní
artritidu
6) zlepšuje a řeší problémy kůže,
jako je akné, ekzémy, minimalizuje
vrásky a řeší celulitidu
Rádi vám poradíme a pomůžeme.
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PROSTĚJOV Měla ještě celý život před sebou. Ani ne čtyřiatřicetiletá
Michaela Č. z Mořic si ale uprostřed června dobrovolně vzala život. Šikovná
a vždy usměvavá kadeřnice z provozovny v centru Prostějova podle zdrojů
Večerníku spáchala sebevraždu, když značné množství prášků zapila alkoholem. Její smrt vzbudila obrovské emoce mezi jejími přáteli. Na sociálních sítích se rozhořely diskuse nad příčinami šíleného činu mladé kadeřnice.„Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překonává
všechny ostatní zločiny,“ napsala na Facebook Petra Rubáčová.
Zlé jazyky pak hovoří o tom, že Michaela Č. z Mořic nedávno potratila a vina se hází na jejího přítele. Hořký životní okamžik se tak možná
podepsal pod rozhodnutí mladé ženy spáchat sebevraždu. Pravdu
se zřejmě nedozvíme, policie žádné informace k tomuto tragickému
případu neuvolnila. „Vždy s úsměvem na její tváři si ji budeme všichni pamatovat,“ napsala ještě na sociální síti Jana Piňosová.
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Smrt Michaely Č. vyvolává obrovské emoce
Michal KADLEC
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Z Hlouèely je øeka
Prostějov (mik) – Říčka Hloučela
trpěla v posledních letech dlouhodobě výrazným nedostatkem vody.
V letních měsících se z ní pravidelně
stával spíše potok. Situace se rapidně
změnila během předchozího týdne
po celé sérii vydatných srážek. „Teď je
z ‚Hloučele‘ fakt řeka. Dala by se klidně sjet na kánoi nebo kajaku už od
přehrady až do Vrahovic,“ poznamenal muž stojící minulé úterý u břehu
Hloučely. A má pravdu, z říčky se stal
opravdu hučící živel.

Roušky nevyhazujte
Prostějov (mik) – Od středy 1. července už nemusíme nosit roušky. Ale
pozor, toto další významné uvolnění vládního opatření neplatí všude.
„Od začátku prázdnin i nadále platí
povinnost nosit ochrannou roušku
při návštěvách sociálních zařízení,
v nemocnicích,“ uvedla krajská hygienička Růžena Halířová. A nutno
ještě dodat, že lidé by pracně nabyté
roušky neměli v žádném případě vyhazovat. Na podzim se virus vrátí, dá
se očekávat druhá vlna covid-19...

FOTO

RUDÉ MOŘE U PROSTĚJOVA
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Z Prostějova se stalo město na pobřeží. Nevěříte?
Stačí se zajet podívat na výpadovky a pochopíte. Z některých
polí se totiž stala doslova moře. Ano, bohužel se i v blízkosti
Prostějova nachází mnohými proklínaná řepka. Nicméně
v Plumlovské ulici můžeme obdivovat krásné pole plné jetele.
Tato plodina je vidět v okrese během posledních let o něco více, další podobně velké lány bývají ke spatření třeba u Žešova.
Zajímavostí je, že jetelů je celá řada a mnohé rostou i v našich
zeměpisných šířkách. V případě Prostějovska se jedná vesměs
o jetel inkarnát. A k čemu že je dobrý? Jako pícnina, krmivo, ale
také jako výrazný prvek krajiny stejně jako potěcha pro oko.
A také je fotogenický, což ostatně posuďte sami. A jedno doporučení závěrem: prosíme neničit!

www.vecernikpv.cz

Je to tady, a co si budeme povídat,
dalo se to čekat! Konšelé už mají
plné zuby každoročních plateb
desítek milionů korun dopravní
firmě za ztrátovost provozu městské hromadné dopravy. A tak není
divu, že vedení magistrátu přikročilo k revolučnímu rozhodnutí.
„Sleduju to už několik let. Počet
cestujících, kteří využívají MHD,
se každoročně snižuje, dokonce
jsme během loňského roku v tomto
ohledu dosáhli historického minima. Nemáme na to, abychom pla-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Budiž tma. Někdy člověk neví, zda na zámku skutečně straší, nebo se jen jeho
majitel oženil… Nezvaný návštěvník zavítal na zámek v Brodku u Prostějova.
Odnesl si dvě litinové lampy zahradního osvětlení.
•• Úterý ••
Dostatečný trest. Rozdávalo se vysvědčení. Za to by děti měly něco dostat. Pokud
donesly dobré, kupovali jim rodiče například čokoládu, pokud obzvláště špatné,
tak jim mohli za trest dát třeba nějakou knihu…
•• Středa ••
Rouška – půl zdraví. Od poloviny letošního března jsme se mohli řídit heslem,
co na roušce, to na jazyku... To nám v prostějovském regionu skončilo, roušky už
nemusíme nosit ani do obchodu.
•• Čtvrtek ••
Samotáři na zámku. „Hele Hanko, já ti musím něco říct. Já sem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako…, že už jako jednu holku
mám...“ Kdo by neznal kultovní film Samotáři. Snímek s pohlcující atmosférou
odstartoval provoz letního kina na prostějovském zámku.
•• Pátek ••
Krása spasí svět. Máme alespoň jednu naději – dokud budou ženy krásné, lidstvo
nevyhyne… Objevit věčnou krásu žen mohou lidé na výstavě fotografií legendárního prostějovského fotografa Karla Nováka. Expozice byla zahájena slavnostní vernisáží na zámku v Tovačově.
•• Sobota ••
Pochod ze zámku na zámek. Říká se – lehce nabyl, lehce pozbyl. Kéž by to samé
platilo i o přebytečných kilech… Za nejlepší a nejzdravější způsob hubnutí se
všeobecně považuje chůze. Ideální proto bylo vyrazit na pochod Mánesovou
stezkou vedoucí z Náměště na Hané do Čech pod Kosířem.
•• Neděle ••
Prázdniny s trabantem. Víte, jak se dá zvýšit cena trabanta na čtyřnásobek? Natankujte plnou… Trabanty ze široka i daleka, které by jejich majitelé nevyměnili ani
za zlaté tele, se opět sjely do autokempu Žralok.
•• Pondělí ••
Pravda a oheň. „Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti,“ prohlašoval kazatel Jan Hus, který byl před 605
lety v Kostnici upálen.

tili prázdné autobusy,“ nechal se
slyšet primátor Prostějova Francimór Kopačka, který ušetřené desítky milionů ročně hodlá nasypat
do sportu a městskou hromadnou
dopravu zrušit! „Navrhneme to
zastupitelstvu a určitě to schválíme. Od 1. ledna 2021 už Prostějov nebude městem s hromadnou
dopravou,“ potvrdil primátor Kopačka.
Jak Agentura Hóser zjistila, se
zrušením MHD souhlasí i ostatní
konšelé. „Podívejte se, kdyby bylo
po mém, zrušila bych ji už dávno!
Každá rodina v Prostějově má tři
auta a pět jízdních kol. Už pomalu
nevidím nikoho, kdo by se z domu
trmácel na autobusovou zastávku.

Ü½NGJ
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Zajímavé na celém případu je
také to, že podle zjištění policie se zloděj dostal na zámeckou zahradu poté, co přelezl
dvoumetrovou zeď. Pokud se
ho podaří dopadnout, u soudu mu za patnáctitisícovou
škodu hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
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Uzavírka zatím bez problémů. Už
druhým týdnem je v platnosti uzavírka jedné z nejfrekventovanějších
ulic v Prostějově. Zatímco dělníci už
pracují na rekonstrukci povrchu vozovky na Vápenici, doprava v centru
Prostějova nijak nekolabuje a řidiči
v klidu využívají objízdných tras. Jen
aby to tak vydrželo.

Místo basy podmínka. Vrchní soud
v Olomouci byl zcela jiného názoru než Krajský soud v Brně. Bývalý
předseda mládežnického hokejového klubu LHK Jestřábi spolek Michal Tomiga uspěl u odvolacího soudu, který mu za dotační podvod ve
známé kauze změnil pětiletý nepodmíněný trest na tříletou podmínku.
Foto: Michal Sobecký

ZACHYTILI JSME

Prostě každý sedne za volant nebo
na kolo a za pět minut je tam,
kde chce být. Městská hromadná
doprava je přežitek a Prostějov je
prvním městem v republice, které
na to přišlo. Opět jsme v něčem
první! Jak to jen děláme, že jsme
tak dobří,“ řekla Alena Rašáková,
náměstkyně primátora pro dopravu vším, co má kola.
Otázkou ale je, co si počnou babičky a dědečkové, kteří jsou snad
posledními využívajícími MHD.
„Rapidně posílíme službu Důchod
Taxi! Aktuálně jezdí po Prostějově
pouze dva taxíky, my ale počítáme
s tím, že od příštího roku se jejich
počet zvýší na pět set. Pořád nás
tato služba vyjde mnohem levně-

ji než platit prázdné autobusy,“
uvedla ještě Rašáková. „Podaří se
nám ušetřit na třicet milionů ročně. Umíte si vůbec představit, kolik
za těch peněz může být kopaček,
štulpen a travního semene?“ uzavřel toto téma otázkou primátor
Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Další „stovkařce“ v Prostějově
přišel osobně poblahopřát první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Paní Božena Zikušková
oslavila kulaté narozeniny v plné
svěžesti a pohodě.
ZAUJALA NÁS...

JIŘÍ VRBA

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Nezvaného hosta v podobě
vandala a také zloděje měli
na zámku v Brodku u Prostějova. Správce oznámil policii,
že v pondělí v noci jim kdosi
neznámý na zámecké zahradě vyvrátil tři litinové lampy,
přičemž dvě z nich si stačil
odnést. Těžko říct, jak se mu
těžké lampy podařilo ukrást,
ale to je nyní už na vyšetřujících policistech.
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Veèerník na houbách
Prostějov (mik) – Houbařské
mánii každoročně podléhá také
Večerník a během uplynulých
dvou týdnů jsme samozřejmě také
navštívili lesy na Prostějovsku.
A nelitovali jsme. Plné koše hřibů
dubových, kovářů, kozáků či babek
byly skutečně výstavní. V lesích
prostějovského regionu je dostatečně napršeno, a dokud teploty
vzduchu nedosáhnou tropických
hodnot, houbaři i nadále nebudou
z lesů chodit s prázdnou!

VEÈERNÍKU
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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.

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 28. března 2020.
Jeho zdánlivé stáří je 17 let, měří okolo 170
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy. Na levé ruce má tetování.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Nestor pivínské zábavy se stal
Největším Hanákem! Divadelník
ze spolku Větřák Jiří Vrba dosáhl
vítězství v prestižní anketě vyhlašované Hanáckou Kyselkou.
ZASLECHLI JSME…

„JAK MŮŽETE
VYCHOVÁVAT
DĚTI, KDYŽ
OBA FETUJETE

A KRADETE?!“
Soudce Okresního soudu
v Prostějově Petr Vrtěl se v případě
Ondřeje Smékala přiklonil
k nejvyššímu možnému trestu,
tedy dvouletému trestu
domácího vězení.
POÈASÍ v regionu
¶WHUÙ

23/12 °C
Bohuslava

Støeda 26/12 °C
Nora

ANTONIO HORVÁTH

Ètvrtek 27/13 °C

se narodil 8. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. května 2020. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 18 let,
měří okolo 172 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

Pátek

Drahoslava

27/13 °C
Libuše a Amálie

Sobota 26/15 °C

Olga

Nedìle 27/14 °C
Bořek
Zdroj: meteocentrum.cz
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Novou cyklostezku
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VYFRÉZOVALI

Místo vězení za podvod jen podmínka...

OLOMOUC, PROSTĚJOV Vloni v listopadu
se Krajský soud v Brně s bývalým šéfem mládežnického hokejového klubu LHK Jestřábi
spolek Prostějov vůbec nemazlil. Michala Tomigu poslal za dotační podvod a krácení daní
na pět let do vězení. Tomiga se ovšem proti nepodmíněnému trestu odvolal a minulý týden
uspěl! Vrchní soud v Olomouci mu trest výrazně zmírnil na tři roky vězení, ovšem s pětiletým
podmínečným odkladem...

Michal KADLEC
Podle výroku krajského soudu měl jít Michal Tomiga
na pět let do vězení za to, že při žádostech o dotace zatajil exekuční řízení zahájené proti spolku LHK Jestřábi. Tím tak město Prostějov i Olomoucký kraj podvedl
a soud vyčíslil škodu na 1,84 milionu korun. „V odvolacím řízení jsme zohlednili skutečnost, že pan Tomiga se trestného činu dopustil převážně v míře stádia

pokusu. Prostředky z udělených dotací neutratil
pro sebe, ale použil je pro účely hokejového klubu,“
zdůvodnil výrazné snížení trestu pro bývalého bosse
prostějovského mládežnického hokeje předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci Libor Losa.
Úplně vyhráno ale Michal Tomiga ještě nemá. Jednak musí statutárnímu městu Prostějov nahradit
škodu 500 tisíc korun a Olomouckému kraji 1,34
milionu korun, navíc ho čeká ještě další soud. Tomiga byl totiž původně potrestán také za zkrácení
daně, poplatku a podobné platby. Podle obžaloby
totiž manipuloval s fakturami, čímž státu způsobil
škodu za 397 tisíc korun. „Tuto část kauzy vracíme
krajskému soudu s tím, že musí doplnit dokazování,“ vysvětlil Libor Losa, soudce Vrchního soudu v Olomouci.
Večerník se během uplynulého týdne snažil s Michalem Tomigou spojit a požádat ho o vyjádření.
Bohužel marně...

6ąKEGVOGVTčE[MNQUVG\M[CFXCRąGEJQF[D[N[TGMNCOQX¾P[\GUVTCP[O÷UVCCFQ
éMCN[UGQRTCX[
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Na první pohled to
působilo divně. Do opětovného
frézování nedávno vybudované
cyklostezky u starého Kauflandu
se na začátku uplynulého týdne
pustili stavební dělníci. Jejich práce vyvolala u řady lidí údiv. Proč
se opět ničí něco, co bylo nedávno
$ÚXCNÚRąGFUGFC.*-,GUVą¾DKURQNGMFQX÷\GPÊPG vybudováno?
RčLFGQFXQNCEÊUQWFOWXÚTC\P÷UPÊåKNVTGUVC\O÷PKN Vysvětlení celé záležitosti je celkem proJQPCRQFOÊPMW
zaické, jednalo se o reklamaci ze strany

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW města. „V rámci výstavby cyklostezky

Okružní byla uplatněna reklamace
zhotovení finálního povrchu na části
cyklostezky a na přiléhajících komunikacích, které byly dotčeny stavbou.
Konkrétně se jednalo se o cca 30 metrů
cyklostezky a dva přechody přes ulici
Okružní spolu s napojením mezi stávající komunikací a opravovanou částí
komunikace,“ vysvětlil Jiří Rozehnal,
náměstek prostějovského primátora
odpovědný za investice. Aktuálně jsou
již práce dokončeny.
(mls)

Zapáchající bezdomovci trápí Fanderlíkovu ulici

$G\FQOQXEKUKFNGOÊUVPÊEJPCMWRWLÊCNMQJQN\GLOÆPCXVQOVQQDEJčFMWXLGJQåQMQNÊ
VCMÆéCUVQRQRÊLGLÊ
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Co s nimi? Na obtěžování ze strany skupinek bezdomovců si dlouhodobě stěžují obyvatelé Fanderlíkovy ulice v Prostějově
a jejího okolí. Zapáchající individua dle místních nakupují ve zdejším
obchodě s potravinami alkohol, který popíjejí přímo na ulici. Často
jsou také k vidění, jak zcela opilí pospávají ve křoví ve vnitrobloku J.
B. Pecky – Fanderlíkova. Kolem přitom procházejí místní obyvatelé,
kteří si stěžují nejen na zápach, ale i obtěžování z jejich strany. Strážníci
o problému vědí, jejich možnosti jsou však omezené.
Hloučky popíjejících bezdomovců Jejich přítomnost už místní pěkně štve.
nejsou výsadou jen prostějovského „Vždycky si koupí flašku v potravinách
centra. Již delší dobu se ve větším počtu u Johna a pak to popíjejí přímo na ulici.
s železnou pravidelností objevují také Sedávají všude možně, bývá jich tak kove Fanderlíkově ulici a v jejím okolí. lem pěti, ale občas i víc. Někdy se aspoň

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
zašijí, aby na ně nebylo tolik vidět, ale
často pijí přímo na ulici, či dokonce na
lavičce vedle dětského hřiště v Melantrichově ulici u Starorežné. Úplně opilí
pak spávají ve vnitrobloku někde ve křo-

ví. Nejsou vyloženě agresivní, ale procházet kolem nich není nic příjemného.
Když na ně někdo zavolá strážníky, tak
sice na chvíli odejdou, ale brzy jsou zase
zpět,“ popsala pro Večerník jedna z obyvatelek ulice.
Strážníci do Fanderlíkovy ulice jezdí
skutečně často. „Jen v průběhu posledního měsíce jsme přijali 9 oznámení
týkajících se tohoto problému. Kromě
toho zde sami strážníci provádějí i namátkové kontroly. Za poslední měsíc
jich bylo 11,“ potvrdila Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.
Pouze ve třech případech policisté zjistili, že by se někdo z přítomných dopouštěl něčeho nezákonného. „Ve všech případech se jednalo o popíjení alkoholu
na místě, kde je to vyhláškou města
zakázáno. V takovém případě mají
strážníci možnost láhev s alkoholem
odebrat. Přestupek pak jde do správního řízení,“ dodala Greplová, které jsme
se zeptali, zda existuje nějaká naděje,
aby se bezdomovci v tomto prostoru
neshlukovali. „V situaci, kdy se osoba
nedopouští žádného protiprávního jednání, tak ji nelze z místa vykázat. Žádný
zákon to neumožňuje,“ uzavřela věcně
Tereza Greplová.
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#NMQJQNQXÆFÚEJ¾PM[MQPéÊRQUR¾X¾PÊOXGMąQXÊXDNÊ\MÆOXPKVTQDNQMW-QNGO
PKEJRTQEJ¾\GLÊOÊUVPÊQD[XCVGNÆMVGąÊUKUV÷åWLÊPGLGPPC\¾RCEJCNGKQDV÷åQX¾PÊ
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Hloučela se„rozlila“

20070111077

Zaplavený podjezd se stal pro mnoJÆ \CLÊOCXQW CVTCMEÊ JNCXP÷ RTQ F÷VK
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Vydatné srážky z minulých dní udělaly i z říčky Hloučely poměrně divokou řeku! Na mnoha místech se voda vylila z břehů, a dokonce zaplavila podjezd pro
cyklisty pod mostem v Olomoucké ulici. Na kole projeli jen ti nejodvážnější, kteří se
nebáli trochu se namočit. Ale kdo by to v nastávajících vedrech nějak řešil... (mik)

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Začaly nám prázdniny a s nimi hlavní část letní turistické sezóny. Pro
obyvatele a návštěvníky Prostějova
je to příležitost dozvědět se více o našem městě. Mám to štěstí, že pracuji
v prostorách naší radnice, a rozhodl
jsem se, že se o své dojmy a zážitky, ale
i o konkrétní informace o této budově
podělím s návštěvníky. Už v pátek 10.
července se proto ujmu role průvodce
návštěvníků po prostějovské radnici.
Budu moc rád, pokud se v pátek na
radnici potkáme a budeme moci společně diskutovat o historii i současnosti této jedinečné budovy. Na prohlídku je třeba se telefonicky objednat,
podrobnosti jsou na webu města.
A pokud by vám červencový termín
nevyhovoval, nabídnu vám později
ještě jeden počátkem září.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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STÍNY MINULOSTI
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Rozhledna
I<-ü@?DIî
KDY SPADNE? H<MIî
à@FµI<
IµQnOîQIÁFT
4Q\JNGFPC PCF XUÊ &QDTQEJQX N¾MCNC XÚNGVPÊM[ 0[PÊ
XwCMUVQLÊWåDG\UEJQFč
Foto: internet

1DLGMVXP÷OåąCFWNGVHWPIQXCNCEWMT¾TPC#+&#LKåQR÷V\GLGRT¾\FPQVQW

PROSTĚJOV Moc dlouho to tady
nevydrželi. Když před dvěma roky
v prostorách, kde deset let fungovala
cukrárna AIDA, otevírali nový podnik, řada lidí si od Prostějovské cukrárny hodně slibovala. Jenže naděje
se nenaplnily.
Prostějovská cukrárna zvala zejména na

Napsáno
pred

à

28. 6. 2010

ce
(Veèerník 5. èerven
du
2010 nevyšel z dùvo
státních svátkù)

Foto: Martin Zaoral

výborné dezerty a dorty stejně jako na
zmrzlinu, „jakou jinde nemají“. Ambiciózní plány se však nepodařilo naplnit
a cukrárna v neděli 24. května ukončila
provoz. „Novou provozovnu jsme otevřeli v Křenové ulici v Brně,“ informoval
její majitel Josef Touš pocházející z Jeseníku, který se k důvodům konce nechtěl

vyjadřovat. Nyní v Brně provozuje podnik nazvaný „Zmrzlina na Křence“.
Většina lidí z města konce Prostějovské
cukrárny lituje. „Zákusky v cukrárně byly
výborné a to jsem sakra vybíravá. Hodně
mě mrzí, že už si nedám, mám mimčo,
a tak je pro mě Brno dost z ruky,“ vyjádřila se například Aneta S.
(mls)

PROSTĚJOV Byly doby, kdy Prostějovsko bylo
zcela bez funkčních rozhleden, například ještě
v 90. letech. Na přelomu století však v regionu pomalu, ale jistě začaly některé vznikat. Úplně první
byla ta, která dodnes stojí nad obcí Dobrochov na
vrcholu Předina. Deset metrů vysoká rozhledna
připomínající mohutnější posed byla vyhledávaným turistickým cílem. A částečně je dodnes. Na
vyhlídkovou plošinu se už ale v současnosti nikdo
nedostane a vznikl tak pořádně velký STÍN MINULOSTI.
Informaci potvrdil Večerníku jeden z mužů, kteří před
skoro dvaceti lety rozhlednu postavili. „Ano, je zavřená. A je mi z toho smutno. Stavba byla prý uzavřena
z bezpečnostních důvodů. Myslím si ale, že v tak špatném stavu nebyla,“ vyjádřil se Jiří Vincourek. Na důvod uzavření jsme se zeptali starostky Vranovic-Kelčic
Ireny Blažkové. Právě v katastru této obce se někdejší
výletnický cíl nachází. „Je ve špatném stavu, koncové

trámy postupně uhnívaly. Opravili jsme to, ale dál už
to rekonstruovat nešlo,“ objasnila důvod.
Zajímavostí je, že rozhledna není ani na pozemku
obce, ani na parcele patřící někomu z tehdejších
stavitelů. Nachází se totiž na místě, které vlastní Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci.
„Byla to tehdy taková hurá akce. Byli jsme prostě na
procházce a řekli si, tady je ale krásný výhled. A byla
z toho rozhledna inspirovaná tou, co zde u vysílače
kdysi stála,“ prozradil Vincourek. I nyní se podle něj
na rozhlednu turisté ptají. Ale najdou jen dřevěnou
budovu s odřezanými schody. Na tomhle stavu by se
navíc nic změnit nemělo. „Dávali jsme před lety žádost na místní akční skupinu, byl ale problém s vlastnictvím stavby. Nyní je navíc v takovém stavu, že
už nám ji nikde dodatečně nepovolí,“ poznamenala
starostka.
Je tedy pravděpodobné, že rozhledna zůstane opuštěná, dokud jednoho dne prostě nespadne... (sob)

7íLQiFWOHW]DNUYDYĄ~WRNY0DOHQiFK
Třinácti roky vězení byl u Krajského soudu v Brně potrestán
Miroslav Mareš. Jak jsme informovali, muž v opilosti koncem září
loňského roku pobodal v chatové
oblasti Maleny ve Stražisku manžele Úlehlovy. Útočníkovi v onu
osudnou noc vadila hlasitá hudba
vycházející z jedné z chat, kde mládež pořádala večírek. Chtěl zjednat pořádek, ale svoji zlost si vybil
na úplně jiném místě.
Zabouchal totiž na dveře sousední
chaty, ve které pobývali starší manželé. Oba pobodal nožem, a to každého
několikrát. Žena nakonec přežila, její
manžel už ale takové štěstí bohužel
neměl. Krátce před Vánoci 2009 v ne-

mocnici na následky zranění zemřel.
Marie Úlehlová dnes, pár týdnů po
soudním procesu s člověkem, který ji připravil o manžela, cítí určité
zadostiučinění. S verdiktem soudu
je do jisté míry spokojen i její právní zástupce Pavel Kvíčala. „Podle
trestního řádu jsme uplatnili nárok
poškozených na náhradu škody. To
znamená například bolestné či ztrátu
výdělku pro paní Úlehlovou. A jelikož pan Úlehla zemřel a soudní znalci
dovodili, že šlo o dokonaný trestný
čin vraždy, uplatnili jsme i náhradu
škody podle zákona. Podařilo se nám
také dohlédnout na celé policejní řízení a následný soudní proces,“ řekl
Večerníku právník Pavel Kvíčala.

Soudní líčení s obžalovaným Marešem proběhla dvě. Při tom prvním
muž obviněný z vraždy odmítl vypovídat, při druhém už změnil taktiku.
„Změnil i výpověď, kterou poskytl
policii. Nepřipustil ale žádné otázky, odmítal na ně soudu vypovídat.
Výpověď z policejního protokolu
změnil v tom směru, že poukazoval na pohnutku, která jej vedla ke
spáchání onoho trestného činu. Soud
ale na jeho výmluvy nebral ohled
a vynesl rozsudek třinácti let vězení
v nápravném zařízení se zvýšenou
ostrahou. Proti tomuto rozsudku se
státní zástupce neodvolal, považoval
ho za úměrný, stejně jako my. Odvolal se pouze Mareš, aniž by zdůvodnil

proč,“ řekl Večerníku právní zástupce
poškozené Pavel Kvíčala.
Vrah Miroslav Mareš policii po svém
zadržení tvrdil, že z jeho strany šlo
o tragický omyl. Spletl si prý chaty
a místo toho, aby pokáral hlučnou
mládež, zabouchal na sousedy manžele Úlehlovy. „Nemohl si nic splést!
V naší chatě byl naprostý klid, a když
jsme mu otevřeli, bodal do dvou lidí,
kteří byli oblečení už v pyžamu a chystali se ke spánku,“ vyvrátila před soudem tvrzení vraha Marie Úlehlová.
„S rozsudkem jsem celkem spokojena,
ale manžela mi to nevrátí. Navíc jeho
čin bude pro mě znamenat doživotní
trauma,“ vyjádřila se pro Večerník ještě
žena, která krvavý útok vraha přežila.

$.78/1«
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Na tento otřesný případ si živě pamatujeme,
Večerník byl na místě činu jen pár dní poté,
co v Malenách ke krvavé řeži došlo. Tamní
chataři z toho byli v šoku, Miroslava Mareše
tam každý znal jako sice uzavřeného, ale
hodného a přátelského člověka. Případ ale
jasně dokázal, jak málo stačí k tomu, aby
okolnosti dohnaly i slušného člověka k tak
otřesnému činu. Otázkou dodnes zůstává,
co by se stalo, kdyby Miroslav Mareš tehdy
v září 2009 zabouchal na dveře chaty, kde
omladina měla nahlas puštěnou hudbu
a rušila noční klid...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelní ulice
0CTQFKNUGVCOUMNCFCVGN$TÙNN7NKEGD[NCPC\XCP¾XMX÷VPWRQFNGUO÷TWMHCTPÊOW
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
20070111078

Příště: Šafaříkova ulice
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Promočená andulka

ÿ(51É
PACHATEL
KRVAVÉ
LOUPEŽE
DOPADEN!
.521,.$
Případ plný tajností pomohla vyřešit veřejnost

Z domu vzal telefony

PROSTĚJOV Tento případ nahnal prostějovské veřejnosti strach. Obzvláště proto, že policisté s ním dělali
velké tajnosti a nechtěli zveřejnit úplnou pravdu. V úterý 16. června pročesávaly desítky policistů biokoridor
Hloučela. Tato skutečnost dávala tušit, že se stalo něco
vážného. Policie to komentovala pouze slovy, že došlo
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
k přepadení ženy zatím neznámým mužem v červených
V pondělí 29. června ve večerních montérkách. Nic víc... Až minulý pátek vyšlo najevo, že
hodinách se na linku 156 obrátil velitel zásahu hasičského záchranného kriminalisté zadrželi pachatele loupežného přepadení!
sboru s tím, že při odčerpávání vody
z čerpací stanice hasiči nalezli a odchytili promočenou andulku. K převzetí
nálezu byla na místo vyslána hlídka.
Mokrý opeřenec skončil na služebně
městské policie a následující pracovní
den byl předán do rukou ochránců
přírody na Husově náměstí.

Dítě okradlo dítě...
Během dopoledních hodin v pondělí 29. června se na hlídku v centru města obrátil dvanáctiletý hoch
s tím, že byl před chvílí okraden jiným dítětem o 40 korun. Hlídce uvedl popis a ukázal směr, kudy pachatel
utíkal. Strážníci podezřelého ještě
zahlédli. Jeden strážník se za mladým
pachatelem rozběhl a následoval ho.
Dotyčného zadržel o několik ulic dál.
Jedenáctiletý uličník se ke krádeži peněz z batohu poškozeného přiznal.
Pro podezření z trestného činu byla
celá záležitost předána Policii ČR.

Kradl hned dvakrát
V dopoledních hodinách ve čtvrtek
2. července bylo přijato oznámení
o zadržení pachatele podezřelého
z krádeže zboží v obchodě v centru
města. Pracovník bezpečnostní služby uvedl, že si na prodejní ploše všiml
muže, který si uschoval zboží do batohu a poté se pokusil projít přes pokladní zónu bez zaplacení. Tam byl
zadržen a vyzván k navrácení zboží
a setrvání na místě do příjezdu strážníků. Zboží v hodnotě 210 korun
bylo vráceno zpět do prodeje. Zanedlouho se strážníci s třiatřicetiletým
mužem setkali znovu. Tentokrát byl
přistižen při krádeži v supermarketu
v Plumlovské ulici. Opět si do batohu uschoval zboží a pokusil se odejít,
aniž by za něj zaplatil. I v tomto případě se strážníkům ke krádeži přiznal. Zboží za 55 korun bylo taktéž
vráceno zpět do prodeje. Svým jednáním je třiatřicetiletý muž důvodně
podezřelý z přestupku proti majetku.
Obě záležitosti projedná příslušný
správní orgán.

Vytrhala mu květiny
Ve čtvrtek 2. července vpodvečer
vyjížděla hlídka prověřit telefonické
oznámení o konfliktu mezi sousedy.
Třiapadesátiletý muž uvedl, že mu
sousedka vytrhala zasazené slunečnice a popínavé rostliny. Celkovou škodu vyčíslil na 1 925 korun. Sousedka
se k vytrhání rostlin přiznala. Na svoji
obhajobu uvedla, že soused rostliny
vysadil sice za plotem ale pořád na
jejím pozemku. Když chtěla, aby
rostliny odstranil a on tak neučinil,
vytrhala je sama. Osmašedesátiletá
žena je podezřelá z přestupku proti
majetku. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.

Zadrželi muže v pátrání
V dopoledních hodinách během
pátku 3. července při vykonávání
hlídkové činnosti a dohledu na dodržování veřejného pořádku si strážníci okrskové služby povšimli muže,
o kterém z místní a osobní znalosti
věděli, že je v celostátním pátrání Policie ČR. Při ověřování totožnosti se
potvrdilo, že se opravdu jedná o hledanou osobu.
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Michal KADLEC

Minulou středu vydala prostějovská
policie pátrací relaci s fotografií podezřelého muže a žádala veřejnost
o pomoc. Vyplatilo se. V pátek vyšlo
najevo, že právě onen chlápek je tím,
který se dopustil závažného zločinu.
Nikoliv znásilnění, jak se původně
spekulovalo, ale loupeže s krvavým
průběhem! Desítky policistů v úterý
16. června skutečně u Hloučely pátraly po tomto pachateli, tehdy ale byli
policisté neúspěšní. Ve středu pak policie požádala média a tím i veřejnost
o součinnost. „Prostějovští kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti důležitého svědka závažné trestné činnosti, a to za účelem

podání svědecké výpovědi. Přiložené
fotografie byly vytvořeny z videozáznamu pořízeného v úterý 16. června
odpoledne u prodejny Penny market
v Plumlovské ulici v Prostějově. Dle
dosavadních informací by se měl muž
pohybovat zejména na Prostějovsku
a Olomoucku,“ vyzval občany k pomoci František Kořínek, policejní
tiskový mluvčí.
O dva dny později, tedy v pátek 3.
července, už mluvčí prostějovské policie přispěchal s příznivou zprávou.
A vyšlo najevo, že hledaný muž z fotografie nebyl žádným svědkem, ale
pachatelem loupežného přepadení!
„Muž byl díky pomoci veřejnosti ještě ve středu vypátrán. Ve čtvrtek 2.
července byl obviněn ze zvlášť závaž-

Policisté podezírají z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže dosud neznámého
pachatele, který měl v dosud přesně nezjištěné době od pondělí 29.
do úterý 30. června vejít do nezajištěného bytu v bytovém domě.
Byt prohledal a z parapetu okna
v obývacím pokoji odcizil dva
mobilní telefony. Čtyřiadvacetiletému majiteli tím měl způsobit
škodu předběžně vyčíslenou na
9 200 korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli za uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.
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ného zločinu loupeže. Toho se měl
dopustit v úterý 16. června v Mathonově ulici v Prostějově, kde fyzicky
napadl a okradl ženu. Napadená po
jeho útoku musela vyhledat lékařské
ošetření. Okresní soud v Prostějově
v pátek 3. července rozhodl o jeho
umístění do vazby. V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedený
čin hrozí trest odnětí svobody na dvě
léta až osm let,“ prolomil konečně

bariéru mlčení mluvčí policie František Kořínek.
Večerníku se podařilo ještě zjistit,
že zadrženým je sedmapadesátiletý
muž bydlící údajně v Krasické ulici
v Prostějově. K loupežnému přepadení došlo poblíž prostějovské nemocnice. Násilník uhodil lahví od
piva mladou ženu do hlavy, způsobil
jí krvácející zranění a okradl ji o třináct tisíc korun!

3RWËæHVRWUDYQÛPKRVWHPNHPSX

Opilec v poutech na záchytku! Účetní falšovala audity
MOSTKOVICE Letní počasí
vítají majitelé kempů, kam se
sjíždějí rekreanti. Nikdo z nich
ale nemá radost ve chvíli, kdy
je návštěvníkem totálně opilý
a agresivní host. Policisté museli předminulý víkend zasahovat
u přehrady v Mostkovicích a jednoho opilce odvezli v poutech na
záchytku.
„V sobotu 27. června před půlnocí
jsme přijali oznámení o nevhodném
chování jednoho z hostů autokempu
Přehrada v katastru Mostkovic. Po
příjezdu na místo policisté zjistili, že
značně opilý čtyřicetiletý muž z Olomoucka svým chováním obtěžuje
ostatní hosty. Výzvy policistů, aby se

uklidnil, nerespektoval a naopak vulgárními výrazy počastoval i strážce
zákona. Protože se nepodařilo obnovit veřejný pořádek jinou cestou,
policisté muže zajistili. Při zajištění
však opilec kladl pasivní odpor, který
se policistům podařilo překonat až
s užitím donucovacích prostředků.
Poté byl muž k vystřízlivění umístěn
do protialkoholní záchytné stanice,“
popsal složitou situaci s opilcem
František Kořínek, policejní tiskový mluvčí. „Pro své jednání je muž
nyní podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti
veřejnému pořádku. Za ty mu hrozí
pokuta až do výše 10 tisíc korun,“
dodal František Kořínek.
(mik)

Podvádìla kvùli èasové tísni...

PROSTĚJOV Účetní prostějovského spolku čerpajícího státní
i městské dotace nestihla zajistit audit, tak si zprávy vytvořila
sama! Policisté nyní šetří případ,
kdy třiapadesátiletá žena padělala
finanční audity za tři roky...
„Z přečinu padělání a pozměnění
veřejné listiny podezírají plumlovští policisté třiapadesátiletou ženu
z Prostějova. Podezřelá se tohoto
skutku měla dopustit tím, že jako
účetní zájmového spolku, který na
svou činnost čerpá dotace z veřejných zdrojů, padělala auditní zprávy o činnosti spolku za roky 2016,

2017 a 2018,“ konstatoval František
Kořínek, policejní tiskový mluvčí.
„Důvodem pro padělání zpráv a vydávání padělků za pravé nebyl motiv
obohacení sebe ani nikoho jiného,
ale časová tíseň, která jí podle jejích
slov neumožnila zajištění zpráv od
nezávislého auditora,“ doplnil na vysvětlenou mluvčí policie.
Policisté ve věci konali zkrácené přípravné řízení. „V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelé ženě hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta, nebo zákaz
činnosti,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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ZFETOVANÝ OTEC DVOU DĚTÍ PO MĚSTĚ KRADL KOLA
PROSTĚJOV Rodičovství by s sebou mělo nést i mnohem vyšší odpovědnost.
To ovšem neplatí pro Ondřeje Smékala
a jeho družku. Závislost na drogách byla
v jejich případě silnější než rodičovský
pud. Zejména třicetiletý muž kradl kola
po celém Prostějově. Snad ještě více zarážející bylo, že mu v tom občas pomáhala i jeho partnerka. Navzdory tomu se
budou moci oba dál starat o své potomky. Zda se jim podaří žít normální život
bez drog a alkoholu, však není vůbec jisté. Večerník zblízka sledoval úterní líčení
u Okresního soudu v Prostějově.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Ondřej Smékal s partnerkou vychovává dvě malé děti.
Společně bydlí u rodičů ve vesnici nedaleko Prostějova, s nimiž se však čas od času dostávají do konfliktu.
Kvůli nim se mladá rodina musela čas od času vystěhovat. Azyl našla například v Prostějově na ulici Šárka
u Jakuba B. „Dříve jsem s ním pracoval. Dostával jsem
od něj pervitin, který mu vozil David N.,“ promluvil
otevřeně Ondřej Smékal, který byl obžalován zejména z krádeží kol, kterých se dopouštěl v říjnu a listopadu loňského roku. Opakovaně řádil například na
Šárce, kde v té době bydlel, v Dolní ulici a dále se mu
zalíbily bicykly uzamčené před školou ZŠ Jana Železného, prostějovskou průmyslovkou, ´Kaskem´ a také
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BYLI JSME
U TOHO

U soudu jako svědkyně vypovídala i družka obžalovaného Barbora H., která měla rovněž dlouhodobé
problémy s pervitinem, a dokonce se podílela na
některých krádežích. Za to již byla odsouzena ke
200 hodinám veřejně prospěšných prací. „Jak můžete vychovávat děti, když oba fetujete a kradete?“
nechápal soudce Petr Vrtěl, který se však navzdory
všemu v případě Ondřeje Smékala nakonec přiklonil k nejvyššímu možnému, tedy dvouletému trestu
domácího vězení. Kromě toho musí odsouzený za-

Z přečinu porušování domovní
svobody podezírají policisté pětačtyřicetiletého muže z Prostějova.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit v sobotu 27. června 2020
kolem dvacáté hodiny tím, že neoprávněně vnikl do rodinného
domu své bývalé partnerky. Tam
se měl na ženě dožadovat vydání
společného syna. Podezřelý se
k činu přiznal a argumentoval tím,
že se pouze snažil zajistit synovu
bezpečnost, protože má vážné
obavy, že matka není schopna se
o něj řádně starat. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Okradena za jízdy
V sobotu 27. června odpoledne
jela šestašedesátiletá žena na jízdním kole v Prostějově ze sídliště
Hloučela do Lidické ulice. Svou
kabelku si neopatrně uložila
mimo dohled do košíku za sedadlem. To, jestli kabelka v košíku
vydrží po celou dobu jízdy, je
pak dílem náhody a štěstí na lidi,
které cestou potkáte. V tomto
případě žena štěstí neměla a potkala dosud nezjištěného zloděje,
který se kabelky za jízdy nepozorovaně zmocnil. S kabelkou
žena přišla i o osobní doklady,
platební kartu, finanční hotovost
a svazek asi 15 klíčů. Způsobená
škoda byla předběžně vyčíslena
na 3 450 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Bez řidičáku
a zdrogovaný

před nádražím. Naposledy kolo ukradl na zahrádce
domu v Kralicích na Hané. Toho všeho se dopouštěl,
přestože už byl v té době za jiné krádeže odsouzen
1PFąGL 5OÆMCN FQM¾\CN UQWFEG RąGUX÷FéKV åG UK
k podmínce. „Přiznávám se, že jsem to vše udělal, vždy
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to bylo pod vlivem pervitinu. Kdybych nefetoval, tak
bych určitě ani nekradl,“ doznal u soudu Smékal, který platit škodu přesahující 50 tisíc korun a podrobit se
si sice našel práci v jedné z firem v průmyslové zóně, protidrogové léčbě a následně i pravidelným testům
bohužel během pandemie skončil doma na ošetřov- na přítomnost drog.
ném a aktuálně je zase v pracovní neschopnosti kvůli
údajně bolavým zádům.
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Chtěl „zachránit“ syna

Trest domácího vězení byl již dopředu vyjednán
s probační službou. Prostřednictvím speciálního náramku bude možné odsouzeného sledovat doslova
na každém kroku. Pro rozhodování soudce pak jistě
byl klíčový způsob výpovědi Ondřeje Smékala, který
se nejenže ke všemu přiznal, navíc vše do detailu popsal a na přímé dotazy uvedl celou řadu dalších jmen
z prostějovské drogové scény. Patřil mezi ně mimo jiné
i nechvalně známý drogový dealer Miroslav Otta, v jehož garáži nejedno kradené kolo skončilo.
S rozsudkem byly obě procesní strany spokojeny,
je tedy již pravomocný.

V úterý 30. června o půl deváté
večer kontrolovali policisté prostějovského oddělení hlídkové
služby v Okružní ulici v Prostějově osobní automobil Volkswagen Passat a jeho řidiče. Že
měli šťastnou ruku a narazili na
člověka, který za volantem nemá
co dělat a ohrožuje tak ostatní,
se ukázalo po provedení orientační zkoušky na přítomnost zakázaných látek. Tou u muže zjistili pozitivní výsledek na látku
amphetamin a metamphetamin.
Dalším problémem třiatřicetiletého muže bylo, že není držitelem řidičského oprávnění. Muž
je tak pro své jednání podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu.
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děti, pejsci, zdraví a školství

Úterý 7. července 2020

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!

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Natálie LORENCOVÁ
29. 6. 2020 53 cm 3,55 kg
Prostějov

David SVOBODNÍK
28. 6. 2020 47 cm 3,00 kg
Brodek u Prostějova

Šarlota MARKOVÁ
30. 6. 2020 47 cm 2,60kg
Protivanov
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NEMOCNICE

...
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Moderní vybavení v hodnotě
701 tisíc korun nově používají
pracovníci Oddělení laboratorní
medicíny Středomoravské nemocniční. V rámci modernizace
pořídili nové vysokootáčkové
centrifugy a obnovili již nevyhovující přístroje a zařízení jako
fotometr, chladničky a mrazicí
boxy. Díky tomu se zefektivní
měření vzorků i jejich uchovávání a zrychlí se vydávání některých výsledků.

Nové vysokootáčkové minicentrifugy získala hned dvě pracoviště.
„Jednu jsme pořídili jako nezbytné vybavení úseku genetiky v Laboratoři lékařské mikrobiologie,
kde slouží k přípravě vzorků při
vyšetřování přítomnosti bakterií
a virů u pacientů molekulárně biologickými metodami. Druhou
do Laboratoře klinické hematologie a krevní banky. A díky tomu
můžeme zkrátit dobu centrifugace
vzorku z 15 minut na cca 7 minut,
což nám umožní dodržet rychlost
vydávání výsledku koagulačních

(QVQCTEJKX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

vyšetření u pacientů s ischemickou
cévní mozkovou příhodou před
trombolýzou, jelikož tento výsledek vyšetření musí být vydán do
třiceti minut,“ vysvětluje Michaela
Černá, primářka Oddělení laboratorní medicíny a Laboratoří klinické hematologie a krevní banky
Nemocnice Prostějov.
Další novinka, fotometr, je nutné
vybavení na úseku sérologie v Laboratoři lékařské mikrobiologie,
jeho modernizace přinesla přesnější měření. „Dokážeme provést
přesnější odečet absorbancí vzorků (měření intenzity jejich zbarvení) než při původním měření
pomocí fotometru zabudovaném
v automatickém ELISA přístroji.
Fotometr používáme u vyšetření
protilátek proti cytomegalovirus,
toxoplasmy či toxocary,“ říká Černá s tím, že zaškolení pro správnou
práci s přístroji provádí zpravidla
jejich dodavatel.
Přínosů modernizace pro pacienty
i pracovníky laboratoří je však více.
„Díky lednicím a mrazákům efektivně uskladníme vzorky v rámci
preanalytického zpracování vzorků, uchováváme vzorky po analýze,
uskladňujeme reagencie, kalibrátory či kontrolní materiály. Z hlediska efektivity práce nám modernizace lednic a mrazniček snížila
počet poruch, které se musely řešit
a odpadlo častější rozmrazování
a čištění lednic a mrazniček,“ chválí si závěrem lékařka a dodává, že
v neposlední řadě se v lednici díky
proskleným dveřím lépe orientuje. Modernizace se financovala ze
zdrojů Olomouckého kraje v rámci
plánovaných investic.
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PROSTĚJOV Definitivní tečku
za školním rokem udělali také
na prostějovské základní škole
v Melantrichově ulici. Na rozdíl
od většiny prostějovských škol si
s rozdáváním vysvědčení počkali
až na úterý 30. června.
Na základní škole v Melantrichově ulici v Prostějově se rozdávalo
vysvědčení až v úterý 30. června,
přestože Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pro letošní
školní rok udělalo výjimku a žáci
se mohli s výsledky své práce seznámit již od 22. června. „Nechtěli
jsme ani o den krátit žákům, kteří
se vrátili po 25. květnu do lavic,
možnost prohlubování a opaková-

ní učiva. Přišli do školy s tím, že se
chtějí vzdělávat, a to bylo pro nás
hlavním ukazatelem. Tento fakt
rozhodoval při tvoření skupin žáků
1. stupně i při stanovení konzultací žákům 2. stupně. Mladší děti se
učily denně do oběda, starší žáci
docházeli dvakrát v týdnu na celé
dopoledne a konzultace byly zaměřené na matematiku, český jazyk,
angličtinu a přírodopis. Ani žáci 9.
ročníku po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek nezůstali všichni
doma a ocenili možnost dohánět
učivo matematiky, fyziky a chemie.
Všichni jsme však nesmírně rádi, že
toto naprosto nestandardní období,
kdy se učitelé nemohli se žáky vidět

takzvaně ‚tváří v tvář‘, máme již za sebou a školy se od září opět rozjedou
naplno,“ zhodnotila školní výuku po
návratu dětí z koronavirové karantény Kamila Sedláčková, zástupkyně
ředitele ZŠ v Melantrichově ulici.
„Děkujeme moc našim kantorům,
kteří ukázali neskutečnou flexibilitu
a vůli přizpůsobit se novým způsobům výuky, natáčeli podcasty, výuková videa, rozjeli všemi možnými
způsoby on-line výuku, zodpovědně
a pravidelně komunikovali se žáky.
Děkujeme také rodičům, kteří se
snažili roli učitelů nahradit, a přejeme všem zasloužený odpočinek během nastávajících letních prázdnin,“
dodala Kamila Sedláčková. (mik)
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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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Velkou debatu nedávno vzbudilo instalování ochranných sítí na vrcholu
nejvyšší české hory Sněžky. Rybařil
tam snad někdo víc, než je zdrávo?
Ale kdeže, sítě mají být zdviženým
prstem pro turisty nejen z celé České republiky.
Jenže jsou turisté a turisté. Jedni
tiše obdivují a užívají si přírody
a výhledů, jsou však i tací, kteří se
nerozpakují odhodit odpadky nebo
utrhnout v chráněné oblasti květinu.
Chodit jen po značených stezkách?

Proč. Jdu, kam mě napadne, máme
přece svobodu…
I takoví lidé jsou mezi námi a zdá se,
že v Krkonoších jejich počet překonal únosnou mez. Ochranáři přírody tak zavedli velmi rázné opatření.
Bude ale stačit? Jak se říká, zakázané
ovoce chutná nejlépe. A tak pro některé může být síť ne překážkou, ale
výzvou. Nebude tedy potřeba nějaký
těžší kalibr? Co třeba sarkofág? I to
možná bude málo…
Stačilo by přitom, aby lidé nebyli

lhostejní a podobného kazisvěta na
místě ne pokárali, ale rovnou seřvali.
A trvat na tom i před našimi dětmi,
že bezohledné chování k přírodě
není jen hloupé, ale přímo idiotské.

Když si totiž našince nevychováme,
mohlo by se klidně stát, že se příště
rozhodne o sítích na dalších místech
České republiky. Jak by se vám třeba
líbil zasíťovaný Kosíř?

641%*#2#64+16+5/70'<#i-1&ª
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Asi už všichni viděli vizualizaci budovy místního nádraží,
která byla představena, a já se nedivím, že toto „dílko“ bylo
zkritizováno ze všech možných i nemožných stran. Za sebe
říkám, že je to architektonický paskvil, který do Prostějova
jednoduše nemůže patřit. Myslím, že to je ještě slušné slovo...
aždý občan jdoucí Rejskovou
ulicí ví, že k této ulici a k oceněné aleji patří průhled na budovu
místního nádraží. To, co by tam stát
mělo místo oné klasiky, je parodie na
architekturu. Domnívám se, že někdo ztratil rozum. I já zastávám názor,
že současná budova tvoří genius loci
celé oblasti, bez ní už to prostě nikdy
nebude ono. Že objekt pustne, to
všichni víme, pak je ovšem potřeba se
ptát, čí to nejen v letech minulých byla
chyba. Jsou budovy zbytečné a budovy, které tvoří architektonickou celistvost města. A objekt místního nádraží
k těm druhým rozhodně patří. Konstatuji tedy, že každý rozumný návrh
na opravu či rekonstrukci jistě bude
s povděkem kvitován.
vůbec bych se nedivil, kdyby se našla skupina donátorů
schopných tuto budovu zachránit.
Dám příklad z daleké ciziny. Všichni
o mně vědí, že jsem fanouškem hokejového klubu Edmonton Oilers.
Když se tam řešila stavba nové hoke-

K
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jové haly, tak pár doslova sebevrahů
řeklo, což takhle ušetřit a klub přestěhovat jinam? Obával jsem se o životy těchto jedinců, protože hokej
k Edmontonu patří prostě navěky.
A ejhle, našla se skupiny donátorů,
podílela se i edmontonská radnice
a dnes stojí nová hala Rogers Place
a hokej zůstal zachován. Možná se
vám příměr zdá kapku patetický, ale přece i my tady můžeme
vytvořit nějakou skupinu a zachránit stávající budovu nádraží, které
sem prostě patří. Celou kauzu budeme jistě všichni sledovat a já věřím, že vše dobře dopadne.
aké jsem významně pozvedl
obočí nad kauzou nápisů Čechy a Morava na silnicích. I na tohle
jsem četl různé názory, a to od těch,
že jde o recesi, až po ty, že jde o kriminální čin. Až po rozhovoru s jedním z autorů jsem dospěl k názoru,
že prostě to, že si někdo dovolí vyjádřit v demokracii svůj názor, přece
nemůže být kriminálním činem.

T

Jsou hnutí, která lze považovat za extrémní, až úchylná, a pak tady máme
Moravskou národní obec, která de
facto jen připomíná historický fakt,
že tady máme tradiční země, a to již
odnepaměti. A je vcelku jedno, zda
jsme je proměnili na kraje, regiony,
okresy...
říslušnost k nějaké tradici nemusí být jen na papíře, ale je
především a hlavně v srdci. Ano, na
hokeji všichni křičíme: „Kdo neskáče, není Čech,“ ale všichni jsme přece odněkud, jak již bylo kdysi řečeno
i v české klasice Osudy dobrého
vojáka Švejka, a já nevidím důvod
o sobě neříct, že jsem i Moravák.
Tudíž se domnívám, že kriminalizovat národovectví, které se děje
ve slušných mezích, snad není potřeba. A že byla pomalována silnice? Tak se někdy podívejte, jak jsou
silnice pomalovány při sportovních
akcích, sponzorských aktivitách atd.
Ano, zapomněl jsem, že za tato pomalování se platí těžké peníze, takže
si někdo namaže kapsu. Zde tomu
tak není, on prostě jen někdo vyjádřil názor podložený historickými
fakty. Co na to říct? Komu prospěje,
když budou autoři popotahování,
to fakt netuším. Opět budu celou
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kauzu sledovat a myslím, že i ostatní
Moraváci by měli také.
nes jsem se tak nějak regionálně rozohnil, ale prostě někdy
pohár přeteče a je třeba se k věcem
vyjádřit. Zkuste to také. Samozřejmě
kauza místního nádraží vám bude
bližší, tak svůj názor vyjádřete, máme
přece demokracii. Mluvím pochopitelně o slušném vyjádření, vulgarity
nikomu nepomohou, hlavně ne dobré věci.

D

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
0XVHOLVWÉPSÔHFHSRÄÉWDW
Nejsem sice v kůži domamyslických občanů, kteří sepisují petice proti výstavbě šestipodlažního bytového domu na okraji této příměstské části Prostějova. Osobně se ale divím tomu, že protestují až nyní. Faktem totiž je, že Územní plán Prostějova počítá v této lokalitě s výstavbou takto vysokých domů
a tento územní plán je znám veřejnosti už několik dlouhých let. Nechápu tedy, že lidé si v těsném sousedství plánované stavby staví nové nízké rodinné
domky, když musí dobře vědět, že se s vysokou zástavbou hned vedle jejich parcel počítá. Podle mého názoru se ale nebude jednat o nic strašného, jde
pouze o to, aby si zdejší lidé na zástavbu zvykli. Ostatně vysokými domy bude za pár let zastavěna celá pravá strana Plumlovské ulice od Domamyslic až
po Krasice!
Pavel Zapletal, Prostějov
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Popravdě řečeno, stále častěji kroutím hlavou nad články nebo zprávami v televizi o tom, že Česko prožívá nejhorší období sucha za posledních padesát
nebo dokonce sto let. Já mám ale jiné pocity. Během posledních týdnů v Prostějově toho napršelo více než dost, studnu na zahradě našeho domu máme
plnou, tráva je krásně zelená, v nedaleké Hloučele je vody dostatek, stejně tak nevysychá jako v předešlých letech Romže. Kde je tedy to nebývalé a nejhorší sucho za poslední desítky let?
Petr Dostál, Prostějov
7HËXzMHQWX9UDKRYLFNRX
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Dva týdny objížděk jsme přežili a dnes už jezdíme po novém železničním Vadí mi každý vandalský čin, ať už k němu dojde někde na ulici, nebo při
přejezdu, a dokonce už nemusíme nadávat a klít ve chvíli, kdy jsme doslova ničení soukromého majetku. Co mě ale dohřeje úplně ze všeho nejvíc, jsou
krokem přejížděli koleje staré vlečky. Ty jsou po letech handrkování konečně vandalské činy v přírodě, jako třeba naposledy, kdy někdo neznámý poničil
pryč. Teď už jen zbývá splnit sliby a konečně se pustit do celkové rekonstrukce odpadkové koše na odpočinkovém místě v biokoridoru Hloučela. V poVrahovické ulice. Doufáme tady všichni, že se na jaře příštího roku opět nedo- dobných případech ve městě pomohou mnohdy dopadnout pachatele
čkáme vyjádření někoho z města nebo kraje, že se akce opět o rok nebo o dva kamery. Ale co v lese? Vyplatilo by se městu instalovat kamery u Hloučeodkládá. To už posloucháme pět nebo šest let. Chceme mít Vrahovickou ulici ly? To je otázka pro někoho jiného, ale pár těchto dohlížecích přístrojů by
také tak pěknou, jako je dnes například Plumlovská! Jaromír Vláčil, Prostějov možná neuškodilo.
Jan Hradil, Prostějov

20070211082

V dosud přesně nezjištěné době od
pondělí 29. června do středy 1. července vnikl neznámý pachatel nezajištěnými dveřmi do rodinného domu
v Dobrochově. V domě se volně pohyboval a z kuchyňského stolu odcizil
peněženku osmašedesátileté majitelce domu. S peněženkou žena přišla
i o doklady, platební kartu a finanční
hotovost 150 korun. Policisté věc šetří
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Kabelku ukradl z kuchyně

V pondělí 29. června odpoledne se na
linku tísňového volání obrátil „hledač
pokladů“, který operačnímu důstojníkovi sdělil, že za pomoci detektoru kovů
našel v lese u obce Nové Sady pravděpodobně dělostřelecký granát. Po prvotní
obhlídce policejní hlídka přivolala pracovníky pyrotechnické služby, protože
se opravdu jednalo o munici. Pyrotechnik po příjezdu na místo konstatoval, že
se jedná o dělostřelecký tříštivý granát
ráže 37 mm, který musí být zneškodněn
na místě nálezu. Likvidace munice proběhla bez problémů.

Munice byla zlikvidována

V zámecké zahradě byl někdo jiný než
princezna! Policisté z oddělení Němčice
nad Hanou šetří od pondělí 29. června
případ, ke kterému je přivolal správce
zámku v Brodku u Prostějova. Šetřením
na místě se zjistilo, že neznámý pachatel
pravděpodobně přelezl dvoumetrovou
zeď zámecké zahrady z neděle na pondělí a dostal se na pozemek, kde vyvrátil
tři litinové lampy zahradního osvětlení
a dvě z nich odcizil. Pachatel i s lampami
zahradu zřejmě opustil stejným způsobem, jakým přišel, protože vstupní brány zůstaly nepoškozené. Hodnota jedné
lampy je 15 000 korun. Po zadokumentování události a zajištění stop na místě
pokračují policisté v šetření případu
a po pachateli krádeže pátrají.

Zloděj řádil na zámku

Přes noc z 25. na 26. června se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do kanceláře
firmy v Konici. Po násilném překonání
okna pachatel z kanceláře odcizil lodní
elektromotor typu Minn Kota Endura
v hodnotě vyčíslené na 7 000 korun.
Škoda na poškození okna dosud vyčíslena nebyla. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Zmizel lodní motor

V neděli 28. června večer vnikl dosud
nezjištěný pachatel na pozemek u rodinného domu v obci na Němčicku
a následně se vloupal do pojízdného
stánku s občerstvením zaparkovaného
na pozemku. Ze stánku pachatel odcizil potraviny a alkoholické a nealkoholické nápoje v hodnotě předběžně
vyčíslené na více než 11 000 korun. Na
dalších 10 000 korun byla předběžně
vyčíslena škoda způsobená poškozením stánku. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci a přečinu
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Občerstvil se zadarmo
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nizačního týmu nahradil legendárního
Jana „Karbona“ Karbaše. Ten však navzdory zdravotním problémům nemohl
-CTGN5N¾FGMUGUXÚOMTCUCXEGOMVGTÚOWRQOCNQXCNCOCPåGNMCLCMQQONWXW\C
chybět ani letos. „Akce je to pořád skvělá,
PGJQF[LGå\RčUQDKNC
Foto: Martin Zaoral
trabanty nezastaví nic a koronavir už vůbec ne,“ radoval se „Karbon“.
Celkově se dá říci, že za každým z tra3x foto: Martin Zaoral
bantů stojí nějaký zajímavý příběh. saa
Některé z nich jsou obzvláště kouzelné.
„Trabanta jsem koupil kvůli své ženě
Haně, která mi opakovaně bourala jiné
mé auto. Moc se mi za to omlouvala
a slibovala mi, že místo nárazu vlastnoručně zamaluje nějakou kytičkou.
O tom jsem samozřejmě nechtěl nic
slyšet a nechával auto znovu a znovu
opravovat. Nakonec mi ovšem došla trpělivost a rozhodl jsem se, že jí pořídím
6TCDCPVčO VQ RQF RNWONQXUMÚO \¾OMGO VTCFKéP÷ OQE 0÷MVGTÆGZRQP¾V[FCN[X\RQOGPQWVKPCéCU[UÊV÷QDEJQFč ,GFPQW \ PQXKPGM D[NC XGNOK RTCMVKEM¾ FKUEKRNÊPC VNCéGPÊ
auto, na něž si bude moci malovat, jak
UNWwGNQ
6W\GZ
VTCDCPVCPCéCU
bude chtít. Je to asi dvacet let, co jsem za
pět tisíc korun sehnal tohoto trabanta,“

povyprávěl před vesele pomalovaným
vozidlem Karel Sládek z vesničky Mistřice u Uherského Hradiště.
Majitel s autem zažil řadu úsměvných
historek, některé přesně vystihují jeho
vztah k tomuto vozítku. „Když jsem
na něm vezl naše kola, jeho cena rázem vyrostla na čtyřnásobek. Před lety
mi cestou z tohoto srazu vypověděl
u Prostějova službu. To by nebylo nic

zvláštního, horší bylo, že nešel na místě
opravit. Cena odtahu tehdy snad poprvé
v historii překonala cenu samotného vozidla,“ zavzpomínal Sládek, který se svojí
manželkou jezdí na srazy pravidelně od
roku 2009. Dorazit by měl i následující
rok. „Příští rok budeme akci pořádat,
jen když se nám bude chtít. Bylo tomu
tak vždy a věřím, že tomu tak bude zase,“
nastínil celkem optimisticky Michal
Štauder.
Sraz trabantů nebyl pro letošek poslední
akcí svého druhu na Žraloku. První zářijový víkend se zde bude konat setkání
vozů bývalého východního bloku.

BYLI JSME
U TOHO



„Přes poledne bylo nádherně a nic
nenasvědčovalo tomu, že by měl
snad přijít déšť. Takže nás to zastihlo na koupališti a než jsme se dostali
domů, už byla všude voda. Z domova
už jsme jen přihlíželi, jak přestává odvádět vodu kanalizace,“ uvedla Lenka
Smejkalová, jedna z obyvatele Želče.
Dům její rodiny dopadl ještě dobře.
„Nás osobně to zasáhlo jen vytopením šachty a průjezdu, ale sousedům
to bohužel vytopilo sklep a přišli o kotel. Vzhledem k tomu, že jsme s nimi
rodina, tak jsme to prožívali stejně
intenzivně, jako kdyby se to stalo

Michal SOBECKÝ

ŽELEČ Spoušť za sebou před týdnem nechala průtrž mračen v Želči. Obec se stejně jako řada dalších
vesnic z okolí potýkala s lijákem
a hlavně s jeho následky. Želčí se
tak místo hlavní silnice vinula řeka.
Ta s sebou přinesla do obce bahno,
zatopila řadu sklepů a způsobila nemalé problémy obyvatelům.

nám,“ řekla dále žena. Jim i celé vesnici nakonec s odklízením následků
a spoustě pomohli nejen místní hasiči.
Výsledek potopy pak shrnul zástupce
velitele jednotky hasičů Petr Urban.
„Zatopeno bylo asi 15 až 20 sklepů.

Příkopy nestíhaly odvádět vodu, která
natekla z polí. Vesnicí pak protékalo
zhruba 40 centimetrů vody, někteří jí měli ve sklepě i metr,“ sdělil Petr
Urban. Minulým víkendem ale úklid
neskončil. „I přes týden jsme čerpali

další sklepy, ve čtvrtek pak bagry okopávaly příkopy,“ informoval Urban.
Situace dala vzpomenout na loňskou
zátopu z Tvorovic, kde hasiči dokonce
museli vytahovat děti z oken zaplavených domů.

(QVQ.GPMC5OGLMCNQX¾
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Želeč zažila po letech
velkou vodu

Foto: Facebook

Zmatek byl ale nakonec vyřešený. „Značky se tam daly v pátek odpoledne. Den
předtím totiž probíhal kontrolní den na

Michal SOBECKÝ

obyvatele, kteří ze dne na den neměli kde odstavit své automobily.
Překvapení se pak konalo, když ani
plumlovský městský úřad nevěděl,
kde se vlastně značky vzaly.

.KFKX2NWONQX÷RąGMXCRKN[\PCéM[\CMC\WLÊEÊRCTMQX¾PÊ

PLUMLOV Pořádně zamotanou
hlavu měli nedávno řidiči projíždějící Plumlovem. V Ohrozimské ulici, která zejména nyní v době uzavření mostu v Mostkovicích patří
k nejvytíženějším ve městě i okolí,
se totiž zničehonic objevila dopravní značka „zákaz zastavení“. Vozovka lemovaná rodinnými domky
tak najednou byla pastí pro místní

mostu v Mostkovicích a zjistilo
se, že stav je velmi špatný. Tak sem pro
jistotu dala Správa silnic Olomouckého
kraje (SSOK) ony značky,“ vysvětlila
starostka Plumlova Gabriela Jančíková.
SSOK tak reagovala na situaci, při které by
byl provoz v Ohrozimské ještě hustší než
dosud. Podle starostky si nyní úřad vyřizuje
pro značky povolení. Jak to s nimi ale bude
dál? Budou mít lidé kde parkovat? „Značky jsou na místě stále. Uprostřed Ohrozimské jsme si tak pronajali pozemek, kde
lidé mohou parkovat. Řešíme s majitelem
i variantu, že by město plochu odkoupilo
a parkovalo by se zde trvale,“ vyjádřila se
Gabriela Jančíková. Výsledkem překvapivého objevení značek by tak mohla být
lepší průjezdnost Ohrozimské ulice.

ské
V Ohrozim zu
áka
se divili z í
zastaven

KRUMSÍN Místo pro setkávání, aktivitu i poznávání přírody. Vše v jednom hodlají v letošním roce vybudovat v Krumsíně. V péči nejen dělníků,
ale také dobrovolníků z řad místních
obyvatel je nově západní část obce.
Místní rybník, sokolské hřiště a sad
by se měly letos proměnit k nepoznání. Obec totiž získala grant na zvelebení prostranství.
„Díky Nadaci Partnerství si jako parta
zvelebujeme veřejný prostor v obci. Zajímavé je, že se tak děje na základě dobrovolné činnosti,“ uvedla jedna z iniciátorek projektu Karolína Vránová.
Ta se s rodinou nedávno do Krumsína
přistěhovala. Zjistila ale, že možnosti
na procházky a aktivní trávení volného
času jsou v obci značně omezené. S pomocí místních se tak začalo organizovat
a následně budovat. Hotovy jsou první

části velkorysých
úprav. „Je to kvetoucí svah, který
krásně zadrží vodu
a budou ho navštěvovat motýli
a všemožný hmyz,“
vysvětlila Vránová.
Projektové úpravy
zahrnují lokalitu
při silnici na Pros- 8GNM¾é¾UV-TWOUÊPCFQUVCPGPQXQWVX¾ą&Q×RTCXUGRWUVKNK
F÷NPÊEKKF÷VK
(QVQCTEJKX-8T¾PQXÆ
tějovičky – má zde
dojít k vysazení zeleně, terénním úpra- ždý by měl najít prostor pro sebe. „Nový
vám. Ale také vzniku ping-pongových společenský prostor bude sloužit pro
stolů, laviček, míst pro odpočinek, a do- společenské, kulturní, vzdělávací, pohykonce houpacích sítí.
bové a ekologické aktivity,“ upozorňuje
Smyslem projektu je podle žádosti ko- projekt nazvaný Krumsín – komunitní
munitní život, setkávání lidí a jejich lepší prostor všech generací. Organizátorkou
sepětí s obcí. Částečně se toho má docí- za obec je Pavla Sekaninová. Práce by
lit i tím, že tam volný čas mohou trávit měly být hotové koncem letošního nebo
jak senioři, tak lidé mladší a také děti. Ka- v první polovině příštího roku.
(sob)

vybrali zloději
MOŘICE Dvakrát v jednom týdnu. Některé podniky mají zkrátka smůlu – v míře větší než velké
přitahují zloděje. Platí to třeba o Cyklo Bistru v Mořicích, zloději ho vykradli už podruhé. A opět se zaměřili třeba na cukrovinky.
„Zmizelo zase to samé, tedy například lentilky, tatranky, ale také alkohol. Nově je ale v bistru namontované
zabezpečení,“ konstatoval jeden z majitelů bistra Jakub
Milčák. Ti na Facebooku krádež oznámili minulé pondělí 29. června s tím, že tentokrát už věc předali policii.
A zároveň oznámili, že bistro končí. „Lidi se na nás ale
obrátili, ať to ještě zkusíme. Přesvědčili nás, ještě tomu
tedy dáme šanci,“ pousmál se Milčák.
(sob)

MOSTKOVICE Zatím dobrý! Už čtvrtou jedničku v pořadí dostala na konci uplynulého týdne od hygieniků
voda v plumlovské přehradě.
A díky zlepšenému počasí se
k ní konečně vypravilo také
větší množství plavců. Jak se
jim zde líbilo?
Vzhledem k útlumu zahraničního turistického ruchu by přehrada letos mohla zažít návrat
starých dobrých časů. Zda se to
podaří, zatím nikdo neví. V tuto
chvíli tomu však nic zásadního
nebrání. „Voda je čistá a docela
i teplá. Navíc je jí tu po deštích
opravdu hodně, šplouchá i tam,
kde byl loni pouze kamenitý
břeh. Jen mě nepříjemně překvapilo, jak moc je pláž v ně-

klikni na

FOTOGALERIE
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kterých místech podmáčená,
připomíná to tam bažinu. Ale
zbytek je opravdu v pohodě,“
popsala Večerníku své zkušenosti Zdeňka Prokešová, která
ve čtvrtek odpoledne i se svou

zhruba dvouletou dcerou vyrazila na pláž U Vrbiček. „Určitě
oceňuji, že tu udělali nové záchody, to, co tu bývalo dřív, byla
čistá hrůza,“ uzavřela mladá maminka.
(mls)

<CTGNCVKXP÷VGRNÆJQRQéCUÊPCMQPEKWRN[PWNÆJQVÚFPGFQX¾F÷NQWRąG
JTCF[P÷MQNKMFGUÊVGMURQMQLGPÚEJRNCXEč
Foto: Martin Zaoral
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Jedna značka, hodně starostí 8GNMÆRN¾P[8-TWOUÊP÷EJV÷LÊBistro pro Čistá přehrada vyhlíží
XÚTC\P÷\O÷PKVXGąGLPÆRNQEJ[ cyklisty znovu návrat zlatých časů

Obří sraz pro milovníky pomalé jízdy
s nádechem nostalgie se letos konal již po
šestnácté. V uplynulých letech počty jeho
účastníků až neuvěřitelným způsobem
rostly, loni se tu sešlo rekordních 240 strojů. Letos se jich do kempu sjelo o šedesát
méně. „Kvůli koronaviru máme tentokrát nižší účast, podepsala se zejména
na počtech zahraničních účastníků. Výrazně ubylo zejména Poláků a Němců.
Dorazil pouze jediný Maďar,“ vysvětlil
hlavní organizátor Michal Štauder z pořádajícího Trabant gangu Brno, jemuž se
pro letošek podařilo připravit celou řadu
novinek. „V pátek nám tu hrála živá kapela, máme tu i profesionálního moderátora
z brněnského rádia. Co se týče soutěží,
tak jsme zařadili praktické disciplíny jako
tlačení trabanta na čas či koulení rezervy.
Spanilá jízda nás pak zavedla na Macochu,“ prozradil Štauder, který v čele orga-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PLUMLOV „Když budeš mít blbej den, vyjeď si s trabantem ven!“ Tak zní recept na životní štěstí, kterým se řídí stovky nadšenců nejen u nás, ale i v okolních zemích. Mnozí z nich se po roce opět sjeli
na největší středoevropský sraz všech Trabantů, Wartburgů, Barkasů a dalších vozítek vyrobených
v koncernu IFA, který se od pátku do neděle konal v autokempu Žralok v Plumlově.

Bakelitové „drahokamy“ nemohl zastavit ani koronavir

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

TRABANT VÍTĚZÍ! NESMRTELNÉ VOZY SE OPĚT SJELY NA ŽRALOKU 7<OJK@I½NFG@KT HÁNOJ
HÁNOJ
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Mostkovice(mls)-Ulice Salatky v Mostkovicích se dočká nového dopravního
značení. Na podnět občanů se v obytné
zóně, kudy auta projíždí po zámkové
dlažbě, objeví značky „Pozor děti“, „Zákaz
vjezdu vozidel nad 5 tun“ a také se v místě
omezí rychlost na 20 km/hod.

Omezí rychlost

Kralice na Hané (mls) - Nový výrobní areál společnosti PS Plasty CZ by
měl vyrůst v Kralicích na Hané. Jeho
součástí bude administrativní budova
a kompletační hala. Součástí projektu
jsou rovněž silnice, chodníky a parkoviště. Projekt aktuálně žádá o stavební
povolení. Společnost PS Plasty CZ
sídlí v Prostějově a nabízí plastové obaly, stroje pro uzavírání a plnění kelímků
a kompletní servis v oblasti balení.

Chystají továrnu na obaly

Konice (mls) - Při loňském slavnostním otevření nového komunitního
centra, které vzniklo po kompletní
rekonstrukci někdejší sokolovny v Konici, si nešlo nevšimnout chybějícího
pódia. To se město nyní bude snažit
napravit. Proto žádá Olomoucký kraj
o dotaci na jeho pořízení. Pódium by
mělo přijít na 150 tisíc korun, dotace by
pokryla zhruba dvě třetiny nákladů.

Poøídí pódium

Dobrochov (mls) - Tohle je škoda! Na
pátek 3. července byla do Dobrochova
naplánována velká sláva. Nejzelenější
obec v ČR loňského roku měla přivítat komisaře evropské soutěže Entante
Floreale Europe – Evropská kvetoucí
sídla. K tomu ovšem nedošlo. „Kvůli
opatřením proti šíření koronaviru se vše
o rok posunulo. Náhradní termín zatím
není znám. Náš připravený program zůstane stejný, budeme mít alespoň více
času se na vše lépe nachystat,“ konstatoval starosta obce Miloslav Kříž.

9VRXWÈzLVH
REMHYÉDz]DURN

Prostějovsko (mls) - Aktuálně se připravují jízdní řády vlaků na příští rok.
Jejich návrh je zveřejněn na internetových stránkách www.idsok.cz v sekci
Jízdní řády. Jedná se o pracovní materiál,
který může být upraven na základě obdržených připomínek a podnětů od občanů. Záviset ovšem bude také na výši
finančních prostředků potřebných na
pokrytí ztráty. Své připomínky můžete
posílat již pouze tento týden. Činit tak
lze prostřednictvím datové schránky
KIDSOK do pátku 10. července. Vždy
je nutné podrobně uvést, z jakého důvodu vznášíte svůj požadavek a nejlépe
i počet dojíždějících, jimž by případná
úprava jízdního řádu pomohla.

Ovlivnìte,
jak pojedou vlaky!

Niva (mls) - Od středy 1. července je
zcela uzavřena silnice v Nivě, důvodem
je její oprava. Stavba by měla skončit nejpozději 7. srpna. Uzavírka se dotkne i autobusů, které do obce budou zajíždět po
místní komunikaci ve směru od Repech.

Úplná uzavírka v Nivì

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Úterý 7. července 2020
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rozhovor večerníku

Úterý 7. července 2020

Jana Komárková dokáže z pánských košil vykouzlit krásné ženské šaty
➢

Z MINULÉHO VYDÁNÍ

HOLUBICE Pokud šaty dělají člověka, pak máme skutečně na výběr,
kým se chceme stát. Nejrůznějších
krámků s oblečením je kolem nás
spousta, tvoří podstatnou část obchodů na prostějovském náměstí
i v obchodních centrech. Jenže
není jich tolik právě proto, že nabízené zboží za moc nestojí, načež
potřebujeme stále nové a nové?
Jak poznat kvalitní šaty? A není
originalita člověka ukrytá spíše
v tom, co si vyrobí, než co si koupí?
I na to jsme narazili ve druhé části
rozhovoru s Janou Komárkovou,
přičemž první díl jste mohli najít
v minulém vydání.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

20070211085

yy Na vašich výrobcích se často
objevovaly zvířecí motivy.
Obzvláště často se objevovaly motivy ptáčků
a chameleonů. Máte
k nim nějaký speciální vztah?
„Ono asi všechno
má svůj důvod,
ale myslím, že to
bylo hlavně tím, že
se dobře výtvarně
ztvárňují. Ať se podíváte na keramiku, či

různé malby, tvar ptáčka, sovy, hada,
slona či chameleona tam vždycky
najdete. Jedno zvíře ale může mít tisíc podob, neb má jednoduchý tvar,
lehce nakreslitelný i dítětem. Myslím,
že právě ta láska k dětem bude u mě
tím vysvětlením. Ale jinak mám raději kytky než zvířata.“
yy V poslední době jste přišla s nápadem vytvářet dámské šaty z nevyužitích pánských košil. Jak jste
přišla na tento nápad?
„Já moc ráda přešívám. Zachraňuji
věci. Nová látka stojí navíc i dost

Mým snem je, aby i jiné ženy doma více šily, jako
tomu bývalo dřív. Aby si našly čas látat ponožky a zašívat

díry na oděvech. Dnes už ale na sebe nešijí ani některé
moje spolužačky z oděvní školy.
Pokud ale nepoznáme kvalitně ušitý oděv
a netoužíme po něm, pak budeme
odkázáni jen na svršky z Asie...
peněz a skoro se
nevyplácí z ní šít, třeba na
zakázku. A přešívání může
být velice kreativní, což je mi
blízké. No a pánské košile
jsou prostě více než vhodné. Jsou většinou z velice
kvalitních a příjemných
bavlněných látek a svým
střihem dávají spoustu
možností k přetvoření.
Dá se využít i rukávů
a například zadní díl pánské košile je natolik velký, že se z něj dá nastříhat
už opravdu ledacos. Ale
přiznávám, není to celé
jen z mé hlavy.“
yy Co vás tedy inspirovalo?
„Předloni v Praze jsem viděla v jednom butiku dlouhé košilošaty tohoto
typu a od té doby mě to nenechalo
spát. Stále jsem měla před očima výjev toho, jak sexy a nevšední je žena
oblečená jen ve všední pánské košili,
třeba po ránu. To byla myšlenka tohoto mého nápadu, ušít šaty v ženském stylu, ale právě s pánskými
prvky.“
yy Recyklace a využívání nevyužitých materiálů je dnes velkým
tématem, a to zejména souvislosti s trvale udržitelným rozvojem. Věříte tomu, že to má smysl?
Přece jen drtivá většina oblečení,
které nosíme, se stejně vyrábí
v Asii, kde na podobné věci příliš
nedbají?
„Recyklace má smysl a nejen v odívání. Ono kdyby každá žena místo
hodin nakupování svršků v obchodních řetězcích dokázala přešít
ze svého šatníku něco, co už nenosí,
na nový modernější kousek, celá
příroda by si oddechla. Bohužel
to ale ne každá umí a hlavně skoro
žádná to nechce. Většinu žen prostě
baví víc to nakupování levných
hadříků ve výprodejích, většina lidí
nad ekologií ani nepřemýšlí. Přitom tenhle trend upcyklace už tu
byl dávno. Třeba za války, v době
protektorátu, si ženy šily šaty tzv. ze
dvou jedny. Použily vždy to hezčí
z každého oděvu a spojily to nějak
dohromady. Kdo šije, tak ví, že je
to sice náročnější než šít šaty nové,
ale je to ekonomické a ekologické.
Minimální odpad, minimální náklady. V době, kdy se nedalo nic nikde koupit a kdy bylo potřeba vyjít
i s málem, se tohle přesně vyplatilo.
Každá žena v každé době chce být
totiž hlavně krásná.“
yy Jak dlouho vlastně mohou
ženě vydržet kvalitní šaty?
„Na kvalitní šaty je potřeba hlavně
kvalitní materiál. Už tohle je problém. Že se spousta metráže schová-

vá za vysokou cenu, ale
přitom vydrží jen pár praní.
Ovšem pokud bychom našli skutečně vhodnou kvalitní látku a kvalitní
krejčovou, potom šaty vydrží spoustu
let, stejně jako tomu bylo dřív.“
yy A kolik jich podle vás k životu
potřebuje?
„Já nevím, přijde mi, že dnešní ženy
nosí šaty akorát tak na svou svatbu,
ples či jinou slavnostní událost, což
je velká škoda. Já třeba nosím šaty
stále, tak nějak celoročně a mám
jich ve skříni vždy okolo deseti.
Jako každá žena i já se ráda oblékám
a netajím se tím, že nakupuji a přešívám oděvy hlavně ze secondhandů. Vidím v tom smysl a v současné
nabídce oděvů mi to přijde jako
nejlepší cesta, jako forma toho mít
oděv kvalitní, originální a v souladu
s tou udržitelností.“
yy Je možné se ruční výrobou
v dnešní době uživit?
„To nevím, ale věřím, že všechno
jde, když se skutečně chce. Když
má někdo hodně dobrý nápad,
když má hodně síly a víry, když
má podporu a zázemí, když to dělá
srdcem a ne jen pro vlastní peníze.
Když dělá něco kvalitně a něco,
čemu rozumí, když má k tomu ty
správné lidi okolo, určitě to musí
fungovat. Ovšem není to zadarmo,
myslím. Jsou v tom jistě pracovní
víkendy, jsou to jiná omezení a odříkání, která druzí už nevidí…“
yy Pracujete aktuálně jako asistentka pedagoga. Kde na šití
berete čas?
„Přiznám se, že právě ten čas mi
hodně chybí. Ale myslím, že čas

si člověk vždycky udělá, když po
něčem touží, když ho něco baví,
když mu něco dává smysl. Šiji
hlavně o víkendech a prázdninách. Práce asistentky pedagoga
je často náročná na psychiku a já
beru šití i jako jistou formu odpočinku a relaxace. Někdo chodí
běhat, já šiji.“
yy Máte nějaký sen, který by bylo
možné si ušít?
„Asi tohle nepůjde tak úplně ušít,
i když… Mým snem je, aby i jiné
ženy doma více šily, jako tomu
bývalo dřív. Aby si našly čas látat
ponožky a zašívat díry na oděvech,
aby měly čas tvořit a dělat si šitím
radost, dělat radost svým dětem.
Aby neutrácely za nesmysly, jež jim
nesluší a jež jsou nekvalitní. Aby si
dokázaly daný oděv přešít či upravit. Měla jsem velkou radost, když
tolik žen vytáhlo v poslední době
šicí stroje a šilo, byť jen ty roušky.
Na tom je vidět, že spousta žen šít
umí. Také mám radost, když vidím zájem o šití u malých holčiček
u nás ve škole, které se vždycky
moc těší na kroužek šití. Je krásné pozorovat, že ženy tohle mají
prostě v genech stejně jako vaření.
Pokud bych dostala tu příležitost
a byl by zájem, chtěla bych učit
lidi šít. Kvalitně a poctivě. Alespoň
to málo, co znám a umím, předat
zase dál. Protože pokud si dnes
na sebe nešijí už ani moje bývalé
spolužačky z oděvní školy, pokud
vlastně nepoznáme kvalitně ušitý
oděv a netoužíme po něm, potom
opravdu budeme odkázáni jen na
svršky z Asie.“

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

www.vecernikpv.cz
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STRÁŽNÍCI
ZASAHUJÍ PROTI „PIJANŮM“ NA VEŘEJNOSTI
Nenapravitelní alkoholici mohou
za porušení vyhlášky dostat
až 100 tisíc korun pokuty

A situace se k lepšímu nevyvíjela ani
v červnu. Například během třetího
týdne tohoto měsíce řešili strážníci
Městské policie Prostějov hned 14
případů uvedeného protiprávního
jednání. „Mají možnost odebrat
alkoholický nápoj a přestupek projednat příkazem na místě, a to až
do výše deseti tisíc korun. Správní
orgán může za porušení obecně závazné vyhlášky uložit pokutu do výše
sto tisíc korun,“ připomněla tvrdé
sankce za pití alkoholu na veřejných
místech Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
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pouští se ho pouze
bezdomovci. „Kvalifikovaným odhadem lze
říci, že zhruba osmdesát /NWXéÊRTQUV÷LQXUMÚEJUVT¾åPÊMč6GTG\C)TGRNQX¾\Fč
procent osob, které poží- TC\ÿWLGåGRKVÊCNMQJQNWPCXGąGLPÚEJOÊUVGEJLGEGNQ
vají alkohol na veřejnosti URQNGéGPUMÚORTQDNÆOGO ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
na místech, kde je to zakázáno, jsou částí našeho života. V jeho důsledku
lidé bez přístřeší,“ konstatuje Greplo- lidé ztrácí zábrany a schopnost respekvá, které se Večerník zeptal, v čem je tovat jiné či vůbec právní předpisy,
pití na veřejnosti tolik společensky zá- a proto se i takové osoby dopouští časvažným prohřeškem. „Jednak takové těji protiprávního jednání jako rušení
osoby budí v ostatních lidech veřejné nočního klidu, výtržnosti, verbální
pohoršení, odhazují odpadky, znečis- i fyzické napadení, poškozování majetťují veřejná prostranství, a to například ku a podobně,“ vyjmenovala nejzásadi močí nebo zvratky. V neposlední řadě nější neduhy mluvčí prostějovských
dávají špatný příklad dětem a mladším strážníků.
lidem. Mládež pak žije v domnění, že Některé skupinky osob požívající alkopožívání alkoholu je zcela běžnou sou- hol na veřejnosti řeší strážníci opako-

Senior nedal přednost,
skončil s Fabií na střeše
PROSTĚJOV Ošklivá nehoda se přihodila minulé úterý
vpodvečer na výjezdu z dálnice u Žešova. Stařík za volantem škodovky nedal přednost od Výšovic přijíždějícímu
Mercedesu a neštěstí bylo na světě. Do nemocnice byli
sanitkou převezeni dva lidé.
„V podvečer okolo půl šesté došlo v křižovatce sjezdu z dálnice D46 u Žešova se silnicí mezi Prostějovem a Výšovicemi
k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Osmdesátiletý řidič Škody Fabie po sjetí z dálnice chtěl odbočit k Prostějovu. V křižovatce však přehlédl od Prostějova přijíždějící
Mercedes a vjel mu do jízdní dráhy. Při střetu došlo k převrácení Fabie na střechu a ke zranění jejího řidiče a spolujezdkyně,“ uvedl František Kořínek, policejní tiskový mluvčí.
Výše způsobené hmotné škody byla podle policistů předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
doplnil František
(QVQ2QNKEKGè4 Kořínek. (mik)

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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PROSTĚJOV V posledním období v Prostějově přibývá situací,
kdy lidé konzumují alkohol na místech veřejně přístupných,
což je pochopitelně zakázáno vyhláškou města. A pozor,
podle strážníků městské policie nejde zdaleka vždy
o bezdomovce, se kterými jsou v tomto ohledu největší problémy. Jak se Večerník dozvěděl, ročně
strážci veřejného pořádku řeší okolo 150 přestupků tohoto typu. Letos to přitom bylo už 73 případů k poslednímu květnovému dni!
Jak již bylo konstaPŮVODNÍ
továno, pití na vezpravodajství
řejnosti je závažný
pro Večerník
problém a nedo-

Michal
KADLEC
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vaně. Proč jsou tito lidé nepoučitelní?
„Je to dáno asi tím, že jsou v určité
sociální skupině, která má jiné představy o společnosti, vnímání právního
stavu, neschopnost mnohdy sociální
adaptace a určitě i právní systém, který
jim to svým způsobem umožňuje či
snad i toleruje. Je to problém, obdobně
jako bezdomovectví, potýkají se s tím
všechna města. Vymahatelnost pokut
u takových osob je přinejmenším problematická z důvodu toho, že někteří

2018

2019

2020

nemají finanční prostředky na úhradu
pokut. Nicméně všechny osoby jsou
povinny dodržovat právní řád a policie
jsou zde od toho, aby věci v rámci zákonných zmocnění řešily. Je třeba říci,
že se touto problematikou nezabývá
pouze policie, ale i značné množství
státem podporovaných organizací,
jako jsou charity, psychologické poradny a různé nadace. Policie bohužel řeší
pouze jen důsledky,“ uzavírá toto téma
Tereza Greplová.

'RWRKRXæPDJLVWU¿WQHxHOf

Uzavírka Wolkerovy ulice byla posunuta
PROSTĚJOV Léto je tady a podle toho vypadají také silnice
na Prostějovsku. Řadu z nich totiž zatížily objízdné trasy a řidiči se skřípěním zubů museli volit dlouhé objížďky. S dalšími
nesnázemi už brzy všichni mohli setkat také v centru Prostějova. Kromě Vápenice mělo dojít na uzavření ulice Wolkerova. Úřady však rekonstrukci posunuly.

3RORSRG]HPQÉ
NRQWHMQHU\YSURYR]X
Prostějov (mik) – Od středy 1.
července začaly v Prostějově fungovat polopodzemní kontejnery.
Ty od zhotovitele převzal odbor
správy a údržby majetku města.
„Polopodzemní kontejnery slouží na ukládání tříděného odpadu,
tedy plastu, papíru, skla a nově také
bioodpadu. Na devíti stanovištích
postupně nahradí stávající barevné plastové kontejnery o objemu
1 100 litrů. Vývoz, respektive výklop polopodzemních kontejnerů
bude zajišťovat nákladní vozidlo
s hydraulickou rukou. Věříme, že
jednak lidé ocení výrazně lepší estetičnost celého kontejnerového
hnízda a jednak zvětšení kapacity
nádob, že je to bude ještě více motivovat ke třídění odpadu,“ říká Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.

3RUDGQD
LRSU½]GQLQ½FK

Michal SOBECKÝ
Wolkerova ulice patří k nejvytíženějším tepnám ve městě. A zejména
kvůli nákladní dopravě dostává pořádně zabrat. I proto se už letos měla
dostat do programu na rekonstrukci. „Ulice Wolkerova je plánována
v rámci investiční akce na silnici Prostějov–Přerov, která je spolufinancována z evropských fondů. Na celou akci právě probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby, zahájení prací je proto závislé na jeho ukončení.
Stavební úpravy v ulici Wolkerova však budou na základě požadavku
statutárního města Prostějov probíhat až v roce 2022,“ prozradila mluvčí
krajského úřadu Olomouckého kraje Eva Knajblová.
Právě Wolkerova měla být, spolu s ulicemi Vrahovická a Vápenice, další
důležitou silnicí v péči dělníků. Silniční úsek, který by podle informací
kraje měl být opravený za 12 milionů korun, však bude upraven až příští
rok. „Celková délka úprav úseku A činí asi 300 metrů. V rámci staveb-

Prostějov (mik) – Nedávno Večerník informoval o nutnosti demolice nemovitosti na Husově
náměstí v Prostějově, v níž působí
Regionální centrum ochránců
přírody IRIS. Na jejím místě pak
nechá město pro využití Ekocentra postavit zbrusu novou budovu.
Nyní je už jasné, že radnice počítá
se zahájením této investiční akce
ještě letos. „Nyní probíhá společné
územní a stavební řízení. V rozpočtu města na letošní rok byla
vyčleněna částka dvou milionů
korun. Z rozpočtu Olomouckého
kraje se pokusíme získat dotaci
ve výši 5 milionů korun,“ potvrdil
aktuálně náměstek primátora Jiří
Rozehnal. Jak dodal, město počítá
s celkovými náklady ve výši zhruba
12,7 milionu korun.

9QNMGTQXCWNKEGUGO÷NCUV¾VUVCXGPKwV÷O0CHTGMXGPVQXCPÆVąÊF÷XEGPVTW
O÷UVCUGCNGQDLGXÊF÷NPÊEKCå\CFXCTQM[
Foto: Michal Kadlec

ních úprav bude provedena celková rekonstrukce vozovky, tedy odstranění stávající konstrukce vozovky, předpokládaná úprava zemní pláně
a vybudování nové konstrukce pozemní komunikace. Dále budou v daném úseku předlážděny navazující chodníky, bude nově zřízeno rozšíření jízdního pruhu při křižovatce ul. Wolkerova a Tylova pro levostranné
odbočení do ul. Tylova, budou vybudovány nové přechodové ostrůvky,“ prozradila některé změny Eva Knajblová.
Období, kdy přesně by mělo k rekonstrukci nakonec dojít, však neupřesnila a nic konkrétního neoznámil ani prostějovský magistrát.

Prostějov (red) – Poradna pro
spotřebitele opět pokračuje i během letních prázdnin. Koná se ve
studovně, v přízemí prostějovské
městské knihovny, a to každý sudý
týden, vždy ve čtvrtek od 15.00 do
17.00 hodin. „Kdokoli má zájem,
může se obrátit na pracovníky
Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace, kteří bezplatně pomohou řešit konkrétní problémy týkající se spotřebitelských práv. Se
svými spotřebitelskými problémy
můžete do knihovny přijít 9. a 23.
července,“ upozorňuje Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Uzavírka Vápenice zatím bez problémů
Řidiče ale dráždí semafory na Olomoucké!
PROSTĚJOV Máme za sebou první týden velké motoristické zkoušky.
Od středy 1. července je uzavřena jedna z nejfrekventovanějších ulic
v Prostějově. Hned první den se dělníci pustili do rekonstrukce vozovky. Do pátku pak vyfrézovali starý asfaltový koberec po celé délce Vápenice. Uzavírka zatím nepřinesla výraznější dopravní komplikace. A to
hlavně proto, že Prostějov se během prvních prázdninových dní takřka
vylidnil a frekvence dopravy je minimální.
a ukázněným řidičům k nim
Michal KADLEC ným
tentokrát nedochází. Moc bych
„Určité dopravní komplikace se daly chtěla za to řidičům poděkovat,“
čekat, ale díky opravdu zodpověd- sdělila Večerníku Alena Rašková,

<CJNEGPÆ1NQOQWEMÆWNKEKUGOCHQT[OQEPGRQO¾JCLÊ0C\GNGPQWRWUVÊąKFKéGUO÷
TGOPC5XCVQRNWMQXWWNKEKéK·LG\FPCRQWJÚEJQUOUGMWPF Foto: Michal Kadlec

náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově. Dopravní situace v centru města je v souvislosti s uzavírkou
Vápenice celkem klidná, ovšem s výjimkou ranní a odpolední dopravní
špičky. Nejvíce se vozidly zahlcuje
Olomoucká ulice, kde řidiči stojící
v kolonách mají jeden důvod k rozčilování. Jak si totiž i Večerník sám
ověřil, křižovatka ulic Olomoucká
a Vápenice je velice těžko průjezdná,
protože semafory odtud pustí řidiče na zelenou pouze po dobu osmi
sekund! „Pak se nemůžeme divit, že
se Olomoucká ucpává. Za těch osm
sekund projedou za uvedený krátký
interval z Olomoucké dál na Svatoplukovu nebo Újezd čtyři vozidla,
maximálně pět. To nemohlo město
nechat semafory seřídit? Nepochopím, proč na křižovatce je stále
v činnosti semafor se šipkou doprava na Vápenici, když ta je uzavřená,“
postěžoval si Večerníku Miloš Hájek
z Prostějova. Večerník samozřejmě

tuto stížnost tlumočil náměstkyni primátora. „Seřizovat či vypínat
semafory na dobu rekonstrukce je
velmi obtížné. Jednak seřízení vždy
něco stojí, ale hlavně křižovatky Vápenice a Olomoucká i Újezd a Svatoplukova jsou propojeny a seřízeny
společně! Není tak jednoduché, jak
se na první pohled zdá, udělat nové
seřízení a za měsíc znova vracet do
původních časů. Prosím tedy řidiče
i chodce o pochopení, pozornost
a vzájemnou ohleduplnost. Všechny
nepříjemnosti budou jen na dobu
nezbytně nutnou. S dodavatelem
jsme domluveni, že budou postupovat co možná nejrychleji, aby se tato
pro Prostějovany nepříjemná situace
vyřešila co nejdříve,“ slibuje Alena
Rašková.
Jednou z objízdných tras, aby se
lidé dostali zejména na parkoviště
ve Školní ulici, je trasa vedoucí přes
Žižkovo náměstí a náměstí T. G.
Masaryka. Tudy projížděla auta na-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

posledy snad před 60 lety! „Průjezd
náměstími je opravdu vzpomínka
na dobu před mnoha lety. Určitě
jsou pamětníci zastávky autobusů
před radnicí. Ale to jsou vzpomínky,“
souhlasí Alena Rašková, které se Večerník ještě zeptal, zda tato objízdná
trasa nezpůsobuje nějaké komplikace v samém centru města. „Samozřejmě teď jezdí přes náměstí aut
podstatně víc, ale není tu přehuštěná
doprava. Jediné místo, kde by mohly
vznikat kolize, je při vjezdu na Žiž-

kovo náměstí, kde poměrně často
stávají na pravé straně osobní auta
a tím značně zužují vozovku. Proto
tam bude zákaz zastavení mimo zásobování a věřím, že zastavení bude
opravdu jen na vyložení či naložení
zboží. Jinak by byla komunikace neprůjezdná,“ uzavírá toto téma Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Prostějova.
Večerník bude ale samozřejmě vývoj
dopravní situace s ohledem na uzavírku Vápenice i nadále sledovat.
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Kam na dovolenou? Tak právě tato otázka bude rezonovat v hlavách Prostějovanů právě teď úplně nejvíce. Většina z nás nebude pomalu myslet na
nic jiného. Možná nám tak ale unikne spousta daleko podstatnějších věcí,
čehož můžeme brzy litovat.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nebudete si vidět do pusy, takže před
vlivnými lidmi pronesete řeči, kterých budete později litovat. Bohužel
si z toho ale ponaučení nevezmete,
takže se vaše problémy budou neustále jen prohlubovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Z poklidného týdne vás vůbec nic nevykolejí, naopak si až do neděle budete
užívat romantické chvíle se svým
partnerem. Nic na tom nezmění ani
fakt, že si kvůli špatné finanční situaci nedopřejete většího luxusu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Neobávejte se o svoji nejbližší budoucnost, ta bude přímo skvělá! Po svém
boku budete mít navíc stále někoho, kdo vás při případných potížích
podpoří. Važte si toho, nemá to tak
každý.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vyhýbejte se
domácím pracím, jednak vás nebaví
a jednak vás u nich partner vůbec nepotřebuje. Můžete se tak věnovat osobním záležitostem, třeba více sportujte,
nebo navštivte kulturní akci.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nevydržíte dlouho sedět na jednom místě.
Zvědavost je u vás natolik silná, že
neustále budete ze všech možných
zdrojů zjišťovat novinky a drby ze
svého okolí. Dozvíte se toho hodně
a mnohé zprávy vás překvapí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Poslední
dobou vám to ve vztahu skřípe a pomalu, ale jistě se s partnerem odcizujete. Nyní budete mít jedinečnou
šanci vzájemné soužití oživit. Čeká
vás romantický výlet, kterým si připomenete krásné mládí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V kuchyni to vážně umíte a tak mnohé ani
nepřekvapí, že v ní strávíte většinu
volného času. Vaření a pečení je tento týden pouze na vás, rodina z toho
bude mít obrovskou radost.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete nabídku, která se prostě
neodmítá. Půjde o obchod, ve kterém budete skutečně minimálně
riskovat, přičemž zisk může být až
závratný. Neinvestujte ale všechno,
nějaké peníze vám zůstat musí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Sázíte zbytečně jen na své schopnosti
a cizí názory vůbec neberete v potaz. Chyba! Pokud tento týden dáte
na rady jiných, můžete se ve svém
životě posunout o notný kus dopředu. Alespoň to zkuste.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Trošku se budete nudit, protože
si sami nedokážete zajistit zábavu.
V tomto případě se tedy spolehněte
na partnera, který určitě něco vymyslí. Najednou budete rádi, že jej máte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Svojí
dobrou náladou nakazíte celé své
okolí. Prožijete týden, který se jen
tak nezapomene. Pohodu nenaruší
ani skutečnost, že vám nevyjde jeden z plánů na hezkou dovolenou.
Práce je přednější.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Je pravý čas
na domácí úklid, který jste dlouho
zanedbávali. Zapojte do něj celou
rodinu, nikdo se nesmí flákat. Uvidíte, že v uklizeném domově se najednou budete cítit jako vyměnění.
Dá to ale fušku.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

Broskve 1 kg

29,90

Nektarinky 1 kg
Meloun Vodní 1 kg

69,90

59,90

34,90

59,90

29,90

39,90

34,90

49,90

69,90

39,90

69,90

7,90

14,90

-

7,90

9,90

7,90

39,90

19,90

-
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29,90

39,90

49,90
(1ks)

Mandarinky 1 kg

49,90

39,90
(750g)

69,90

-

59,90

69,90

7ĝHäQčNJ

59,90

9,90
(100g)

-

149,90

149,90

-

Naše
4'57/¦

Chutná, a navíc je zdrojem nepřeberného množství vitamínů. Ovoce
prostě k létu patří a tak se pro tento týden stalo námětem pravidelného
průzkumu Večerníku. Nejlevnější broskve jsou k mání v Albertu a Penny
marketu, nektarinky pak dostanete za nejmenší peníz v Lidlu. Pro nejvýhodnější nákup melounů můžete zamířit do Alberta, Kauflandu či Penny
marketu, pro žlutý cukrový meloun zase můžete spěchat do Tesca. V Albertu a Lidlu nakoupíte výhodně mandarinky a do Alberta určitě běžte
nakupovat, pokud máte rádi slaďoučké třešně.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 1. července
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OD 7. DO 12. 7. 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 .
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO je pořad pro děti, který se koná každý den od 14:00 do 15:00.
Ɣ JAK SATURN PRSTENEC POZBYL se koná 7. července od 10:00 hodin
Ɣ STALO SE NESTALO se koná 8. července od 10:00 hodin
Ɣ JAK KAPIČKA PUTOVALA se koná 9. července od 10:00 hodin
Ɣ LETNÍ POHÁDKA se koná 10. července od 10:00 hodin
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Konstelace hvězd Prostějova
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Díky iniciativě Hospodářské komory a dalších podnikatelských
svazů Poslanecká sněmovna
schválila pozměňovací návrh,
který vrací původní osmidenní
lhůtu, během které musí zaměstnavatelé hlásit personální změny
ve firmě České správě sociálního
zabezpečení. Návrh přednesla
poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Podle nedávno uzákoněného návrhu téže poslankyně za
KSČM se totiž tato lhůta od 1.
září zkracuje na jediný pracovní den, a to navíc pod hrozbou
sankce ve výši 20 000 Kč.
Ke schválení absurdního opatření

z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, které výrazně zkrátilo
dobu pro nahlášení personálních
změn ve firmách, došlo při sněmovním projednávání návrhu zákona
snižujícího penále při opožděných
úhradách sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem.
Reprezentanti podnikatelů upozorňovali na nesmyslnost tohoto
bez jakékoliv diskuse přijatého
ustanovení. Lhůta jednoho pracovního dne je zcela bezprecedentní a ve veřejnoprávních
předpisech se z hlediska plnění
povinnosti ze strany podnikatele
téměř nevyskytuje. Tento skrytý

přílepek nebyl projednán s podnikatelskou veřejností a neprošel
celým legislativním procesem.
O zásadních souvislostech zkrácení lhůty nebyla zmínka ani v písemném, ani ústním odůvodnění
návrhu změny zákona.
Nový návrh, pokud projde Senátem, tak odstraní administrativní
hrozbu ještě dříve, než se v praxi
začne uplatňovat. Celá záležitost
kolem rušení a následného znovuzavedení osmidenní lhůty názorně
odhaluje nebezpečí urychleného
legislativního procesu, který se stal
jedním z charakteristik probíhající
pandemie.
Zdroj: TZ HK ČR

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: Poličky
Obec: Prostějov
Obec: Kralice na Hané
Dne: 20. 7. 2020 od 7:30 do 18:30 Dne: 22. 7. 2020 od 7:30 do 16:00 Dne: 30. 7. 2020 od 7:00 do 18:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: část sídl. E. hodin. Vypnutá oblast: část obce
Poličky.
Beneše s č. 21 - 35.
Kralice na Hané: Hlavní třída od
Obec: Dobromilice
Obec: Prostějov
č. 16 a 31 po ul. Vítova, celá ulice
Dne: 21. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 24. 7. 2020 od 10:00 do 12:00 Tichá. Jednostranně ul. Vítova od
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- hodin. Vypnutá oblast: Areál Roz- č. 450 po ul. Hrubčická a dále jedně od č. 75 a 82 po konec obce s č. vodny Letecká ul. 3134/10,11,12. nostranně ul. Biskupická od č. 418
205 a 288, dále od č. 171 a 271 po Ul. Brněnská č. p. 4646/69, Are- po č. 476 (vč. č. 492 a 496).
č. 167 a 235 včetně ulice s čísly 161 ál čerpací stanice Euro Oil, Areál Obec: Vrbátky
a 154 po č. 135, 136.
Agrostavu Za Brněnskou ulicí č. p. Dne: 30. 7. 2020 od 11:00 do 12:30
Obec: Prostějov
4292. Odběratelské trafostanice: Pv hodin. Vypnutá oblast: odběratelDne: 22. 7. 2020 od 7:30 do 16:00 Benzina (č. 300643), Pv vojsko (č. ská trafostanice Vrbátky Vodafone
hodin. Vypnutá oblast: ul. Sadová 300669), Pv Agrostav (č. 300623). (č. 702608) - VYPNUTÍ SE NEs č. 11, 13 a 28 - 46.
Obec: Vranovice-Kelčice
TÝKÁ DOMÁCNOSTÍ.
Obec: Seloutky, Určice, Dětkovi- Dne: 28. 7. 2020 od 8:00 do 14:30 Obec: Držovice na Moravě
ce, Vincencov, Vranovice-Kelčice hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 31. 7. 2020 od 7:30 do 14:30
Dne: 24. 7. 2020 od 7:30 do 12:00 Vranovice: jednostranně ulice od hodin. Vypnutá oblast: ul. Smržická
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: č. 89 po č. 26 (vč. č. 86,90,58,62) č. 552, parc. č. 703/43, ul. Jasmínová
Seloutky, Určice, Dětkovice, Vincen- a dále oboustranně od č. 27 a 13 po č. 555, 554, 550, 549, 551, 518, 547,
cov, Vranovice-Kelčice. Odběratel- č. 38 a 1 až po konec obce směr Dět- 548, 527, 544, parc. 703/15.
ská trafostanice: Kelčice 3. v ZD (č. kovice s č. 106. Oboustranně od č. Obec: Stražisko
300209), Kelčice voda (č. 300699), 71 a 78 po č. 80 a 75. Celá ulice od Dne: 31. 7. 2020 od 8:00 do 12:00
Kelčice teletník (č. 300698), Vra- č. 14 a 15 směrem na Kelčice. Celá hodin. Vypnutá oblast: oboustrannovice ZD (č. 300738), Dětkovi- ulice od č. 125 a 128 po č. 127 a 133. ně ulice od č. 13 a 29 po č. 162, 161,
ce Zd (č. 300686), FVE SOLAR Obec: Konice
114 a dále č. 58, 158, 83 a dále směr
3 s.r.o. Určice, Určice závlaha (č. Dne: 30. 7. 2020 od 7:00 do 15:00 chatová oblast ohraničená čísly 147,
300734), Bioplynová stanice Urči- hodin. Vypnutá oblast: Konice, ul. E. 110, 145, 108, 138, 146, 87.
ce (702928), FVE Solar 5 Určice Beneše od č. 72 (vč. č. 239) po č. 378, Obec: Stražisko
(701586).
Masarykovo nám. od č. 68 po č. 64. Dne: 31. 7. 2020 od 8:00 do
Obec: Ohrozim
Obec: Bedihošť
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 27. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 30. 7. 2020 od 9:00 do 10:30 část obce Stražisko - oboustranně
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: odběratel- ulice od č. 26 a 60 po č. 92 a 160
Ohrozim, levá strana návsi od č. 42 ská trafostanice Bedihošť Oskar (č. (vč. č. 63 a 114) a dále ulice s čísly
po č. 33 vč. MŠ, č. 60, 61, 200, dále č. 300791) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ 97, 60, 115 a 32.
31 (Obecní úřad).
DOMÁCNOSTÍ.
E.ON Distribuce a.s.

Kraj chystá na Prostějovsku
PROSTĚJOV Dvě opravené ulice
a silnice spojující Prostějov s Přerovem – to jsou další významné
projekty Olomouckého kraje
v oblasti dopravní infrastruktury
na Prostějovsku. Celkem si všechny tři akce vyžádají investici ve
výši zhruba 125 miliónů korun.
„Z Integrovaného regionálního operačního programu máme přislíbeno
téměř 87 miliónů korun, zbývající část
chceme hradit z krajského rozpočtu.
Připojí se také Prostějov, který uvolní
patnáct miliónů,“ přiblížil financování
Jiří Zemánek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

velké investice
V případě Wolkerovy ulice se práce
dotknou 300 metrů komunikace,
kde bude vyměněna konstrukce celé
vozovky. V lokalitě u křižovatky Wolkerovy s Tylovou ulicí se jízdní pruh
rozšíří, aby zde mohl vzniknout odbočovací pruh. Projekt počítá také
s novými přechodovými ostrůvky.
Vrahovická ulice se dočká rekonstrukce v délce jednoho kilometru.
Součástí prací bude úprava křižovatky Vrahovické a Průmyslové uli-

ce, kde vyroste středový ostrůvek.
Do projektu podpořeného z evropských fondů patří také obnova silnice spojující Prostějov s Přerovem,
konkrétně jejího téměř šestikilometrového úseku na hranicích obou regionů. „V čerpání evropských peněz
je kraj velmi úspěšný. Popisované
projekty přispějí nejen k příjemnější
jízdě řidičů na Prostějovsku, ale také
k jejich větší bezpečnosti,“ dodal Zemánek.
(red)
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REALITY

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877
Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Koupím byt 2+1, financování zajištěno.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
Tel. 774421818
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Hledám ke koupi byt 1+1,financování
Tel.: 604 820 358
zajištěno. Tel. 774421818
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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
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.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 1. července 2020
jsme vzpomenuli 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bedřich ŠIMEK
ze Ptení.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje
rodina.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal...

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

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.
cz, tel.: 605 86 41 40

Zavzpomínejme
na naše blízké!

Dne 10. července 2020
si připomeneme 1. rok,
co nás navždy opustil
pan Josef KOČÍ.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále vzpomíná
manželka a děti.

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

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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৴;v|࢙Ѵ;m;fvo

VZPOMÍNKU
m-v࣐0Ѵझh࣐
-ro_1_
ƑƏƏࣂĺ

Dne 11. července 2020
to budou už 2 roky,
co jsi nás náhle opustila,
Nikolko MADEROVÁ
a dne 17. června 2020
bychom oslavili
Tvé 21. narozeniny.
Byla jsi naše dcera, sestra,
vnučka, neteř a milovaná
kamarádka, prostě člověk,
na kterého nejde nikdy
zapomenout. V našich srdcích
zůstaneš navždy. I když už
tu nejsi, tak jsi stále s námi.

Dne 10. července 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí mého milovaného manžela,
našeho tatínka a dědečka
pana Jiřího FAJSTLA
z Ivaně.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s manželem
a vnoučata Honzíček
a Magdička.

najdete nás na
Dnes, tj. 7. července 2020
uplyne 5 let, kdy nás opustila
naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička
paní Libuše BUKVOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Dne 10. července 2020
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Jiřího POULÍKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Za lásku, za zlaté ruce,
za dobré srdce, za celý život,
za všechno dík.

Dnes, tj. 7. července 2020
uplyne 27. výročí od tragického
odchodu našich rodičů
Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají dcera
Drahomíra, vnuci Tomáš a Jirka,
vnučka Hanka a setra Miluška
s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům, kteří je měli
ze srdce rádi.

Kdo žije v srdcích, neumírá...

Dne 10. července 2020
tomu bude 23 roků,
co nás navždy opustila
naše maminka a manželka
paní Anička MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Nikdy na Tebe
nezapomeneme. Manžel
a děti s rodinami.

Dne 4. července 2020
jsme vzpomenuli 20. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Jaroslavy KALINCOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Nezemřela jsem,
neboť vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mne milovali.

Dne 11. července 2020
uplyne 1. výročí úmrtí mého syna
pana Pavla LAKOMÉHO
z Prostějova.
Vzpomíná celá rodina.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád. Proč osud byl
tak krutý a musel Ti ho brát...
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Dne 6. července 2020
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Václava KLIMEŠE
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 3. července 2020
uplynulo již 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav POSPÍŠIL
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
manželka Eva, děti Petra,
Marek, Květa a Milan
s rodinami.

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

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

VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
nebo na Běláku. 605 011 594
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Prodám byt 2+1 OV, cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Dne 5. července 2020
by se dožil 98 let
pan Josef ZAVADIL
z Jesence
a dne 5. srpna 2020
vzpomeneme
10. výročí jeho úmrtí.

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

Dnes, tj. 7. července 2020
vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty KRAJÍČKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 6. července 2020
by se dožila 100 let
paní Božena ZAVADILOVÁ
z Jesence
a dne 25. září 2020
vzpomeneme
10. výročí jejího úmrtí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Vzpomíná rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

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

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

Dne 12. července 2020
vzpomeneme 29 roků od tragického
úmrtí našeho syna, bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

Jakub Mačák 1986
Marka Kypěnová 1936
Helga Spurná 1934
Miroslav Crhan 1948
Vilma Kaprálová 1953
Marie Ondrová 1943
Miroslava Rajtrová 1943
Marie Bedáňová 1928

Poslední rozlouèení
Prostějov Středa 8. července 2020
Miloš
Kořalka
1952
Kostelec
na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Držovice
Prostějov Čtvrtek 9. července 2020
Ladislav
Moudrý
1946
Prostějov
14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pivín
Seloutky Pátek 10. července 2020
Niva Ludmila Janošková 1935 Čelechovice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Bedihošť Jiřina Julínková 1931
Prostějov
Niva Marie Fňašková 1943
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Pokorná 1931
Lešany
Jindřiška Hřivňáková 1937 Myslejovice

Poslední rozlouèení
Úterý 7. července 2020
Věra Novotná 1931 Plumlov 11.00 Obřadní síň Plumlov
Pátek 10. července 2020
Miroslav Obořil 1957 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Vojtek 1933 Vřesovice

Eva Kopřivová 1939 Prostějov
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nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

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.: 602 786 692.
Výrobní firma ve Vrahovicích poptává
svářečské a zámečnické práce.
Info tel.: 603 533 508.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 10. ÈERVENCE

Firma Radoslav Smékal přijme brigádníky na sečení trávy v Prostějově.
Tel.: 602 741 361

V 10.00 HODIN

Úterý 7. července 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Číšník/servírka
Fakturant/ka
Montážní pracovníci
Operátoři masné výroby
Řidiči MKD
Vrátní

Plat (Kè)
35 000 Kč
25 000 Kč
17 000 Kč
26 000 Kč
20 000 Kč
11 450 Kč

Provoz
turnusový
jednosměnný
třísměnný
dvousměnný
pružná prac. doba
dvousměnný

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

Firma
J&FO – Hotel Plumlov
Global recycling, Klenovice n.H.

MB TOOL, Prostějov
MAKOVEC, Držovice
Tomáš Jansa, Prostějov
SIDA – MB TOOL, Pv

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

20070211081

20070311089

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

KOUPÍM
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

PRODÁM

ZVÍŘATA

Proměna STARÉ VANY na NOVOU. Kdo daruje pejska, čivavu, pudla i s výbaBěhem jednoho dne. RENOVACE vou? 606 425 313
VAN. Tel: 608 462 346
Hledáme: zaběhlý kocourek (bílo-šedý)
PILA OTASLAVICE nabízí tvrdé pal- slyšící na jméno Eda. Doma je na Ulici
ivové dříví krácené. Cena 700 Kč/prms. Jungmanova 1. (Kola). Případné informace prosím na tel.: 604 892 968,
Doprava zajištěna. Tel.: 605 405 953
582 345 967, 582 344 467
Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
SEZNÁMENÍ
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY. Vel- 72letá vdova, středoškolačka z Prostějoký výběr domácí obuvi, orto. pantofle, va hledá přítele. Telefon: 774 399 550
botasky s paměťovou pěnou a letní
nazouváky. POHODLÍ PRO VAŠE 72letá vdova, hledá kamarádky z ProstěNOHY. Tel.: 603 445 601
jova. 606 425 313
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
NABÍZÍM opravy a servis šicích
strojů všech značek. RYCHLE
A KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346
Prodám proschlé palivové dříví.
Tel.: 605 86 41 40

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
Koupím tříkolku pro dospělé za přijatelnou cenu. 774 399 550

2

Koupím staré šperky a zlomkové zlato dohoda. Tel.605138473

16011421482

20070311090

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

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
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Úterý 7. července 2020
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I sedmadvacáté vydání 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 9. 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

Slovenská
Zdena NOVÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby kadeřnictví.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ondřej Bláha
Dana JANEČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
LETNÍ DOUČOVÁNÍ Alena PODHORNÁ, Brodek u Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnazkušebnívyuč.hod.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 7, 7, 8
Petr TOMÁŠEK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby zařízení.
SU
DO
KU

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

20061160943

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ostříháme oholíme do života naladíme. IvoNOVOTNÝ,Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby kadeřnictví.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD

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

VICHR, HATĚ, STEP, KLENÁK, SYTIČ, LÁTI, POMLK, ARESTY, KUKA,
SICHA, FUCHS, ORLE, CHAMR, TÚRA, MUDRC, STĚR, BAGR,
LÁTKY, ZUBAŘ, LOSI, OCET, RAŠPLE, INZERT, UTÉCI, DOHRA,
LHOTKA, VDÁLCE
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TIP

Úterý 7. července 2020

ku
9H îHU Qtku

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
KDY: ÈTVRTEK 9. A PÁTEK 10. ÈERVENCE, 21:30 HODIN
KDE: NÁDVOØÍ ZÁMKU, PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ 176, PROSTÌJOV
Příběh vychází z divadelní hry Společenství vlastníků, kterou Havelka též
napsal a režíroval. Sám snímek popisuje
schůzi společenství vlastníků jednoho
bytového domu. Vlastníci mají různé
představy, co s domem udělat, a tak
vznikají vtipné situace, které pobaví
nejednoho diváka. V hlavních rolích se
objeví Tereza Ramba, Vojtěch Kotek,
Klára Melíšková, Pavla Tomicová, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Kryštof Hádek
a mnoho dalších.
O den později, tj. v pátek 10. července,
se můžete těšit na dokumentární film
V síti, jehož premiéru jste nedávno
mohli sledovat v Metru. Oba filmy mají
naplánovaný začátek na 21.30 hodin.
Letní kino je součástí Prostějovského

kulturního léta. „Jedná se o pravidelné
promítání, které se bude konat v měsíci červenci ve čtvrtky a pátky, v měsíci
srpnu o středách a čtvrtcích, v září se
vrátíme ke standardu,“ prozradila náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov Milada Sokolová.
Promítat se bude vždy ve večerních
hodinách, oproti loňskému roku bude
nové pódium včetně zastřešení. „Pokud
nebude zájem ze strany veřejnosti o ‚zamluvení‘ sobotních termínů k pořádání
vlastních akcí, budeme letní kino promítat i v sobotu,“ přidala Sokolová.
Vstupné na jednotlivé filmy činí 70 korun. Výjimkou jsou filmy V síti, 3Bobule
a Meky, jejichž cena bude vyšší, a to 100
korun.

Školní 1, Prostějov
úterý 7. července
15:00 MALÁ LEŽ
americko-čínská komedie/drama
17:00 TADY VARY: PROXIMA
drama Francie/Německo
20:00 TADY VARY: ZLOVOLNÉ
HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ
italsko-španělské drama
středa 8. července
17:00 TADY VARY: TEPLOUŠ
drama Jihoafrická republika/V. Británie
20:00 TADY VARY: MEKY
česko-slovenský dokument
čtvrtek 9. července
17:00 TADY VARY: NA PALUBU!
komedie Francie
20:00 TADY VARY: ZUMIRIKI
španělské dokumentární drama
pátek 10. července
15:00 LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaná komedie USA/Čína
17:00 TADY VARY: TAJNÝ AGENT
dokument Chile
20:00 TADY VARY: BEZ
ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ
mysterióznídrama/thrillerMexiko/Španělsko
sobota 11. července
15:00 FRČÍME
americká fantasy komedie
17:30 3BOBULE
komedie ČR
20:00 TADY VARY: HONEY BOY
americké drama
neděle 12. července
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
rodinný animovaný film Kanada
15:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
český dokument pro děti do 12 let
17:30 3BOBULE
20:00 TÉMĚŘ DOKONALA
TAJEMSTVÍ
komedie Německo

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

Kulturní klub
DUHA

Zámek Plumlov

pátek 10. července
19:00 UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
Školní 4, Prostějov
divadelní představení
do 15. srpna
(sklepení pod kamenným sálem)
LUCIE JINDRÁK SKŘIVÁNKOVÁ:
sobota 11. a neděle 12. července
STARLINK
POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY
výstava prací, které se zabývají
do 31. srpna
tématem vesmíru
ANTONÍN GAVLAS:
MARTIN SALAJKA: FURCIFER
ZÁHADY SVĚTLA
výstava maleb s výjevy zachycující
výstava fotografií přírody a jejich detailů
život chameleonů
přeměněných technikou digitální fotoVZPOMÍNKY NA ŽIVOT
výstava jedinečných dokumentárních montáže v obrazy zcela jiných, téměř absfotografií pořízených z kulturních traktních světů
akcí pořádaných statutárním městem
Prostějov
Mìstské divadlo
(vestibul Kulturního klubu Duha)

Prostìjov

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 31. srpna
VLADIMÍR FRANZ – MÁ VLAST
výstava maleb

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 7. července a čtvrtek9. července
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

Zámek Konice

do 1. srpna
DOTEKY KRÁSY
výstava obrazů Libuše Müllerové
do 30. září
čtvrtek 9. července
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
21:30 LETNÍ KINO: VLASTNÍCI
výstava kreseb malířky Miroslavy
česko-slovenská komedie
(nádvoří zámku) Vykydalové
pátek 10. července
21:30 LETNÍ KINO: V SÍTI
dokument ČR
(nádvoří zámku)
do 11. července
ŽIVOT A DÍLO FOTOGRAFA
VÁCLAVA ŠEVČÍKA
výstava fotografií
(nádvoří zámku)

Zámek Prostìjov

BEACHVOLEJBAL/FOTBAL

akce v regionu...
Zdětín Cup 2020
V sobotu 11. července se bude konat 8. ročník triatlonového
klání ve Zdětíně. Sraz účastníků je ve Zdětíně za sokolovnou
v 7:30 hodin. Kilometrová plavecká část letos proběhne v krytém bazénu ve Vyškově.
Cyklistická část dlouhá přes 70 kilometrů povede z Vyškova přes Rychtářov,
Otinoves, Protivanov, Lipovou, Konici, Laškov, Čechy pod Kosířem, Lutotín a Lešany
do Zdětína. Poběží se opět 8 kilometrů ve směru na Bělecký Mlýn. Po závodě bude
v prostoru za sokolovnou ve Zdětíně připraven zajímavý společenský program.

sobota 11. července
9.00 turnaj ve fotbale a plážovém volejbale (otevřený turnaj, fotbalové hřiště
Loučany)

MALÁ KOPANÁ
sobota 11. července
8.00 5. ročník turnaje v malé kopané,
fotbalové hřiště Otaslavice

Uděláte mi to znova?
ZUŠ Plumlov a zámek Plumlov uvádí bláznivou francouzskou divadelní komedii
v režii Kateřiny Štenclové Uděláte mi to znova? Akce se bude konat v pátek
10. července od 19:00 hodin na zámku v Plumlově ve sklepení pod kamenným
sálem. Vstupné dobrovolné.

Netopýří vycházka na Kosíř
Ekocentrum Iris pořádá v pátek 10. července vycházku pro rodiny s dětmi po
úbočí Kosíře. Autobus z Prostějova do Stařechovic odjíždí v 8:45. Návrat z Čech
pod Kosířem bude do 13:30 hodin. Délka trasy bude asi šest kilometrů. Cestou
účastníci potkají kouzelnou skálu, pramen potůčku, tajemný kamenný oblouk
a dozví se mnoho o životě netopýrů.

Pohádkové prohlídky zámku
Chcete se dozvědět, jak se léčí solimánská princezna? A víte, že tam, kde nepomohou ani kouzla králů, stačí nehynoucí láska? Nebo že vyhádat se dá nejen
princezna, ale i pořádný výprask? Tohle všechno uvidíte v nových pohádkách,
které budou připraveny v sobotu 11. a neděli 12. července od 10.00 do 18:00
hodin během pohádkových prohlídek plumlovského zámku.

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
úterý 7. července
21:30 JEDNOU BUDU KRÁLEM
dokument ČR
středa 8. července
21:30 NA ŠPATNÉ STRANĚ
americký krimi thriller
pátek 10. července
21:30 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie
sobota 11. července
21:30 VYJÍMEČNÍ
drama/komedie Francie
neděle 12. července
21:30 ANGRY BIRDS
VE FILMU 2
americká animovaná komedie

20070311092

Kino METRO 70

20070311
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V minulém týdnu odstartoval na nádvoří prostějovského zámku druhý
ročník letního kina. Promítací dny
připadají standardně na čtvrtek a pátek, pouze v srpnu se bude promítat
místo pátku ve středu. Kino Metro
70 společně se statutárním městem
Prostějov připravilo bohatý filmový
program, který bude probíhat až do
18. září. V nadcházejících dnech vás
čekají další dvě představení Vlastníci
a V síti.
Jste fanoušky českých komedií a rádi
se smějete? Tak to určitě navštivte ve
čtvrtek 9. července letní kino pod širým
nebem na zámku. Na pořadu bude film
Jiřího Havelky z roku 2019 Vlastníci,
který natočil podle vlastního scénáře.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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,
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH 724 706 773
OSOB V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777, oznamujeme všem klientům, že pora- O nadcházejícím víkendu 11. a 12. července se konadenské pracoviště v Prostějově má změněnou pro- jí PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA A KOSTELA
vozní dobu: úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE. Historické centrum města
ve 14:00 a 15:00 hodin – stanoviště: socha T.G.M.
do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě (max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže ve 14:00
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do a 15:00 hodin – stanoviště: kostel (max. 20 osob). Prosluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, hlídky jsou zdarma.
čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
I letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých (nám. T. G. Masaryka, Prostějov). Provozní doba pondělí
a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým
až čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin, pátek
klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby
9:00, 10:00 a 13:00 hodin, sobota 13:00, 14:00, 15:00
a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí mož- hodin a neděle a státní svýtky 13:00 a 14:00 hodin.
nost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc
PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ se konají v dny
při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče. pondělí, čtvrtek, neděla a ve státní svýtky v 15:00
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí
hodin. Stanovište průvodce je u vchodu do radnice.
9.00-12.00 a 14.00-16.30, čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
Vstup je zdarma.

Multikulturní centrum Mozaika
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 9. července od 17:00 hodin se pořádá nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
kulinářský podvečer „HANÁCKÉ VDOLKY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 7. července je od 8:30 hodin na programu krátká
vycházka okolím Plumlova pro rodiny s dětmi spojená
s HLEDÁNÍM POKLADU NA ČUBERNICI. Sraz
na aut. zastávce Plumlov/přehrada v 8:35 hodin (vhodný
autobus jede z Prostějova v 8:15 (st. č. 11). Délka trasy je
asi 4 km a není sjízdná pro kočárky.
* ve středu 8. července se od 9:30 hodin pořádá vycházka pro seniory a další dospělé zájemce „U PRAMENE
PILÁVKY“, ráno společná odjezd autobusem z Prostějova do Hvozdu (s přestupem v Konici) v 9:30 ze stanice č.
1). Délka trasy je asi 5 km, návrat kolem 15:00 hodin.
* v pátek 10. července od 8:45 hodin se akce pro rodiny
s dětmi „NETOPÝŘÍ VYCHÁZKA NA KOSÍŘ“ ze Stařechovic do Čech pod Kosířem. Ráno odjezd autobusem
z Prostějova v 8:45 hodin ze stanice č. 1. Délka trasy je asi 6
km, návrat do 13:30 hodin. Trasa není vhodná pro kočárky.
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Tomáš „Mamut“ Grepl
se ukázal v šortkách
svého otce, ikony bigbítu
strana 43

PLUMLOV První kolo letošní extraligy požárního útoku se konalo v sobotu 4. července
v Plumlově. Vítězství mezi muži slavily Velké Hoštice z okresu Opava. Mezi ženami kralovalo
družstvo Renmotor Jinolice. Domácím hasičům se závod příliš nevydařil a skončili hluboko
v poli poražených. Další extraligové závody se odehrály hned v neděli v Radíkově, kde se již
plumlovské družstvo zlepšilo a obsadilo jedenácté místo. Po delší pauze zaviněné koronavirem se rozjela i extraliga požárního útoku. Hned první kolo přivítal jediný pravidelný zástupce
našeho regionu Plumlov. „Z pořadatelského hlediska se závody vydařily perfektně. Příprava
i závod proběhly přesně podle plánu, bylo i dost družstev, jen fanoušků bylo méně, než je obvyklé, po té krizi byl znát úbytek,“ prozradil Večerníku jeden z hasičů Plumlova Richard Soldán.
Na domácí půdě se ovšem příliš nezadařilo. První útok zaznamenal čas
16.70, jenže druhý útok s výsledným
časem 19.64 stačil až na 27. místo.
„Bohužel se nám u pravého proudaře
nezadařilo a docela jsme prostříkli,
tím pádem byl výsledný čas velmi
pomalý,“ zhodnotil Richard Soldán,
kde nastala chyba. Před domácími
nakonec skončily i další regionální
sbory z Dětkovic, Otinovsi a Bílovic,
které se ale neúčastní všech extraligových závodů a nejsou započítány do
konečného pořadí.
Nejlépe se první kolo vydařilo Vel-

kým Hošticím, které soutěž ovládly
o sedm setin sekundy před Čechtínem. Navíc hrály prim, když jeden
z útoků stlačily pod hranici šestnácti
sekund na 15,83. Třetí místo obsadila Trnava u Třebíče.
Mezi ženami se z vítězství radoval
tým Renmotor Jinolice, který porazil
své soupeřky z Olešné o celé čtyři desetiny sekundy. Třetí místo obsadily
nedaleké Dětkovice z vyškovského
okresu. V ženské části se do elitní
desítky dostala dvě mužstva z Prostějovska, a to konkrétně Soběsuky.
Jejich „B“- tým se umístil na sedmém

ƔƔ Odstávku elektřiny budou muset ve středu zkousnout některé části Kostelce na Hané, bude se jednat
o část Rynku, dále ulice Za Humny,
M. Ulického, B. Němcové, Havlíčkova nebo Jiráskova.
ƔƔ Děti v mateřské škole v Mořicích mají nový sud na zachytávání
dešťové vody, kterou pak používají
k zavlažování zeleniny ve školní zahradě.

KOUDELKA DO 1.LIGY?

ƔƔ Prostějovský fotbalový snajpr

se může dostat o patro výš. Zájem
potvrdil moravský klub. strana 21
místě a „A“-tým o dvě příčky níže.
Další závod čekal hned v neděli, kdy
se požární útok konal v Radíkově.
Tam si již Plumlov polepšil na výsledný čas 17,08 a jen těsně mu unikla
elitní desítka. Mezi ženami se neobjevilo žádné družstvo z Prostějovska.
„Dnes se nám již dařilo o něco lépe,
bohužel se nám zase nevyhnulo
menší zaváhání na pravém proudu,
ale jedenácté místo je daleko lepší jak HASIČI ZPĚT V AKCI
sobotní zaváhání. Musíme se do dal- ƔƔ Do regionu se po koronapauze
ších závodů více zklidnit a čas stlačit vrátily závody v požárním útoku.
na hodnoty, na které máme,“ dodal
Kde se konaly? A kde teprve budou?
závěrem Soldán.
strana 22
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PROSTĚJOV Ačkoli se mělo původně hrát na svátek mistra Jana
Husa, fotbalovou lahůdku si mohou
místní fanoušci dopřát až v sobotu
11. července, kdy na stadion areálu
SCM Za Místním nádražím zavítá
Zbrojovka Brno. Termínovými kartami zamíchal problém v třineckém
týmu, kde se však s koronavirovou
nákazou, jak se zdá, úspěšně vypořádali.
Zbrojovka, která stále stíhá vedoucí Pardubice za vidinou přímého
postupu, se mezitím na chvilku ohřála na první příčce tabulky. Jen co
si tento pocit vyzkoušela, musela ho opět přepustit Pardubicím, které
mají ještě zápas s Třincem k dobru.
Dlouho očekávanému utkání mezi Prostějovem a Zbrojovkou tedy
snad už nestojí nic v cestě. Každopádně je na co se těšit. Na hřišti se totiž
bude pohybovat spousta Zbrojováků nejen v dresu brněnského týmu,
ale i v tom domácím. Na soupisce jsou Karel Kroupa, Jan Polák, Milan
Lutonský, Aleš Schuster či Martin Sus. Nasazení týmu z jihomoravské
metropole bude bezpochyby enormní, svěřenci prostějovského trenéra Machálka musí bodovat, jedině tak mohou pomýšlet na nejvyšší
příčku tabulky. Motivace na domácí straně sice bude z jiného soudku,
ale také vysoká – důstojně se rozloučit nejen s diváky, ale velmi pravděpodobně i s některými dlouholetými oporami.
A v neposlední řadě se na lavičkách potkají dva poslední trenéři Zbrojovky, tedy Pavel Šustr nyní ve službách eskáčka a již zmíněný zdejší rodík
Miloslav Machálek. Prvně jmenovaný byl uprostřed podzimu ze své pozice odvolán a vedení brněnského klubu se evidentně rozhodlo pro skvělý tah. Pod Machálkovým vedením Zbrojovka šlape vedoucím Pardubicím na paty a ostatní pronásledovatele nechala daleko za sebou.
Argumentů, proč přijít v sobotu 11. července na fotbal, je tedy celá
dlouhá řada. Nezpomeňte, výkop je v 17.00 hodin.
(tok)

vs.

ƔƔ Sedm let a nyní konec, exprostějovskému basketbalistovi Pavlu
Pumprlovi byl v Nymburce ukončen po dlouhém působení kontrakt.

ƔƔ Magistrát hledá nového zaměstnance, tentokrát referenta se zaměřením na placení poplatků.

ƔƔ Tradiční akce se zúčastnilo 81
běžců, přítomné rozesmál start
Lukáše Švestky v převleku za dinostrana 19
saura

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

ƔƔ Strážníci v Prostějově uspořádali
preventivní akci, při které zkontrolovali desítky cyklistů.

ƔƔ 10. července oslaví 44. narozeniny někdejší hokejový obránce Pavel
Kumstát, rodák z Prostějova, který
zde dohrál před šesti lety kariéru.

Naleznete
uvnitř

BĚHU DO REPECH
PŘÁLO POČASÍ

őiGLO\

ƔƔ Společnost FCC minulý týden
při ničení plevele opět aplikovala
Roundup, tentokrát ve Vrahovicích!

Úterý 7. července 2020

vítězství Velké Hoštice
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ƔƔ S výrazným omezením dopravy
se nyní musejí smířit v Držovicích,
kvůli výstavbě kanalizace bude až do
konce září uzavřena Fibichova ulice.

Číslo 27 •Ročník 24

V Plumlově slavily
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PROSTĚJOV Velkým lákadlem
pro prostějovské fanoušky kultury měla být sobotní akce Léto
s hvězdami. Realita však byla úplně
jiná. Ve velmi dobře nachystaném
areálu za obchodním centrem Albert v Plumlovské ulici se nesešla
ani stovka návštěvníků. Plánovaný
koncert první skupiny Zelenina
tak byl posunut z páté na sedmou
hodinu. Další dvě kapely ATMO
a Nebe po domluvě s organizátory
ani nevystoupily.
Proč lidé nepřišli, stojí za zamyšlení. Kapely, cena vstupného i bohaté
občerstvení stály za předpokladem
větší účasti. Krásné počasí v sobotu

odpoledne mělo přilákat pár set lidí
na první z pěti plánovaných koncertů Léto s hvězdami. Místo toho jich
dorazilo jen pár desítek. Pořadatelé
nakonec rozhodli všem příznivcům,
kteří do areálu zavítali, vrátit vstupné
a koncert předčasně ukončili. „Plánovaný ohlas tato akce bohužel neměla.
I přes ideální počasí i dobře nastavené
podmínky se jasně ukázalo, že situace ohledně toho, co se tu poslední
dobou dělo, není ustálená. Lidé mají
stále strach a také jsou opatrní ohledně návštěv podobných akcí. Tyto
informace víme i od dalších promotérů akcí, ani zvučná jména bohužel
momentálně fanoušky nepřitáhnou,“

Foto: Jan Frehar.

prozradila jedna z hlavních organizátorek Petra Jílková.
Spekulovat o tom, jaký osud čeká na
další předem plánové koncerty, je ještě příliš brzo, nicméně organizátoři
věří i díky zvučným kapelám ve větší
úspěch. „Věříme, že skupina Argema si
svoje fanoušky opět najde a další akce
25. července již proběhne ke všeobecné spokojenosti. Se skupinou jsme
napevno domluveni a věřím, že se
tento koncert odehraje podle předem
stanoveného harmonogramu. Co se
týče dalších akcí, máme určité obavy,
ale vše budeme řešit až podle zájmu
druhou festivalovou sobotu,“ doplnila
paní Jílková.
(jaf)

www.vecernikpv.cz

kultura v prostějově a okolí
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LEGENDY SE VRÁTILY DO KONICE.
$61,0,,358+29$1e.5$ô$6<
ROCKERA LOJZY GREPLA
KONICE „Vrchovina není psina! Kdo nezná vrchovinu, ať jde dolů
na Hanou,“ vyzval před šlágrem Vrchovina Josef Frehar ze skupiny Děda Mráz všechny, kteří se v pátek 3. července sešli na akci
Legendy se vrací v zámeckém parku v Konici. Neodešel nikdo.
Několik stovek přítomných ukázalo, že svůj kraj nejen zná, ale má
i rádo. Stejně jako četné muzikanty, kteří se tu už stovky let rodí.
„Do třetice všeho nejlepšího!“ mohli si
říci organizátoři tradičního setkání rockerů z Konice i okolí Legendy se vrací. Akce
se původně měla konat v první polovině
června, později byla v důsledku koronaviru posunuta, další změna termínu pak
přišla kvůli nepřízni počasí.
V pátek vyšlo počasí perfektně a skutečně natěšení bigbíťáci všech generací
se po dlouhém půstu konečně dočkali.
Dorazilo jich odhadem k pěti stovkám.
„Vítám vás tady, jsem rád, že se tu společně u piva budeme moci všichni společně báječně promořit,“ žertoval v souvislosti s koronavirem moderátor Láďa
„Sovjet“ Rus.

Na velkém pódiu se postupně představilo šest kapel. Vše odstartoval Merkur,
následovaly Quercus, Děda Mráz, Junior,
Marasd, Arest a vše uzavřela Demence.
Posluchači mohli ocenit opravdu profesionální zvukařskou práci. Bylo pak už
jen na zkušených muzikantech, jak skvělé
podmínky využijí. Přestože několik z nich
už žije dle hesla „další rok, další nový prášek“, na pódiu to na nikom z nich nebylo
znát. Spíše to vypadalo, že pokud by na
podobných akcích mohli vystupovat častěji, tak by v jejich případě farmaceutický
průmysl splakal nad výdělkem.
„Vše za ty roky jede v zajetých kolejích,
už tu není co zlepšovat,“ konstatoval la-

PŮVODNÍ
reporáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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2x foto: Martin Zaoral

konicky hlavní organizátor Tomáš
„Mamut“ Grepl, který letos na akci
vyrazil ve skutečně legendárních
pruhovaných kraťasech, jimiž byl vyhlášený jeho otec, zakladatel skupiny
Merkur a skutečná ikona konického
bigbítu Lojza Grepl, jenž zemřel
před sedmi lety. „Jsou v perfektním
stavu, pouze je v nich jedna větší dírka. Pokud by je měla na sobě žena,
ušetří na záchodě čas,“ vtipkovali na

pódiu „Mamut“ se „Sovjetem“ a vše
názorně předváděli.
Většina z přítomných dorazila zejména
proto, aby zase jednou zavzpomínala
na dobu, kdy každý letní víkend se
na řadě vesnic konaly zábavy, kterým
vládly kapely hrající rockové vypalovačky. Zlaté časy těchto tancovaček
s příchutí léta, lásky, alkoholu a někdy
i krve z rozbitého nosu jsou sice už
nenávratně pryč, nicméně atmosféra

jjaké
aké byly
bylyy legendy
legenndy v ko
konici...
onicci....

pátečních konických Legend je připomněla s možná až nečekanou intenzitou. Ta vygradovala zejména při vystoupení skupin Marasd a Arest. „Byla
to pecka,“ zhodnotil Jonáš Proser.
Kdo konické legendy nestihl, může
litovat, nicméně nemusí propadat
zoufalství. Další podobnou akcí bude
Rock Memory Of, které se na pláži
U Vrbiček u plumlovské přehrady
bude konat v sobotu 18. července.

saa

3x foto: Martin Zaoral
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Samotáři
lákali
do
letního
kina
Při sledování filmu se pilo i víno...

Na koho čekaly? Na filmové nadšence do české kinematografické tvorby.
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
Kino totiž nabídlo český snímek SaU TOHO
motáři, kde zářil například Jiří Macháček. „Přesně v ten den měli obnovenou premiéru po dvaceti letech.
I na distributory dopadla krize, premiéry se posouvají, a tak je potřeba
.GVPÊMKPQUGXTCEÊFQ2TQUV÷LQXC0CDÊFNQ\CVÊOPCRąÊMNCF5COQV¾ąGCFGPRQVÆ mít co hrát,“ poznamenala ředitelka
VCM[/KOQP÷
Foto: Michal Sobecký
prostějovského kina Barbora Kucsa
PROSTĚJOV Párky v rohlíku. Ale také nadšení z očekávaného filmo- Prágerová. Ta byla svědkem toho, jak
vého zážitku. Obojí zavonělo ve čtvrtek večer nádvořím prostějovské- se lidé uvelebují, s vínem nebo jiným
ho zámku. Opět se sem totiž přestěhovala promítací technika a přibyly pitím si dělají pohodlí a vychutnávají
zde vyrovnané řady židlí.
si například scénu, v níž právě Macháček nepoznal na první pokus českou
hymnu. „Atmosféra byla bezvadná,
v zámku je nově v nájmu vinárna, se
kterou spolupracujeme a která prodává divákům občerstvení. Víno se
k teplým letním filmovým večerům
rozhodně hodí,“ usmívala se ředitelka
kina Metro Barbora Kucsa Prágerová.
(sob)
FOTOGALERIE

klikni na

Z VERNISÁŽE

Den a noc. Výstava v Duze
ukazuje abstraktno s chameleony
PROSTĚJOV Jedna výstava, dva
autoři – dva zcela odlišné pohledy
na svět a rozdílná díla. Taková je
nová sbírka obrazů, která je nově
k vidění v Kulturním klubu Duha.
Svá díla v něm představují výtvarníci Lucie Jindrák Skřivánková
a Martin Salajka. Oba umělci pocházejí z Moravy, ale rovněž působí
v Praze. „Pro výtvarníky je to snad
jediné místo k realizaci v České republice,“ vysvětlil během vernisáže
Salajka.

znázorňující chameleony, Lucie Jindrák Skřivánková se vydala do vesmíru. „Udělala jsem cyklus obrazů, který
je temný kvůli tomu, že jsem experimentovala s japonským indigem.
To je přírodní barvivo, které tam má
dlouhou tradici. Díky tomu vznikly
abstraktní věci malované indigem
v kombinaci se zlatem,“ uvedla umělkyně, která přitom obvykle využívá ve
velkém jiné než temné barvy. Martin
Salajka to má přitom naopak. „U těch
chameleonů jsem zjistil, že barvu
mám rád. Takže jsem ji začal pouMichal SOBECKÝ
žívat, někdy možná přehnaně. Zde
On a jeho kolegyně představili každý jsou to různé změti, pohledy do těch
svůj svět. Zatímco Salajka tentokrát terárií,“ řekl k výstavě, kterou označil
skoro až šokoval pestrými barvami za odlehčenou.

Oba zároveň během vernisáže prozradili, co je inspirovalo. Například pro
Skřivánkovou to byl vědecký pokrok
a jeho zdánlivě neexistující hranice.
Věnovala se například pásmům družic Elona Muska a etické otázce, zda si
člověk může vše podmanit a jestli je to
správné. Martin Salajka se zase ve své
tvorbě často vydává do přírody. „Rybařina je pro mě zdroj představivosti,
představovat si můžeme, co je pod tou
hladinou. Hraje zde imaginace, strach
z toho, že je člověk u vody v noci sám.
Chameleoni jsou pro mě důležitý
cyklus, který změnil můj náhled na
tvorbu,“ vyjádřil se Salajka. Díla obou
umělců přišly ocenit asi dvě desítky
lidí. „Líbí se mi ta barevná část

PLUMLOV Jak všichni ví, mezinárodní hudební festival Keltská
noc 2020 se podobně jako řada
dalších přesouvá v důsledku opatření v souvislosti s COVID-19 na
příští rok. Nezaviněné přerušení
devatenáctileté kontinuity tohoto
ojedinělého keltského festivalu
rozesmutnilo nejen organizátory
a tisíce návštěvníků KN, ale i kapely, tanečníky a ostatní účinkující, kteří se akce měli v tomto roce
zúčastnit.
Organizační tým KN připravil společně s účinkujícími sympatickou
akci, ve které kapely natáčí a posílají video pozdravy pro KN a její návštěvníky a festival je zveřejňuje na
svém Facebooku, proto se chystá
i zvláštní sekce na webu KN. Kromě
zakladatele a hlavního organizátora
Starého Vikinga Toma Somra již natočily a poslaly video zdravice také
skupiny Celtica Pipes Rock (Rakousko), Tomáš Kočko a Orchestr,

Bran, Poitín a také skupina Selfish
Murphy z Transylvánie. dvě zdravice
přišly od irské skupiny Sliotar (Irsko) – v jedné z nich, kterou poslal
Ray McCormac, zazní i jeho slavné:
„Píííí-vó-óóó…“
Další videa budou ještě přicházet,
můžete se těšit na pozdravy od Pipes and Pints (ČR/Irsko), Percival
(Polko), Cisal Pipers (Itálie), Vintage Wine, Irish Rose (Slovensko),
Happy To Meet, Quanti Minoris,
Gwalarn, od tanečnic skupiny Eriu
z Polska, od Démáirt z Brna a od
Keltů, kteří se věnují starým keltským tradicím a řemeslům pod hlavičkou skupiny Latenart.
„Organizační tým Keltské noci zdraví všechny příznivce, v rámci možností přeje všem krásné léto a věří,
že se všichni setkáme opět v kempu
Žralok v Plumlově v hojném počtu u pohárku keltské medoviny na
Keltské noci 2021?“ vzkazuje Tom
Somr.
(red)

20070311098

20070311094

Video pozdravy
pro Keltskou noc
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KYTICE PRO
STOLETOU

„Jestli si někdo myslí, že to děláme
pro židy, tak se mýlí nebo je hlupák,“
říká Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém
PROSTĚJOV Nezapomněli jsme na vás. Takový vzkaz vyslal
Prostějov židovským obětem nacistického vraždění za druhé
světové války. Holocaust se dotkl také zdejšího místa, z něhož
byla tato komunita z větší části vyvražděna. Spolek Hanácký
Jeruzalém se v posledních letech snaží o to, aby z paměti nejen
Prostějovanů vzpomínka nevymizela, naopak se jim dostalo uctivé památky. Výsledkem je například ukládání kamenů zmizelých,
jejíž druhá část proběhla předminulý čtvrtek. „Ožívá tak kus rodinné historie, a to je velice důležité pro každého, kdo ctí hodnoty,“ předesílá předseda spolku Michal Šmucr.
směru získávají širokou podporu,
EXKLUZIVNÍ
s tím souvisí i zájem významných
rozhovor
osobností.“
yy Jak moc pro vás znamená, že se
pro Večerník
pokládaní kamenů zmizelých zúčastnili lidé jako Jan Graubner, či
Michal
Radek Vondráček?
SOBECKÝ
„Samozřejmě je to mimořádně důyy Jak zpětně akci hodnotíte?
ležité a velmi si toho vážím. Náš
„Myslím, že je to pokračování, a to je spolek není židovskou organizací
velice důležité, jasného projektu, kte- a zahrnuje široké spektrum vyznání
rý spolek Hanácký Jeruzalém zahájil a názorů. Přítomnost Jeho excelence
v minulých letech. Jde o záměr při- arcibiskupa Jana Graubnera je jasným
pomenout v Prostějově historii a dát zdůrazněním, že zde jde o otázku
jména obětem vraždění v době oku- obecnějších lidských hodnot, nikoliv
pace nacistickým Německem. Těch- pouze o problém židů. Jsem rád, že
to obětí bylo na tisíc dvě stě a jejich akci přišel podpořit předseda Poslajména zmizela. Vracíme je zpět tam, necké sněmovny pan Radek Vonkde tito prostějovští spoluobčané žili. dráček. Je dobře, že ve svém vystouJsem rád, že aktivity spolku v tomto pení podpořil úsilí primátora, který

nyní velmi efektivně a úspěšně jedná
v problematice zvýšení piety na ploše
kulturní památky starého židovského
hřbitova. Akce se zúčastnila ještě řada
dalších hostů, a na prvním místě je
třeba připomenout velvyslance státu
Izrael Daniela Merona, představitele
Federace židovských obcí Petra Papouška a další.“
yy Zúčastnili se i příbuzní těch,
kteří jsou uvedeni na kamenech...
„Je to jasný důkaz, že to byli spoluobčané Prostějova. To nebyli cizí lidé.
Oběti vraždění nemají své hroby
a před smrtí z nich vrazi udělali jen
čísla. Je přece důležité, když potomci mají nyní jméno svého prastrýce
nebo pradědečka u domu, kde žil.
Ožívá tak kus rodinné historie, a to
je velice důležité pro každého, kdo ctí
hodnoty.“
yy Jsou už vybrané i další lokality
a známi další Prostějované, kteří
by byli uvedeni na kamenech?
„Ano, na podzim položíme ještě dalších pět kamenů zmizelých. Na příští
rok budeme připravovat opět seznam
obětí, které chceme připomenout,
a samozřejmě budeme také shánět
finanční podporu. Chci podtrhnout,
že dosud vždy pracujeme se soukro-
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mými dárci. Chceme také položit kameny za oběti, které přímo nepatřily
k židovské komunitě. Jsou zde rodáci,
které je vhodné tímto způsobem připomenout.“
yy Mohou podle vás tyto kameny
ovlivnit vnímání židovské komunity a jejího odkazu veřejností?
„Vůbec přece primárně o vnímání
židovské komunity u veřejnosti. Jde
přece o vnímání obecných mravních
hodnot. Jestli si někdo myslí, že to děláme pro židy, tak se mýlí nebo je hlupák. Připomínka obětí vraždění nebo
úcta k místu, kde jsou lidé pohřbeni,
jsou přece normální. Pokud to přestáváme chápat, potom ztrácíme lidství.“
yy Jaké další aktivity nyní spolek
Hanácký Jeruzalém chystá?
„Ve spolupráci s prostějovským muzeem připravujeme zajímavou výstavu s názvem Masaryk ve Svaté zemi.
Samozřejmě chceme i nadále přispět
k práci pracovní skupiny pro řešení otázky kulturní památky starého
židovského hřbitova. Pokud se zde
podaří najít projekt, který bude přínosem pro vnímání historie, zároveň
povznese pietu místa a zachová občanský komfort v okolí, tak to výrazně
zvýší prestiž Prostějova.“

2TQUV÷LQXCPMW
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PROSTĚJOV Město Prostějov
má v řadách svých občanů dalšího, který se dožil stovky let. Paní
Boženě Zikuškové přišel do jejího
domova minulou středu poblahopřát k jejím kulatým narozeninám
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
S květinami a dárkovým balíčkem
přišel Jiří Pospíšil oslavenkyni poblahopřát společně s dalšími zástupci
města a magistrátu. „Sto let je úžasné

jubileum a já jsem moc rád, že mohu
paní Zikuškové gratulovat,“ okomentoval první náměstek primátora
Jiří Pospíšil středeční návštěvu u jubilantky. Náměstek Pospíšil vyjádřil
velký obdiv k jejímu pozitivnímu
přístupu k životu. Jak Božena Zikušková sama řekla, ke spokojenosti je
třeba klid a skvělá rodina. K blahopřání ke stým narozeninám se pochopitelně připojuje také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(mik)

REPECHY RUN ZVLÁDL I ZADÝCHANÝ DINOSAURUS
Na start se v horkém počasí postavilo 81 běžců, dobrá nálada nechyběla

PROSTĚJOV Poslední červnovou
neděli v devět hodin ráno odstartoval předseda Maratonského klubu
v Prostějově Martin Plachý v pořadí už devátý ročník vytrvalostního
amatérského běhu. Na start se postavilo 81 sportovních nadšenců
a většina z nich patřila k tradičním
účastníkům v devítileté historii celé
akce. Na startu panovala velice dob- 5VQXMC×éCUVPÊMčTQéPÊMWD÷JW4GRGEJ[TWPQFUVCTVQXCNC\RCTMQXKwV÷RąGF
&&/5RQTVEGPVTWOX1N[ORKLUMÆWNKEKKUFKPQUCWTGO8\JčTWFQ4GRGwUMÆJQ
rá nálada, převlečen do poměrně åNGDW
2x foto: Michal Kadlec
těžkého „hábitu“ dinosaura vyběhl
Andrea Plachá, manželka zakladatele a bez vyhlašování vítězů, ale přesto po
i Lukáš „Lucky“ Švestka.
Maratonského klubu v Prostějově. víceméně vyznačené trase, se dvěma
Michal KADLEC
„Konečně po všech omezeních a na- občerstvovačkami a účastnickou meSraz účastníků byl tradičně na parko- řízeních můžeme něco zorganizovat. dailí v cíli,“ uvedl Martin Plachý, hlavní
višti vedle haly DDM Sportcentrum Sice to nebude zrovna závod, protože organizátor akce.
v Olympijské ulici a nádherné počasí jako takový ho máme zatržený už ně- Běžci se vydali na trať dlouhou 22
dávalo tušit, že běžečtí nadšenci ne- kolik sezón, ale to nám nevadí, pořád kilometrů vedoucí biokoridorem
zůstanou jen tak sedět doma. „Máme tento běh rádi pořádáme a rádi se při Hloučela přes Mostkovice, kolem
zaregistrováno 81 účastníků, každý něm setkáváme. Letošní běh z Pro- plumlovské přehrady a Podhradskéz nich zaplatil dobrovolné startovné na stějova do Repech je neoficiální, ne- ho rybníka až do Repešského žlebu.
podporu klubu,“ oznámila Večerníku závodní, bez povinného startovného Na startu se objevil i tradiční účastník

Gabrielu V. G. posluchači

FOTOGALERIE
klikni na www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Lukáš Švestka, který k pobavení všech
vyběhl převlečený za dinosaura. „Vydržím v tom běžet tak dva nebo tři kilometry, pak tu masku odložím,“ smál se
„Lucky“ Švestka, který však navzdory
velmi parnému počasí vše úspěšně
zvládl až do cíle. Přestože ve mu v nelehkém úboru muselo velmi obtížně
běžet i dýchat, díky své fyzické kondici
v celkovém hodnocení skončil zhruba
v polovině výsledkové listiny.

Na start se postavil i jeden z redaktorů
Večerníku. „Jsem pravidelným účastníkem, poprvé jsem tady do Repech běžel
před šesti lety a od té doby jsem vynechal pouze jednou, a to kvůli vleklému
zranění. Ještě včera v noci jsem byl přesvědčený, že tentokrát budu absentovat
podruhé, neboť celý den mě trápil silný
průjem. Ale ochudit se o tento jedinečný běh jsem nechtěl za žádnou cenu.
Proto jsem skutečně zabojoval. Přestože

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1HMOHSvÉPXzL
Lubrich Marek 1974
Svačina Karel 1985
Zaoral Jiří
1969
Dvořák Pavel 1982
Toman Igor
1972
1HMOHSvÉzHQ\
Závodná Pavla 2000
Juziková Majda 1998
Běhalová Petra 1991
Valentová Magda 1991
Svačinová Jitka 1984

1:42:07
1:43:59
1:50:59
1:52:11
1:54:12
1:52:00
2:04:48
2:09:47
2:13:41
2:15:43

jsem nakonec doběhl až za dinosaurem,
a navíc ve svém dosud jednoznačně
nejhorším čase, byl jsem v cíli snad ještě
šťastnější než obvykle,“ popsal své pocity Martin Zaoral.

9DQNHWø]Q¿PÇN\VHON\XVSøOQ¿xUHJLRQ

podpořili ve velkém, Největší Hanák?
objevem roku se ale nestala

Muzikantka,
skladatelka a textařka
Gabriela Vodrážková
Greplová je dcerou
zakladatele konické
kapely Arest Aloise
Grepla. Právě v této
skupině
Gabriela
od patnácti let hrála,
účinkovala ale i v metalové kapele Tenebra.
Teď se věnuje i svému
)CDTKGNC8)X[UVWRWLGUGUXQLÊFQRTQXQFPQWMCRG sólovému projektu
lou.
Foto: Facebook Gabriela V. G.
PROSTĚJOVSKO Bylo to těsně! Do finálové pětice díky hlasům od
Celkem 28 soutěžících kapel či posluchačů pronikla společně s Ivo
muzikantů se zapojilo do letošního Blahunkem a kapelami Deus ex
ročníku soutěže Objev roku 2020 Machina, Zkusmeto a The Addams
Rádia Haná. Mezi pětici těch, kteří Sisters. Právě poslední jmenovanou
od posluchačů dostali nejvíce hlasů, kapelu naše odborná porota oznase zařadila i zpěvačka Gabriela V. G. čila za vítěze a náleží jí hlavní cena
Porota nakonec jako vítěze vybrala – promo v hodnotě 200 000 korun.
kapelu z Moravičan.
(mls)

PivíňákJiříVrba!

PROSTĚJOV Zajímavého a hlavně nečekaného ocenění se nedávno dostalo Jiřímu Vrbovi z Pivína. Známý organizátor hanáckých akcí, hybatel kulturního
dění a divadelník ze spolku Větřák se dočkal ceny Největší Hanák. Soutěž před časem vyhlásila společnost
Hanácká Kyselka. A Jiří Vrba doteď neví, kdo ho vlastně nominoval. „Byl jsem nominovaný někým, nevím
ani přesně kým. To mi neprozradili,“ říká folklorista.
Dal by nyní dotyčnému za uši? „Ne, určitě ne. Nominaci jsem přijal. A i kdybych byl třetí, nevadilo by mi to.
Vůbec jsem taky netušil, že to takto dopadne,“ poznamenal vítěz ankety.
“ usmívá se Jiří Vrba.
Michal SOBECKÝ dobného,
Jeho zvolení předcházela velká
Se zapojením do soutěže, kte- bitva. V mužské kategorii měl
rá se odehrává na Facebooku dva protikandidáty. „Z navržepod taktovkou známého vý- ných osobností vybírá trojici
robce minerálních vod, dlou- komise firmy. Myslím, že to
ho neváhal. „Řekl jsem si, proč bylo na základě doporučení.
ne? Nebyla to hlavně žádná Dostal jsem nakonec přes 400
politická akce nebo něco po- hlasů. Vím, že třeba tetička

Pachtová, která vyhrála ženskou kategorii, dostala přes
tisíc – gratuluji jí, skláním se
před ní,“ usmívá se Jiří Vrba.
Samu soutěž vzdor jejímu
názvu příliš vážně nebral.
„Pro mě je to taková hra, sranda. Ale zas to ukazuje něco
o člověku, jak je známý a příznivě vnímaný,“ poznamenal
muž, kterého si třeba mohou
rodiče pamatovat, když jejich
dítka pasoval v Němčicích
nad Hanou na čtenáře. „Byl
jsem prvenstvím potěšený.
Beru to jako měřítko toho,
jak jsem známý z různých
akcí. Těší mě to, protože hlasy dávali ti, kteří je navštěvují.
Ale nevnímám to jako nějaké mistrovství. Osobní auto

,KąÊ8TDCXÊV÷\UQWV÷åG0GLX÷VwÊ*CP¾M
Foto: Facebook

“

Za vítězství
auto nečekám

jako cenu nečekám,“ směje
se Jiří Vrba, který letos slaví
sedmdesátiny. Někteří jeho
kamarádi ale měli zálusk na

cenu. „Říkali, že kdyby to
sponzoroval pivovar, máme
aspoň čtrnáct dní co pít,“ rozesmál se.
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Léto už je v plném proudu. Pro školáky letos začaly prázdniny daleko dříve, než je obvyklé. Ale ty pravé přišly
právě až s předáním vysvědčení. Po
téměř třech měsících se můžeme zase volně nadechnout, lokální ohniska
nákazy jsou pod kontrolou, situace
je stabilizovaná. Po složitém jarním
období je obzvláště v letošním roce
důležité udělat si takové léto, jaké
bude přesně podle vašich představ
a na které budete dlouho vzpomínat.
Každý si samozřejmě představuje své
vysněné léto jinak. Zatímco někteří
preferují pasivní dovolenou především za účelem odpočinku, další zase
daleko raději „odpočívají“ v pohybu,
dávají přednost adrenalinu. A jsou
i tací, kteří volí kombinaci aktivního
a pasivního stylu. Jedno je však jisté,
aby bylo vaše léto báječné, musíte se
dostat do pohody mentální i fyzické.
Texty připravil:
Jan Frehar

20070211087
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Pro děti budou zřejmě letošní prázdniny dlouhé, protože v domácím
prostředí strávily většinu času již
od poloviny března. Každé dítě samozřejmě baví jiné aktivity. Vždy
je tedy dobré uvědomit a společně
si vytyčit, co by potomka opravdu
bavilo. Pro děti je každým rokem
připravená řada tematicky laděných
táborů, jistě si vybere každý, a sice od
klasických skautských přes sportovní až po různé workshopové. A děti
určitě potěší i pěkný zážitkový výlet
v oboru, který miluje.

7LS\SURGüWL

do vaší oblíbené hospůdky, kde vás
jistě bude čekat spousta zábavy a šťáva na rozpáleném grilu, napjaté chuťové pohárky, zlatavá kůrčička špízů
i steaků a vůně, která dráždí… Nechávat se unášet jedinečnou chutí je
čím dál běžnější i doma, kde si můžete nachystat veškeré dobroty podle
vlastního gusta. Můžete pozvat rodinné příslušníky i přátele, pochlubit
se novinkami v domácnosti a užít si
letní pohodu s přáteli.

3LYNRDYĒQüJULOX

Jak probíhalo prostějovské Elite Trophy...

Poslední roky je stále více v kurzu
během prázdninového zvolněného
pracovního tempa provést ve svém
bytě dlouhodobě plánovanou rekonstrukci. Přece jen během léta se
dá v domácnosti opravit, nachystat
či vyrobit spousta toho, co by v zimě
bylo jistě větším problémem. Do
těchto činností je také možné zapojit
děti, které si budou připadat důležité
a s trochou diplomacie budou chtít
pomáhat.

=GRNRQDOHQtGRPiFQRVWL
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-li spíše hory, nabízejí slavná skalní
města, úchvatné výhledy na kaňony řek či spoustu sopečných kopců
s parádními výhledy po nádherné
vlasti. Za krásou se opravdu nemusí
daleko, v tuzemsku se nalézá mnoho
chráněných památkových rezervací,
některé jsou i na seznamu světového
dědictví UNESCO. Takové výlety
můžete navíc absolvovat pěšky, na
kole či na koloběžkách.

Pokud vás zrovna voda příliš neláká,
ale chtěli byste zažít nějaké dobrodružství, nesporně je tu spousta další zábavy. Mezi nejoblíbenější se řadí
právě turistika. I tento typ aktivní
dovolené se dá rozdělit na zahraniční a domácí. V tomto případě není
takový rozdíl jako u slané a sladké
vody. Pak už je jen na vás, jaký typ K horkým letním dnům patří neturistiky máte rádi a co byste chtěli pochybně krásné teplé letní večery.
nejraději vidět. Upřednostňujete- S rodinou či přáteli můžete vyrazit

7XULVWLFNpFtOH
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Ač se to ještě před pár týdny zdálo
jako utopie, i v letošním roce bude
možné vycestovat bez zásadních
omezení na dovolenou k moři. Jak je
u nás všeobecně známo, každé léto
je na chorvatských plážích slyšet velmi často čeština. Letos by navíc tato
destinace mohla být ještě preferovanější, jelikož stát bývalé Jugoslávie
nebyl na rozdíl od svých konkurentů
až tak zasažen jako další oblíbené
destinace jižní Evropy. Ve většině
evropských zemí je nízké riziko nákazy, bez omezení se však dostanete
v průběhu prázdnin i do zemí, které
jsou také často vyhledávané kvůli
krásným mořským plážím. Ať už jde
o Itálii, Španělsko, Řecko, nebo Bulharsko. Češi se ale budou muset prokázat negativním testem při příjezdu
z Portugalska, Švédska a Slezského
vojvodství.
Pokud vás ovšem neláká cesta do
zahraničí za slanou vodou, určitě
není problém prožít pár dnů u vody
také v naší krajině. Důležité je se
správně rozhodnout, zda chcete
zůstat spíše na jednom místě, nebo
chcete vyzkoušet, jakým způsobem
to, kde „funguje“. Relaxační dovolená u vody asi bude nejatraktivnější
u velkých přehrad například na Slapech, na Orlíku, nebo u jihočeského
moře na Lipně či na jižní Moravě na
Vranovské přehradě.

3RKRGDXYRG\
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v pohodě
a budu mít
odpovídající
sebevědomí,
pojedu. Ovšem
konečné rozhodnutí zatím oddaluji. Nikdo neví,
co se ještě stane,
je to ještě docela daleko.“

PROSTĚJOV Atraktivní obsazení
bude mít tenisový turnaj O Trofej
solidarity a naděje ČTS by MONETA, který se bude hrát na kurtech
TK Agrofert Prostějov od 13. do 19
července. Jedná se o turnaj zaměřený především na hráče a hráčky hrající po většinu roku okruhy turnajů
ITF pro dospělé či ATP challengery. Cílem turnajů je sehrát dostatek
soutěžních utkání a udržet se v turnajovém rytmu. Mezi přihlášenými
nechybí například Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Jiří Veselý, Lukáš Rosol nebo Zdeněk Kolář.
„Turnaje jsou zároveň i dobrým přechodným můstkem pro mladé talenty.
Během akce si zahrají zápasy na úrovni,
která je čeká při bojích o první body
do mezinárodních žebříčků, jakmile

se mezinárodní termínová listina opět
rozjede,“ připomněla šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková a její slova potvrzují další
přihlášená jména – Daniel Siniakov,
Hynek Bartoň či Linda Fruhvirtová.
Budou se hrát výhradně dvouhry.
V hlavní soutěži se představí šestnáct
mužů a žen. Kvalifikace se bude hrát
klasicky, hlavní soutěž ve čtyřčlenných
skupinách systémem každý s každým.
Vítězové postoupí do semifinále.
„Tímto způsobem má každý účastník
hlavní soutěže garantované minimálně
tři zápasy, což je v současné době jedině
dobře,“ řekla Petra Černošková k systému turnaje O Trofej solidarity a naděje
ČTS by MONETA. Vítěz získá odměnu 150 tisíc korun, poražený finalista
obdrží 80 tisíc korun.

Turnaj O Trofej solidarity
se přesouvá do Prostějova

které mají celou kariéru před sebou.
V hlavní soutěži žen tak bude například
14 hráček, další se ale mohou kvalifikovat z třicetičlenné kvalifikace. Diváci
se mohou těšit třeba na výkony Lucie
Hradecké nebo Kateřiny Siniakové.
Mezi muži pak jsou nepochybně hlavními taháky Jiří Veselý a Lukáš Rosol,
kteří jsou rovněž nejvýše postavenými
tenisty v žebříčku ATP na turnaji. Také
u mužů je v hlavní soutěži 14 hráčů, další
dva si v ní mohou účast zajistit úspěšnou
kvalifikací. Turnaj tak slibuje kvalitní,
atraktivní podívanou. Milovníci tenisu
by určitě neměli v hledišti chybět.

Představí se na Moravia Open
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yy Nebylo to pouze únavou, zkoušela
jste ruku ještě rozhýbat?
„Po zápase byla chvilka na odpočinek. Ve
čtvrtek jsem měla normální trénink, ale ten
už jsem ani nedokončila. Přes tu bolest to nešlo, nemělo smysl se dál trápit. Ruka tu zátěž
prostě nevydržela. Na antuce musíme mít
sílu, i údery jsou jiné a to mi nevyhovuje.“
yy Máte představu, jak dlouho bude trvat další léčba?
„To zatím netuším. Není to příjemná situace, trvá už dlouho. Mám před sebou nějaké
vyšetření. Budeme řešit, co se bude dělat
s rukou dál. Ovšem jaký bude verdikt, zatím
opravdu nevím.“

PROSTĚJOV Centrum tenisového
dění, a to nejen v České republice. To
je dlouhodobě Prostějov. Místní klub
TK Agrofert Prostějov má na svém
kontě výchovu řady skvělých tenistů,
,GwV÷×UO÷X(QEGPÊCPKMX÷VKP[PCVWTPCLK včetně například Petry Kvitové nebo
PGOQJN[EJ[D÷V
Tomáše Berdycha.
Některé kvalitní odchovance přitom
diváci mohou v rámci turnajů na Hané
pravidelně sledovat. Další příležitost
k tomu budou mít fanoušci tenisu v polovině července. Mezi 13. a 19. červencem se zde objeví například opět Jiří Veselý ale i další čeští tenisté a tenistky – jak
zkušené a slavné tváře, tak mladé naděje,

ZHQVQ2CXGN.GDGFCèGUM¾URQTVQXPÊ

PROSTĚJOV Hodně krátký byl
návrat Petry Kvitové na kurty po
zdravotní pauze. Dvojnásobná wimbledonská vítězka v Prostějově v rámci
charitativního turnaje odehrála dvouhru
proti Markétě Vondroušové, do dalšího
programu už ale nezasáhla. „Levá ruka
zase nevydržela,“ přiznala zklamaná tenistka.
yy Cítila jste bolest už během utkání?
„Ruka už nikdy nebude stejná jako před zraněním. Už jsem to zjistila dříve. Naučila jsem
se hrát pod prášky i přes bolest. Ale prostě se
potvrdilo, že hra na antuce pro mě nyní není
ideální.“

„Antuka teď pro mě není,“
posteskla si Petra Kvitová

PROSTĚJOV Ani pomalejší začátek nezastavil prostějovské tenisty v sestavě Bílého týmu
na cestě za dalším úspěchem v týmové soutěži
Barvy pro budoucnost ČTS by MONETA. Se
Žlutým týmem sice na začátku prvního hracího dne prohrávali 0:3, otočili ale na 10:5 a bez
potíží si došli pro celkové vítězství 16:8. V polovině soutěže „Bílí“ vedou průběžnou tabulku bez jediné porážky.
„Zatím se nám daří plnit obě předsevzetí, která jsme
měli před začátkem soutěže. Šanci hrát ostré zápasy dostává celá řada prostějovských mladých hráčů, a navíc držíme šanci na vítězství. Z toho máme
radost,“ ohlédl se za posledním úspěchem kapitán
Bílého výběru Jaroslav Navrátil. „V odvetách poje-

družstev

odskočit. Celkově to byl dobrý zápas
a jsem ráda, že se mi podařilo vyhrát.“
yy Mezi ženami jste odehrála sedm
zápasů. Je pro vás tento vyšší level
stále plný překvapení?
„V poslední době jsem si na to už docela zvykla. Jsem ráda, že to šlo tak
rychle. Pochopitelně je ale všechno
pro mě nové. Každý zápas mi ale pomáhá, abych do ženského tenisu stále
více pronikala.“
yy Jaký je největší rozdíl mezi zápasy v juniorské kategorii?
„Ženy hrají rychleji s větší silou a mají
také větší sebevědomí. Vlastně to není
překvapující. Juniorský tenis je pomalejší, nechybí herní výpadky. Souvisí
to se zkušenostmi hráček. Určitě bych
to chtěla mezi ženami zkoušet častěji.“

těší Sáru Bejlek
PROSTĚJOV Týmová
tenisová soutěž Barvy
pro budoucnost ČTS
by MONETA je příležitostí pro talentované tenistky a tenisty.
Mezi ně rozhodně
patří Sára Bejlek,
mladá naděje z Prostějova, která v posledním kole dokázala porazit
Nicol Gadientovou ze Švýcarska. „Myslím, že jsem byla
o kousek lepší,“ těšilo mladou
tenistku.
yy Byl to těžký zápas?
„Celkem ano. V každém
setu jsme se do stavu 3:3
tahaly, pak se mi podařilo
(QVQ(CEGDQQM
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PROSTĚJOV Již 27. ročník tenisového turnaje MONETA Czech Open se
v Prostějově nakonec hrát bude. Nejlépe obsazený tuzemský podnik odstartuje v pondělí 7. září a na konci týdne
vyvrcholí finálovým duelem.
„Celou dobu jsme vedení světového
tenisu ujišťovali, že máme zájem turnaj
pořádat. Díky tomu, že je v Prostějově
připravené skvělé zázemí i celý areál, můžeme reagovat na změny opravdu rychle.
Věříme, že se situace ve světě bude i na-

dále uklidňovat a těsně po prázdninách
tenisoví fanoušci uvidí na našich kurtech
skvělý tenis,“ uvedla ředitelka MONETA
Czech Open Petra Černošková.
Česká republika se bude na restartu
mužské sezóny podílet opravdu výrazně.
V rychlém sledu uspořádá čtyři turnaje
z kategorie ATP Challenger Tour. První
dva budou v Praze, další v Ostravě a série
vyvrcholí právě na Hané.
„Všichni lidé z tenisového prostředí si pochopitelně přejí, aby se vše vrátilo do sta-

rých kolejí. Doufáme, že k tomu opravdu
dojde. V Prostějově uděláme maximum,
aby byl také sedmadvacátý ročník MONETA Czech Open oslavou tenisu jako
v předešlých letech,“ prohlásila Černošková.
Kvůli pandemii koronaviru byla upravena
pravidla challengerů a místo 48 účastníků
v hlavních soutěžích se budou turnaje
hrát se starým formátem. V hlavních
soutěžích se představí 32 tenistů, o čtyři
pozice si zahraje 16 kvalifikantů.

bude na začátku září
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„Už si mezi ženami zvykám,“

Úterý 7. července 2020
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deme dvakrát na kurty soupeřů, přesto se pokusíme první místo udržet,“ dodal Navrátil.
V dobré formě se v souboji proti „Žlutým“
představil Jiří Lehečka. Ve dvouhře získal
dva body, třetí přidal v deblu společně
se Zdeňkem Kolářem. „Pokud se držím
svojí hry, je to dobré. Jen nesmím mít
výpadky na servisu jako v prvním setu
s Dominikem Kellovským. Naštěstí to
bylo jen na chvíli. Prostě je důležité nedělat vynucené chyby, což jsem si opět
ověřil,“ konstatoval Lehečka.
Letní ligová soutěž bude pokračovat
9. a 10. července a Bílý tým pojede na
Spartu, kde jsou doma „Červení“. Těm
momentálně v tabulce patří druhé místo s bilancí dvou výher
a jedné porážky. „Pokusíme
se udržet vítěznou sérii,“
přeje si Navrátil.

?M<H< Třetí výhra Bílých v letní lize
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vytrvale pršelo. Obě hráčky svedly vyrovnaný duel, v jehož koncovce byla
úspěšnější Muchová. Ta si za stavu 8:8
v super tie-breaku esem vypracovala
mečbol a následně ho díky dvojchybě
zkušenější soupeřky proměnila. „Byl to
s Bárou těžký zápas, dlouhý a jsem ráda,
že nakonec byl ten super tie-break a ne
třetí set a že to na konci bylo v můj prospěch,“ řekla vítězka. Následně se o vyrovnání se postarala členka týmu Petry
Kvitové Alexandrovová v duelu s Vondroušovou. V dalším souboji talento-

vaných tenistek pak uspěla Martincová
proti Lindě Fruhvirtové a marně v posledním utkání snažil pár Alexandrovová, Strýcová, který nestačil na pár Kristýna Plíšková - Vondroušová.
Také pátý zápas a první úterní skončil
super tiebreakem. Šťastnější hráčkou
nakonec byla Kristýna Plíšková, která
přehrála Alexandrovovou. „Pořád jsem
hrála stejný tenis, první set byl samozřejmě lepší. Když se vyhraje 6:0, tak se
dá čekat, že ten druhý bude těžší, což se
i stalo,“ reagovala Plíšková na čtvrtý bod
černého týmu. V nejvíce očekávaném
zápase celé druhé série Tipsport Elite
Trophy našla Markéta Vondroušová
recept na Petru Kvitovou, kterou porazila 6:4, 6:1, když v parádní atmosféře
získala po vyrovnaném průběhu první sadu a v té druhé diktovala tempo.
Černý tým tak poslala do vedení 5:1.
Vondroušová hned v úvodní hře získala brejk, o náskok přišla v šestém gemu.

„Ano, i když jiným způsobem, než jsme si
představovali. Chtěla jsem samozřejmě hrát
klasické turnaje, abych získala body do žebříčku WTA. To teď není možné. Nicméně nebýt
aktuální situace, nezahrála bych si tak super
zápasy.“
yy Jsou to pro vás ostrá nebo tréninková střetnutí?
„Každý zápas beru vážně, chci vyhrávat. Takže
pro mě jsou ostré. Zároveň i testem, jestli si udr-

žím koncentraci a snahu bojovat o každý míč.
Celkem s tím nemám problémy.“
yy Po prázdninách půjdete na střední školu.
Jakou jste zvolila?
„Chvíli jsme uvažovali o internetové škole, ale
tu jsem nechtěla. Nakonec jsem vybrala normální střední školu v Praze. Z posledních ročníků na základce jsem měla dobrý prospěch, což
mi pomohlo s přijetím. Uvidíme, jak to půjde
zvládnout.“

PROSTĚJOV Teprve patnáctiletá Linda Fruhvirtová
(na snímku) patří mezi velké talenty českého tenisu
a v posledních měsících získává velké zkušenosti
při zápasech mezi dospělými jako členka Růžového týmu Petry Kvitové v soutěži Tipsport
Elite Trophy a také při duelech Letní ligy
družstev, v nichž hájí prostějovské bílé barvy. „Těch zápasů je docela dost, ale užívám si
to. Taková zkušenost se bude hodit,“ míní extrémně talentovaná tenistka, o kterou se manažersky stará
Miroslav Černošek.

beru vážně“
PROSTĚJOV Na přelomu loňského
a letošního roku čekala Kateřina Siniaková (na snímku) na vítězství na
turnaji WTA. Šikovná tenistka se trápila a ve světovém žebříčku se do přerušení sezóny propadla na 54. místo.
O to víc se v pauze věnovala tréninku a ten se podle výkonů na českých
akcích začíná vyplácet. „Je vidět, že
moje hra jde nahoru,“ míní hráčka reprezentující TK Agrofert Prostějov.
Bylo toto období hodně frustrující?
„Porážky patří ke sportu, ale nesmí
jich být hodně. Ta dlouhá série byla
nepříjemná a podepsala se především
na mém sebevědomí, které dostalo
těžkou ránu. Snad už něco podobného nezažiji.“
yy Co je třeba udělat, aby se hráčka
dostala zpět?
„Především potřebuje hrát a hrát.
A současně nesmí přestat věřit, že se
to otočí. Bohužel se sezóna přerušila.
Tak jsem trénovala a čekala, až se zase

dostaneme na kurty. Jsem ráda, že
teď hrajeme alespoň domácí soutěže. Každý zápas mě posouvá.
Je vidět, že výkony jdou nahoru.
Absolvování co největšího počtu
utkání je jediný způsob, jak se dostat zase do herní pohody.“
yy Hovoří se o novém rozjezdu sezóny, k dispozici už je
i kalendář turnajů. Co tomu
říkáte?
„Kalendář vypadá dobře, ale
přiznávám, že můj program
ještě úplně neřeším. Celá situace
kolem restartu sezóny ještě není
vyřešená. Může se stát cokoli včetně
toho, že se zase naplánované turnaje
odloží.“
yy V novém rozpisu je i US
Open. Pokud to bude možné,
pojedete?
„Je to složité. Ráda bych na US
Open hrála, ale současně to není
absolutní priorita. Když vše bude

Kateřinu Siniakovou

Linda Fruhvirtová: „Hra se postupně
„Každý zápas zlepšuje,“ těší
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yy Co říkáte současnému zápasovému vytížení?
„Program je docela nabitý, což je náročné. Ale
dá se to zvládnout. Tělo to trošku cítí. Už se mi
ozvalo stehno, jindy tříslo. Není to však nic vážného. Rozhodně je to lepší než nedávná doba,
kdy se naopak nedalo hrát vůbec.“
yy V probíhající sezóně jste s týmem plánovaly třicet zápasů na ženských turnajích. Porce se
pomalu začíná naplňovat?

JJak
ak pprobíhalo
roobííhaaloo pr
prostějovské
rosstěějovvskké Elite
Elitee Trophy...
Trophhy....

obrat „domácích“ zastavily až Karolína
Muchová a Markéta
Vondroušová když porazily dvojici Barbora
Krejčíková - Barbora
Strýcová. Ty přitom
ve druhém setu 5:0
a 40:15! Následně
ale nepochopitelně
zkolabovaly a sadu
prohrály v tie-breku,
což při prvním ztraceném setu znamenalo konec.
Třetí utkání série
Tipsport Elite Trophy se bude nově hrát
o týden později, než
bylo původně plánováno.
V Praze na Štvanici se hráčky představí od 18. do 20. července a to na tvrdém povrchu
místo antuky.
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Poslední den startoval tedy za stavu
3:5 z pohledu družstva Petry Kvitové,
skóre se však rychle vyrovnalo, když
Kateřina Siniaková přetlačila Kristýnu
Plíškovou a Barbora Strýcová nedopustila překvapení s Terezou Martincovou. „Věděla jsem přesně, co hrát,
ale nefungovalo mi to. Nějak jsem se
do utkání dostala a otočila ho ve svůj
prospěch, čehož si opravdu cením,“
shrnula Strýcová. V nejlepším utkání
středečního programu pak Barbora
Krejčíková potvrdila aktuální skvělou formu a získala cenný šestý bod
nad Karolínou Muchovou. „Cítím
se opravdu dobře, se hrou jsem spokojená. Škoda je, že ten bod nakonec
nestačil na celkové vítězství,“ pronesla
Krejčíková.
V tu chvíli vedl Růžový tým Petry
Kvitové 6:5, hrálo se ale ještě o dva
body, které byly ve hře v závěrečném
deblu. Ten přinesl nevídanou koncovku a nakonec takřka dokonalý
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Za stavu 3:4 nejprve odvrátila tři brejkboly za sebou, o hru později podruhé
v zápase uspěla na returnu. Ve druhé
sadě se nedávno jednadvacetiletá tenistka rychle propracovala ke dvěma
brejkům. Kvitová duel zdramatizovala
5µl29¹7¹0s¤(51¹7¹0
ve čtvrtém gemu. Ve zbytku utkání
$CTDQTC5VTÚEQX¾t-CTQNÊPC/WEJQX¾ .KPFC(TWJXKTVQX¾t0KMQNC$CTVčÿMQX¾ už všechny gamy brala Vondroušová.
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 2NÊwMQX¾
 ná. Hraji každý zápas, abych se do toho
.KPFC(TWJXKTVQX¾t6GTG\C/CTVKPEQX¾ -CVGąKPC5KPKCMQX¾t-TKUVÚPC2NÊwMQX¾
#NGZCPFTQXQX¾5VTÚEQX¾t-T2NÊwMQX¾8QPFTQWwQX¾ $CTDQTC5VTÚEQX¾t6GTG\C/CTVKPEQX¾ dostala. Petra hrála letos poprvé na

 $CTDQTC-TGLéÊMQX¾t-CTQNÊPC/WEJQX¾
antuce, ale já jsem předvedla dobrý vý
 kon. Jsem spokojená,“ prohlásila loňská
,GMCV÷TKPC#NGZCPFTQXQX¾t-TKUVÚPC2NÊwMQX¾

 -TGLéÊMQX¾5VTÚEQX¾t/WEJQX¾8QPFTQWwQX¾
finalistka French Open. Sestava Karo
2GVTC-XKVQX¾t/CTMÆVC8QPFTQWwQX¾
 
líny Plíškové získala náskok čtyř bodů,
pak se ovšem do toho vložila talentovaná Linda Fruhvirtová. S Nikolou Bartůňkovou hladce prohrála úvodní set
a v tom druhém odvrátila dva mečboly.
V super tie-breaku pak dokonala skvělý
obrat. Její výsledek podpořily spoluhráčky bývalé prostějovské tenistky
a třetí bod získaly v dramatické čtyřhře,
v níž udolaly sestry Plíškovy.

V průběhu prvního dne se více dařilo
černému výběru. Jeho body získaly
Karolína Muchová, Tereza Martincová a Kristýna Plíšková s Markétou
Vondroušovou v deblu, za výběr Petry
Kvitové bodovala jen Ruska Jekatěrina
Alexandrovová. Premiérový bod zařídila Muchová po výhře nad Barborou
Strýcovou, jejichž zápas byl bezesporu
vrcholem úvodního dne. Třiadvacetiletá Muchová a o jedenáct let starší
Strýcová se na antuce utkaly pod zataženou střechou, protože v Prostějově

PROSTĚJOV Hodně dramatický průběh měla druhá část charitativního tenisového turnaje družstev Tipsport Elite Trophy
hraného na prostějovském centrálním dvorci. Růžový tým Petry
Kvitové už prohrával 1:5, pak ale výsledek otočil a za stavu 6:5 sahal po vítězství. Rozhodovala až závěrečná čtyřhra, za niž se udělovaly dva body. Právě tento duel přinesl vítězství 7:6 černé sestavě Karolíny Plíškové, která uspěla i ve druhém měření sil. Zápasy
se na dvorcích areálu NTC MORAVA a TK Agrofert Za Kosteleckou
ulicí se konaly od pondělí do středy.
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poprvé v létě 2014 a byl u prvního postupu eskáčka do druhé ligy. Tu už ale nehrál a po angažmá
v Blansku a rakouském Melku se na podzim 2017
vrátil na Moravu do třetiligového Vyškova. Od
roku 2018 opět válí v Prostějově a vykopal si zde
šanci nastoupit dokonce v nejvyšší domácí soutěži.

621'$
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Od krajských soutěží až po prales začíná nastávat problém. Kromě pár světlých výjimek
regionálním klubům stoupá věkový průměr.
Díry v sestavách nelepí mladí kluci z dorostu,
ale spíše hráči, kteří již ukončili aktivní kariéru.
Zatím se to uvedeným způsobem látat dá, ale
nebude to donekonečna.
Poslední roky je znát na okrese nárůst u nejmenších věkových kategorií, což je rozhodně
pozitivní. Nezbývá tedy než doufat, že tato
kategorie „hráčů v plenkách“ u fotbalu vydrží
a dokáže dojít až do dospělého fotbalu.
Jinak by do deseti let mohl vzniknout daleko
zásadnější problém, přetěžko by se fotbalu
pokračovalo... Už tak při pohledu lehce do
minulosti je zřejmé, o kolik celků je okres
chudší.
Přímou úměrou je také jasné, že čím méně hráčů,
tím nižší kvalita, pro fotbalisty bude čím dál tím
těžší posun vpřed. Soustředit se na mládež musí
být nyní největší prioritou.

I když se již většina sportů vrací do původně plánovaného kalendáře příští sezóny, nebo se pouze opozdila,
je tu stále velká obava, zda se opravdu dohrají v rámci
regulérnosti. Co se stane v soutěžích, když bude muset
mužstvo či jednotlivec do karantény? Vše nepůjde tak
lehce odložit.
Stačí se podívat na příklady. Tenisové US Open se rozhodlo letošní ročník uspořádat za jasných restrikcí, ale
odehraje se vůbec? Když exhibiční turnaj udělala v minulých týdnech světová jednička Novak Djokovič, skončilo
to řadou nakažených hráčů. Ukončit turnaj v průběhu konání by pak byl velký problém.
Za dalším příkladem nemusíme daleko. Fotbalisté Třince
hrající s Prostějovem stejnou soutěž se také ocitli v karanténě kvůli jednomu případu. Jak se dohraje sezóna? Bude to
vůbec regulérní? Otázek hodně, odpovědí málo.
Ale stále jsme u profi sportu, jaké bude případné řešení
v krajských či okresních soutěžích? Těžko se budou dát
vložit kola a hru uskutečňovat dvakrát v týdnu. Snad se
tyto otázky vyřeší dříve, než začnou nové sezóny, na které
se všichni těšíme.

675$&+263257-(232'67$71ħ1ă

navirové pauze chybět dvě zástupkyně domácího détéjéčka Pavlína Jančiová a Barbora
Mahrová, obě věkem ještě juniorky. „Přijedou téměř všechny nejlepší současné Češky,
k tomu jsme na sparingy pozvali také Slovenky a Rakušanky. Věřím, že společná práce
bude stát za to nejen tentokrát, ale i při dalších
soustředěních v budoucnu. Chceme postupně zlepšovat výkonnost děvčat,“ navázal Klíč.
Plánovaný program na 10. až 12. července
odstartuje v pátek odpoledne přivítáním, na
něž hned naváže zahajovací trénink. „V sobotu dopoledne mám pro holky nachystané
testování jejich individuální připravenosti,
poté jednu kratší jednotku a odpoledne další
trénink s následnými zmíněnými sparingy.
Kemp následně ukončíme v nedělním dopoledni závěrečnou přípravou a rozloučením,“
přiblížil Klíč.
Večerník bude u toho!
(son)

i s Rakušankami a Slovenkami
PROSTĚJOV Novým centrem českého
národního výběru boxerských žen a juniorek se od letoška stal Prostějov se zázemím místního úspěšného oddílu BC
DTJ. A právě v klubové boxárně, která je
součástí areálu Dělnické tělocvičné jednoty PV v Krasické ulici (vedle aquaparku), proběhne od pátku 10. do neděle 12.
července úvodní soustředění rohovnické
reprezentace něžného pohlaví.
„Tenhle tréninkový kemp absolvuje větší počet boxerek z celé ČR, nejen reprezentantky.
Z těch se některé omluvily kvůli dovoleným,
ale přesto by celá akce měla mít z přípravného
hlediska vysokou úroveň. O což nám přesně
jde,“ řekl Večerníku nový hlavní kouč ženského nároďáku České republiky Martin Klíč,
jinak šéftrenér prostějovské mládeže.
Mezi tuzemskou elitou tradičního bojového
sportu nebudou na prvním srazu po koro-

.2521$27(9ì(/$2Ġ,

službách už řadu let, zatímco Mareš
nastoupil místo Michala Černého
teprve během uplynulé sezóny. Co
náhrada za tyto muže?
Novým marketingovým manažerem
se stal dosavadní útočník a místní rodák – patriot Václav Meidl, jenž z ledu
do kanceláře přeskočil bezprostředně
po ukončení aktivní hráčské kariéry. Kondičního trenéra, kouče
gólmanů ani kustoda
však klub zatím
nemá. „Záleží na
majiteli a ekonomických podmínkách, kým
a jestli vůbec tyhle pozice obsadíme,“ připustil
Jiří Vykoukal, že
některé ze zmíněných postů možná
zůstanou prázdné.
Sám zůstává pevnou součástí
prostějovské hokejové organizace stejně jako vedoucí mužstva Josef Ovečka (služebně
nejstarší člen realizačního
týmu) a uznávaný lékař Radomír Holibka. Nejvyšším šéfem je nadále vlastník Jaroslav
Luňák, cíl omlazeného kádru
bude v novém ročníku prvoligové soutěže s odlišným
hracím systémem zřejmý –
postoupit ze základní části
do horní nadstavbové skupiny a tím si s předstihem
zajistit účast v play-off!
(son)

Moc pozitivního se na pandemii určitě najít nedá. Jedno ale vidím, a sice že
zainteresovaní na hokejovém svazu prozřeli. Od nesmyslného uzavírání soutěží
a rozšiřování Chance ligy se konečně ustupuje, snad to v nastavených intencích
bude i pokračovat.
Nejprve k dalšímu ročníku. Jeden nesestupový je zcela jistě potřebný. Přece jen
kluby přišly o velké peníze a nyní budou mít rok navíc vše ustát. Pak ale už musí
přijít radikální řez...
Nejsme NHL, abychom zavedli stropy a extraligu uzavřeli. Ani česká nátura na
to není připravená. Hráči, kteří by věděli, že je play-off mine, by určitě makali,
aby měli jistá angažmá i do dalšího ročníku, ale nevěřím, že by majitelé sypali
peníze kvalitním hráčům za situace, že je sezóna ztracená.
Z Chance ligy se stala komedie, ať se to někomu líbí, nebo ne. Už uzavření soutěže před třemi lety bylo nepochopitelným krokem zpět. Ještě větší komedii
představovalo letošní rozdělení po polovině soutěže. Když máte v polovině sezóny zajištěno play-off, tak na co hrát několik dalších kol, když už vám jde „jen“
o umístění? Stejná hloupost jako s tím sestupem.
Celou druhou polovinu základní části tak hrály o úspěch, či neúspěch čtyři celky. To je ze šestnácti celků velmi smutná bilance.
Nejde ale jen o kluby, jde především o fanoušky. Mají chodit a utrácet peníze za
podívanou, kde je vlastně úplně jedno, jak dopadne? Ani se těm návštěvnostem
nedivím.

PROSTĚJOV Zřejmě ani sami prostějovští hokejisté nečekali, jak razantní obměnou projde během aktuálního jara a léta
jejich realizační tým. Leč stalo se. A Večerník rozebral jak proběhlé korektury,
tak předpokládaný další vývoj.
Jednoznačně nejzásadnějším zásahem byl
neplánovaný a zdravotně vynucený odchod
hlavního kouče Ladislava Lubiny. Vedení
LHK normálně počítalo s pokračující spoluprací, ale kormidelník musel kvůli vážným
problémům náhle skončit. Načež se rychle
podařilo najít adekvátní náhradu v Jiřím
Šejbovi, tedy jiné někdejší hráčské legendě
Pardubic.
„V první řadě chceme Láďovi popřát hodně
sil i statečnosti a ať se uzdraví, což je ze všeho
nejpodstatnější,“ zdůraznil sportovní manažer LHK Jiří Vykoukal podporu nemocnému Lubinovi. „My jsme se snažili reagovat
na vzniklou situaci, to se v rámci možností
určitě povedlo. Věříme, že Jirka Šejba je trenér, který Prostějov může vrátit na vyšší pozice v Chance lize,“ řekl Vykoukal.
Na místě trenérského asistenta setrval – bez
ohledu na střídání stráží v případě hlavního – osvědčený matador Ivo Peštuka. „Ivoš
má spoustu cenných zkušeností i správný
pohled na hokej, za takového parťáka na
střídačce jsem moc rád. Do našeho štábu
trenérů navíc počítám i Jirku Vykoukala,
který Jestřáby vedl dost dlouho před Láďou
Lubinou a rozhodně může přispět spoustou
cenných poznatků,“ osvětlil Šejba Večerníku
svou představu.
U „A“-mužstva elhákáčka naopak skončili
trenér brankářů a marketingový manažer
Štefan Žigárdy, kondiční specialista David
Skřivánek i kustod Michal Mareš. Prvně
dva jmenovaní přitom působili v hanáckých

Realizační tým Jestřábů se výrazně mění

zatím opravdu nebudu vyjadřovat,“ komentoval
avizovanou změnu sám Jan Koudelka.
Pokud tedy bude jednání dotaženo do zdárného
konce, půjde pro eskáčko o poměrně výraznou
ztrátu při předpokládaném konci dalších dlouholetých opor nejen v ofenzivě, ale celé ose mužstva. Rychlý ofenzivní hráč přišel do Prostějova

Sigma

reprezentace boxu ČR
*QMGLKUVÆDG\MWUVQFC" Ženská
má v Prostějově první soustředění,

Souvislost to očividně má s koncem bývalého reprezentanta Václava Pilaře, kterému nebylo v Sigmě nabídnuto prodloužení smlouvy. Právě vzniklé vakuum v záložní řadě by měl šampion v malé
kopané zaplnit.
„Zprávy sice prosakují, ale nic není dotaženo do
konce, smlouva není podepsaná, takže se k tomu

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Přestože obě profesionální soutěže ještě nedopsaly poslední kapitoly aktuálního ročníku, na přestupovém
trhu je už živo. A týká se to i prostějovského eskáčka, a to v kolonce ztrát. Do nejvyšší soutěže má totiž namířeno jeho ofenzivní klenot Jan Koudelka, který by měl od srpna oblékat dres
sousední Sigmy Olomouc.

O Jana Koudelku má zájem olomoucká
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Hasiči zaplavili Vřesovice a závody ovládly Vrchoslavice

VŘESOVICE Základna? Připravená. Terče? Připravené! Tato slova
zněla předminulou sobotu Vřesovicemi často. Konal se totiž hasičský závod pro děti i dospělé. A to ve velkém, jindy menší klání se
pořádně rozrostlo. „Zúčastnilo se sedmnáct dětských družstev,
poté následovalo za účasti jedenadvaceti týmů klání dospělých.
Pro nejmenší byl připraven skákací hrad a pro všechny nechybělo
bohaté občerstvení,“ prozradila za organizátory Kateřina Poslušná.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Pořadatelé nenechali nic náhodě,
s jedním však přesto museli bojovat,
a sice s počasím. Terén okolo závodiště totiž ještě nedlouho před vypuknutím akce připomínal bažinu. I s tím se
ale organizátoři dovedně vypořádali.
A tak třeba Jaromír Hlaváč ze Želče
mohl sledovat, jak se jeho svěřenci poperou s hasičskou stříkačkou.
„Máme dvě družstva, jedno mladší
a jedno starší. Mladší víceméně ne-

trénovali, tam to bude tak na pokus.
A u starších uvidíme, za chvíli běžíme,“ spěchal před Večerníkem. Jeho
a kolegy čekalo pak také to, s čím
musí počítat v družstvech každé léto.
„Trošku jsme museli polepit sestavu,
ale jsme optimisti,“ usmíval se.
Závody také probíhaly jako na drátkách. A to i za dohledu několika příbuzných a známých od závodníků.
„Mám tady závodící rodinu, tak jsme
se přišli podívat. Chodíváme často,“
uvedla Marie Hrubá. Vše se zároveň
odehrávalo ještě ve stínu koronaviru. „Byli jsme zalezlí, co jsme mohli
dělat? Já tedy dělám s dětmi pod
Sokolem, tak jsem byla zalezlá jen
možná měsíc a půl. Jak to tady šlo, už

se pracovalo,“ vzpomíná na to, kdy se
Vřesovice i okolí znovu probouzely
k životu. Koronavirus pak samozřejmě zanechal stopy také na výkonech,
zatímco však některé týmy začaly trénovat až nedávno nebo zůstaly u „nehrocení“, Vrchoslavice šly do akce, jak
jen to bylo možné. A zcela si tak závody podmanily. Už u prvního pokusu
bylo vidět, že tamní hasiči zaútočí na
nejlepší časy. A to se záhy potvrdilo,
na závodech, provoněných třeba i langoši, nakonec jasně dominovali. Ani
domácí ale nezůstali pozadu. „Velké
poděkování patří Josefu Andrejcovi
za vedení mladších a starších žáků,
kteří podali krásný výkon v jejich
historicky prvním závodu. Dík míří
ke všem zúčastněným a především
organizátorům,“ vzkázala Kateřina
Poslušná.

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

jjak
ak vypadaly
vyypaadally hasičské
hassičsské závody
závvodyy vvee vvřesovicích…
řessovvicíích…
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„Horko
nám
nevadí“
V červenci ještě minimum, v srpnu se to rozjede
PROSTĚJOV Těžké jaro mají za
sebou soutěže v požárním útoku.
Ty se totiž kvůli přísným hygienickým předpisům vůbec nerozjely.
Pořadatelé z obav před kontrolami
a faktu, že nebudou schopni splnit
nároky, raději sáhli po dočasném
umrtvení dění na hasičských kolbištích. Jak ale prozradili někteří
významní organizátoři hasičského
života na Prostějovsku, nebude
trvalé. A ještě toto léto by mělo přinést oživení v podobě pohárů a dalších závodů.
„Zrušeny jsou sice všechny seriály, ale
pořadatelé je převádějí na pohárové
soutěže – v těch klasických by se mělo
navazovat příští rok,“ prozradil Martin
Ošťádal, jeden z hlavních činovníků
požárního sportu Prostějovska. Problém však nejen byl, ale dosud stále
je v technickém zázemí. Stroje se totiž
dotýkají při závodech ruce řady hasičů
a hygienická opatření tak reálně nejsou
možná splnit. „Pravda je, že děti nyní
často rodiče nechtějí ani pouštět na
tréninky, protože mají obavy. Pořada-

KLOPOTOVICE Úmorné vedro
a dusno doprovázely předminulou sobotu 27. června závody
v požárním útoku v Klopotovicích. Nicméně jak účastníci akce
O Pohár starosty SDH Klopotovice ukázali, je počasí nepálí. Do
obce tak vyrazilo velké množství
družstev žáků a dorostu. A to dokonce více, než původně organizátoři plánovali, původně mělo
být na místě deset týmů.

5QWV÷åGXRQå¾TPÊO×VQMWD[N[\X÷VwÊé¾UVK\TWwGPÆ2QJ¾TQX¾MN¾PÊCNGOQJQW
XNÆV÷QFUVCTVQXCV
Foto: Michal Sobecký

telé mají zase strach, nejsou schopni
plnit hygienické nároky, a tak se radši
vše pozrušovalo,“ objasnil Ošťádal.
Koncem června již přesto proběhly
některé menší vesnické závody, které
nejsou součástí pohárových ani ligových soutěží. Podobně jako třeba
u divadel, i zde se však organizátoři
rozhodli přesunout, co se dá, na jistější
období. Po volném červenci se tak na
srpen chystá přímo nával akcí. „kolem
dvacátého července máme naplánovanou schůzku. Předběžně máme do-

mluvený začátek na šestnáctého srpna,“ přidal Zdeněk Pokorný na téma
Okresní dětské ligy. „Upřesněné termíny tu často ještě nejsou, zatím to ale
vypadá nadějně a není to tak kritické,
jak jsme se obávali. Dosud se jen Ptení
vyjádřilo, že se tento rok nezúčastní,“
přidal Pokorný.
Pro dobrovolné hasiče nicméně jaro
2020 zůstane nepříjemnou vzpomínkou, více než měsíc a půl nemohli trénovat a koronavirus podstatně narušil
právě i veškeré závody.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

&QVQJQ*CUKéUM¾FTQDQVKPCKFQTQUVGPEKUK\CUQWV÷åKNKX-NQRQVQXKEÊEJ
Foto: Michal Sobecký

Na dotaz, zda některé z družstev vidí
jako favorita, odpověděl záporně.
„Doufám, že žádný není. Nebo že jsou
naopak všichni favoriti a že si to děti
užívají a nemusím žádného preferovat,
kdo vyhraje. Každý má dva pokusy.
Když se tedy nepodaří první pokus,
můžou si to opravit,“ uvedl pořadatel,
který už dlouho před akcí zdůraznil,

že jde hlavně o rodinnou atmosféru.
Výsledky? Ty jsou až na druhém místě. I tak se ale účastníci mohli těšit na
četné ceny, každý si nakonec nějakou
odnesl. Pro nejúspěšnější týmy to
byly i poháry, nějakou tu drobnost ale
dostali všichni i díky tomu, že na závody přispěla jak obec Klopotovice,
tak Olomoucký kraj.

jLSNDĆLMVRX]SøW

Napadalo i bingo

říká patnáctiletá jachtařka
Kristýna Piňosová o ceně města

mohla v anketě být. Byla jsem tedy
hodně překvapená.“
yy Jaké to bylo stát na pódiu při
předávání?
„No osobně jsem tam nebyla. Cenu
Michal
musela převzít teta. Já byla tou doSOBECKÝ
bou na závodech.“
yyJak jste se cítila, když jste se do- yyTy se po koronavirové krizi nazvěděla o nominaci?
konec rozjely. Kolik jste jich stihla
„Bylo to něco, co jsem vůbec neče- absolvovat?
kala. Vůbec jsem netušila, že bych „Měli jsme celkem tři plnohodnot-

BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ
„Máme ale něco navíc, než jsme plánovali. Věkově jedeme od mladších
do starších, mezi sedmi až patnácti
lety,“ pochvaloval si hlavní organizátor závodu Jiří Kroupa.
Závody se konaly na klopotovickém
hřišti. A mírně je zkomplikoval fakt,
že se kvůli rekonstrukci silnic obec
změnila v jedno velké staveniště.
Přesto ale na místo dorazila celá řada
závodníků, vše hlavně korunovalo
slunečné počasí. „Máme objednané
na každou akci pěkné počasí. Vždycky nám vyjde, musím ale zaklepat,“
usmíval se Kroupa.

„Tohle jsem nečekala,“
PROSTĚJOV Už několik ocenění má doma mladá jezdkyně windsurfingu
z Prostějova Kristýna Piňosová. Nyní se její sbírka ještě rozrostla. Teprve
patnáctiletá sportovkyně si totiž z nedávného galavečera ankety města
odnesla cenu v kategorii Neprofesionální sportovec pro rok 2019. V jejím
područí se skrývá zejména loňské vítězství v Super Cupu, kde soutěžili na
windsurfingu zástupci České republiky, Slovenska a Maďarska.

Mladí hasiči soupeřili
na závodech v Klopotovicích

-TKUVÚPC2KÿQUQX¾\ÊUMCNCURQTVQXPÊEGPWO÷UVC
XMCVGIQTKKPGRTQHGUKQP¾NPÊURQTVQXGE
Foto: Michal Sobecký

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

né závody, dvakrát v Brně a jednou
to byly Nechranice. Rozjíždí se to
podle mě dobrou cestou.“
yyAsi tedy nemáte typické prázdniny jako spolužáci z gymnázia.
Co vás čeká?

„Vrcholem je mistrovství
České republiky. To je ale ještě docela daleko…“
yy A co další
akce?
„Od minulé středy jsme jeli na Velké Dářko, kde jsme na soustředění.
Dále nás čeká cesta do Viganje na
dva týdny, a potom mě čekají závody
v České republice. U nich se budeme snažit je všechny objet.“

PROSTĚJOV Dlouhá, vynucená
pauza poznamenala všechny sportovní disciplíny, šipky nevyjímaje.
Ty se navíc vrací jako sport mezi posledními. Až 25. června došlo k dalšímu kolu turnaje ČDS CUP. A to po
dlouhém čekání – se zpožděním se
dohrávalo 5. kolo, které už mělo být
dávno minulostí.
„Jedná se o turnajový okruh, který zahrnuje dvanáct závodů na jaře a dvanáct
na podzim. Měli jsme hrát v březnu
a v dubnu, kvůli koronaviru se ale jarní
část protáhne až do půlky srpna,“ uvedla
za organizátory Monika Mičková.
Předminulý čtvrtek, kdy se turnaj
v prostějovské La Putice odehrál, se
sešlo u terčů 18 závodníků – patnáct
mužů a tři ženy. „Na turnaji padlo celkem pětkrát ‚180tkové‘ Bingo. Po dvou
si hodili Kuba Šarközi a Pavel Richter
a jednou Petr Toufar. Nejvyšší zavření
106 bodů patří Míšovi Staňkovi,“ uvedli
organizátoři. Osmnáct účastníků oceni-

li. „Myslím, že je to po té pauze slušný
počin. Uvidíme, jak to bude dál,“ dodala
Mičková.
Turnaj skončil vítězstvím Jakuba Šarköziho z Vyškova, na druhém místě se
umístil Jiří Moučka z klubu Hamerské
kladivo, bronz získal Michal Staněk
z plumlovského Sokola.
(sob)

iKRMCąK VQ QR÷V TQ\LGNK \C UGDQW OCLÊ
R¾VÆMQNQè&5%727
Foto: Michal Sobecký
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Fotbalisté Pivína slaví postup z I.B třídy, Lipová druhá v KP
a Konice rovněž v I.A třídě, trio Čechovice + Klenovice + Haná Prostějov bronzové. A kdo sestoupil?

Byli jste to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže
kdo určoval,

v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska

PROSTĚJOV Virtuální liga Večerníku, v níž hlasovali členové naší redakce a sportovní nadšenci z řad široké veřejnosti, už je minulostí.
Všichni společně jsme určili výsledky závěrečného 11. dějství naší
nové soutěže, která tím definitivně skončila. My se teď pojďme podívat, jak poslední kolo originální, výjimečné a hlavně ryze regionální
VIRTUÁLNÍ LIGY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU dopadlo.
Pro Večerník
připravil

Marek
SONNEVEND
Fotbalisté 1.SK Prostějov zvládli úplný finiš
Fortuna:Národní ligy mužů 2019/20 na jedničku, když ve 30. kole zvítězili na půdě Vyšehradu 2:1 a posunuli se na výsledné deváté
místo, což je kvalitní počin. Přímý postup do
nejvyšší české soutěže už dříve oslavila suverénně první Zbrojovka Brno, do baráže těsně
proklouzli druhá Dukla Praha s třetí Jihlavou.
Štika z Pardubic jen remizovala 1:1 na Žižkově
a to ji odsunulo o kousíček na čtvrtou pozici.
Sestoupila dvojice Vítkovice + Sokolov.

Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov předvedli v 1.
lize družstev mužů 2020 fantastický sprint do
stříbrného cíle. V posledních třech dějstvích základní části porazili shodně 6:3 doma Modřice
B, venku Plazy i znovu na vlastním kurtu Čakovice B, což je vyneslo na konečnou druhou příčku o jediný bodík za vítězný Start Praha a před
třetí Zruč-Senec i čtvrtý Český Brod. A neboť i
v našem virtuálním světě bylo následné play off
zrušeno kvůli novému útoku koronaviru, Hanákům připadla cenná medaile, tím pádem historický oddílový úspěch!
Podrobně se dnes budeme věnovat také nižším
fotbalovým soutěžím.
Krajský přebor. Postup: 1. Šternberk. Sestup:
15. Dolany, 16. Černovír. Zástupci regionu: 2.
Lipová, 11. Kralice na Hané. Lipovští završili

svou famózní jízdu KP až k nečekaně vysokému umístění dvěma výhrami, rovněž bezpečně
zachránění Kraličtí se loučili velice dobře – čtyřbodovým ziskem.
I.A třída, skupina B. Postup: 1. Brodek u Přerova. Sestup: 13. Plumlov, 14. Slavonín. Zástupci
regionu: 2. Konice, 3. Čechovice, 9. Určice, 10.
Kostelec na Hané, 12. Protivanov, 13. Plumlov.
Koničtí sice nedotáhli senzační postupovou
stíhačku silného Brodku u Přerova, leč druhý
post je též vynikající, stejně jako bronz Čechovic. Ve spodní polovině tabulky se udržely
Určice, Kostelec na Hané i Protivanov, naopak
Plumlovští spadli.
I.B třída, skupina A. Postup: 1. Pivín. Sestup:
14. Mostkovice. Zástupci regionu: 1. Pivín,
3. Klenovice na Hané, 9. Vrchoslavice, 12.
Otaslavice, 14. Mostkovice. Pivínští parádně
dokonali svou několikaletou snahu o průnik
výš a jako zasloužení premianti odrazili nápor
dotírajících Troubek. Až na třetí flek poskočili
vynikajícím jarem Klenovičtí, radost panuje i u
devátých Vrchoslavic a dvanáctých Otaslavic z
nováčkovské záchrany. Osud Mostkovických
byl zpečetěn již s předstihem.

I.B třída, skupina B. Postup: 1. Dub nad Moravou. Sestup: 13. Šternberk B, 14. Doloplazy. Zástupci regionu: 3. Haná Prostějov, 9. Jesenec, 11.
Smržice. Borci prostějovské Hané drtivě smetli
oba sestupují celky, tím se vyhoupli na krásné
třetí místo finálního pořadí. Devátou pozici určitě bere Jesenec, za uhájení příslušnosti v soutěži
se nezlobí ani jedenácté Smržice.
II. třída. Postup: 1. Vrahovice. Sestup: 13. Plumlov B, 14. Výšovice. Dominantní Vrahovičtí
ovládli okresní přebor s obrovským náskokem
před vyrovnaným kvartetem kolektivů, jež se od
druhé do páté příčky seřadilo za sebou v pořadí
Horní Štěpánov, Brodek u Prostějova, Držovice a Němčice nad Hanou. Na šestý stupínek se
katapultovaly Dobromilice, naopak až na devátý
post klesla Skalka za rezervy Kralic i Určic. Před
padajícím duem plumlovského béčka + Výšovic
se udržel dvanáctý Brodek u Konice.
III. třída, skupina A. Postup: 1. Nezamyslice.
Vítězové neponechali nic náhodě a závěrečnými dvěma triumfy si pojistili návrat do přeboru.
Stejný cíl utekl o tři body druhým Olšanům, třetí
Biskupice zůstaly těsně před čtvrtými Čechovicemi B. Ani jednu výhru během sezóny neurva-

ly beznadějně poslední Pavlovice na dně tabulky.
III. třída, skupina B. Postup: 1. Kladky. Očekávané se stalo skutkem, když Kladečtí dvakrát přesvědčivě zvítězili a dosáhli na postupové prvenství na úkor nakonec druhého Ptení. Za touhle
kralující dvojkou to ve vyrovnaném zbytku soutěže dotáhly na třetí místo Čechy pod Kosířem,
čtvrté skončilo béčko Kostelce a pátý Zdětín.
Nejnižší příčku opustili díky závěrečné výhře
Přemyslovičtí, zatímco na devátou pozici klesla
záloha Brodku u Konice.
Už dříve jsme pomyslně dohráli řadu soutěží v
jiných týmových sportech, kde mistrovský titul
získali boxeři BC DTJ Prostějov i korfbalisté SK
RG Prostějov, národní bronz vybojovali basketbalisté BK Olomoucko společně s volejbalistkami VK Prostějov, postup z Chance ligy zaknihovali hokejisté Českých Budějovic a čtvrtí,
respektive desátí byli ve 2. lize házenkáři Kostelce
na Hané a TJ Sokol II Prostějov.
Na úplný závěr Virtuální ligy Večerníku jsme jako
symbolickou tečku vybrali pět nejvěrnějších soutěžících, kterými jsou Oldřich Lošťák (Prostějov),
Vladimír Humpolíček (Prostějov), Drahomír
Duchek (Mostkovice), Karel Sekanina (Prostějov) a Miroslav Šimek (Prostějov). Všechny srdečně zveme do naší redakce v ulici Vápenice 19 na
čtvrtek 9. července 15.30 hodin, kdy zde proběhne slavnostní předání cen těmto výhercům.
Snad vám všem přinesla tato naše nová soutěž
co nejvíc příjemné zábavy!
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fotbal

PROSTĚJOV Konec hektického kolotoče dvou zápasů během jednoho týdne. Na utkání 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Jihlavě
se svěřenci trenéra Pavla Šustra mohli připravovat v klidu a běžném
tréninkovém rytmu. Na hřišti jednoho z původních favoritů soutěže
předvedli pohledný fotbal a zodpovědný výkon, kdy sahali po senzačním vítězství. Stejně jako v domácím utkání proti pražské Dukle
ale dvojnásobné vedení nedotáhli do vítězného konce. Vzhledem
k zanechanému dojmu ale porážka až tak mrzet nemusí.

www.vecernikpv.cz

jana koudelky

aneb pohledem

MINIŠPÍL

ZNÁMKA
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MOMENT
ZÁPASU

„Zápas s Jihlavou měl herně slušné parametry, bohužel jsme ale prohráli. Tím pádem
se zápas moc dobře hodnotit nedá. Dvakrát
jsme zaslouženě vedli, hráli jsme to, co jsme
měli připravené, po poněkud sporné penaltě
soupeř vyrovnal a v závěru už přece jen
docházely síly. Samozřejmě jsme na druhé
straně přežili i šance soupeře. První branku
jsme vstřelili po centrovaném balónu, druhou
po brejkové situaci, kdy po rohovém kopu
Jihlavy brankář Mucha rychle rozehrál,
já si jen přehodil protihráče a už jsme šli do
přečíslení. Takových situací jsme mohli vyřešit
daleko víc a nevyšli bychom tak bodově naprázdno.“
Jan Koudelka,
kapitán 1.SK Prostějov

PROSTĚJOV V šíleném zápasovém
tempu, které v posledních dnech přece jen trochu zvolnilo, je zde poslední
domácí zápas podivné jarní sezóny. Do
Prostějova přijede Zbrojovka Brno,
což je vždy malý svátek.
Jediná porážka na Žižkově a přes tucet
vítězství – to je bilance trenéra Miloslava
Machálka na lavičce brněnské Zbrojovky. Ta právě s ním nastoupila cestu vzhůru. Zatímco za předchozího trenéra se
pohybovala v závěru horní poloviny
tabulky, pod Machálkem se Zbrojováci vyhoupli z pátého na druhé místo
a snaží se atakovat přímou postupovou
příčku. Ta bude možná o to zásadnější,
nebude-li se kvůli „koronavirové“ Karviné hrát baráž o postup.
Na jaře Zbrojovka ještě neprohrála a hraje
maximálně efektivně. Kdo v této chvíli
hledí na krásu a atraktivitu hry? V mnoha
zápasech Brňané zrovna nepřesvědčili, ale
vítězství třeba jen o jednu branku navíc
v závěrečných pasážích stejně uhráli.
Jenže dvě poslední utkání se odehrála
zcela ve zbrojovácké režii. Nejprve si
z Brna odvezla Viktoria Žižkov debakl
1:6, následně o víkendu pokořila v Praze
Vyšehrad 7:2. Tam nastoupila sestava
Šustr – Bariš (75. Eismann), Dreksa, Šural, Štepanovský – Vaněk (72. M. Vintr),

Čermák, J. Sedlák, Pachlopník – Hladík
(75. M. Sedlák), Růsek (72. Šumbera).
Útočník Jan Hladík není v Prostějově
neznámá osobnost, tento šestadvacetiletý hráč v eskáčku totiž nastupoval na jaře
2017, kdy tým ve své premiérové sezóně
ve druhé lize sestoupil. Návrat do bývalého působiště tak zažije po třech letech
a potká se v atraktivním duelu s mnohými bývalými spoluhráči.
Je třeba ještě připomenout, že kluby
jsou nadále limitovány platným manuálem LFA a omezeným počtem lidí na
stadionu. „Opravdu doporučuji si přijít
pro vstupenku v předprodeji, případně
vyměnit permanentku. Před zápasem už
opravdu nemusí být možnost výměny
zaručena,“ upozorňuje technický ředitel
1.SK Prostějov Tomáš Čepa.
Majitelé permanentních vstupenek mají
možnost si vyzvednout vstupenku na
utkání v úterý od 11:00 do 16:00 a ve středu od 11:00 do 15:00. Ve čtvrtek od 13:30
do 16:00 a v pátek od 10:00 do 15:00 proběhne volný prodej vstupenek s omezením maximálně 3 kusy na osobu. Případné
zbývající vstupenky budou v prodeji před
vlastním utkáním, kdy pokladny budou
otevřeny od 16:00 hodin. Sektor hostů
bude z důvodu platnosti nařízení LFA
a z důvodu bezpečnosti uzavřen! (tok)

rozjetou Zbrojovku?

Přibrzdí eskáčko

stejně jako s Duklou rozhodly tři
inkasované branky o ztrátě tří bodů

ZÁPASU

Î®VOR

Prostějov (tok) – Shodou okolností
dva obránci velmi podobných jmen
do utkání na Vysočině zasáhnout nemohli. Oba totiž vyčerpali povolené
množství žlutých karet, což znamená automatickou stopku. V případě
stopera Daniela Bialka byla pouze
na jedno utkání, což je pro utkání se
Zbrojovkou příznivé, krajní obránce
Matěj Biolek bude absentovat i v tomto posledním domácím zápase.

Biolek i Bialek vykartováni

9(ÿ(51Ì.
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v pokutovém území čtvrt hodiny před
koncem znamenal penaltu a vyrovnání
díky přesné střele Mikuše – 2:2.
Jenže to ještě nebylo všechno. Deset
minut před koncem zpoza hranice šest-

náctky vystřelil právě Ritter a Mucha včas
zareagovat nestačil – 3:2. V nastavení ještě
rozehrával volný kop a posléze rohový
kop Koudelka, jenže skóre se už neměnilo.
(tok)

„V úvodu jsme měli tři křížné střely, které nám nevyšly, tři gólovky, které jsme měli
proměnit, aby se mužstvo trochu zklidnilo. Soupeř s postupem času vystrkoval růžky,
dostali se do vedení, měli i gólovku na 2:0 do šatny, to by nás pak ve druhém poločase
stálo hodně sil. Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat, což se nám podařilo.
Jenže tlak v případě Prostějova vždy znamená nebezpečí, když mají na hrotu Koudelku
a Píchala, což jsou brejkoví hráči. Takže neproměnění šancí v úvodu znamenalo, že
jsme se v zápase museli nadřít a vyvinout velké úsilí, abychom Prostějov nakonec porazili. Tři body beru, ale byl to těžký zápas a místy to drhlo.“
Tomáš HUNAL - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Začátek utkání nebyl úplně nejlepší, ale pak se hra z naší strany zlepšila a do poločasu jsme
se dostali do vedení. Po změně stran jsme po vyrovnání ještě zužitkovali brejkovou situaci, ale
po prostřídání přece jen hra začínala uvadat. Penaltovou situaci jsem neviděl, nemohu hodnotit, ale samozřejmě na psychice hráčů se i toto podepíše. Musím přiznat, že mně po zápase
bylo kluků líto, protože bylo zřejmé, že na trávníku nechali všechno. Hra samozřejmě nebyla
ideální, je na čem dál pracovat, ale při takovém nasazení se dá přimhouřit nad lecčím oko.“

Radim KUÈERA - trenér FC Vysoèina Jihlava:

Pozápasové hodnocení trenérù
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nevstoupili špatně, soupeř tam měl pár
křížných střel, které neproměnil. My
jsme se pak dostávali do brejkových situací a hráli jsme hru, kterou jsme chtěli.
Myslím si, že jsme v prvním poločase
mohli dát gólů i víc než jeden.“
yy Máte asi na mysli šanci těsně před
yy Jak hodnotíte utkání v Jihlavě?
přestávkou?
„Byl to oboustranně vyrovnaný zápas. „Ano, měli jsme tam nějaké přihrávky
Pro diváka to bylo určitě atraktivní, pod sebe, Honza Koudelka mě hledal,
hrálo se nahoru, dolů. Do utkání jsme jenže míč zachytila obrana, pak ještě

PROSTĚJOV Nepatří k ofenzivním tahounům týmu, přesto má na
svém kontě tři branky stejně jako třeba útočník Jan Šteigl. Záložník
Michal Zapletal sice nemá jisté místo v základní sestavě, ale pilně
využívá příležitostí, které všem hráčům hektická dohrávka jarní sezóny dává. Hrát musí v prvé řadě ten, který je zdravotně fit a nemá
disciplinární tresty. V Jihlavě otevřel skóre zápasu, jenže ani jeho,
ani druhý Stáňův gól na výhru nestačily.
David Píchal mířil nad. Kdyby padl do
přestávky druhý gól, věřím, že bychom
zápas dotáhli do tříbodového konce.“
yy Vy sám jste se řídil podle přísloví
do třetice všeho dobrého, než jste
vstřelil úvodní branku?
„V prvním případě to byl odražený balón, chtěl jsem hlavně trefit bránu, jenže gólman byl pozorný. Dá se říci, že až
z nejmenší šance, do níž jsem se dostal,
jsem to hlavou trefil a byl z toho nakonec
vcelku pěkný gól.“
yy Co se týče branek, máte na kontě
už tři, což v celkových statistikách
eskáčka není málo vzhledem k tomu,
že nejste prvoplánově ofenzivní záložník. Věříte si střelecky?
„Teď mi to docela začalo do brány padat,
ale je škoda, že jedině trefa ve Varnsdor-

fu vedla k úspěšnému konci.
Mrzí mě, že i tehdy, když
jsem přispěl nějakou tou
brankou, jsme na body nedosáhli. Samozřejmě jsem
ale rád za každou vstřelenou
branku.“
yy Čeká vás poslední domácí
utkání, k tomu ještě s rozjetou
Zbrojovkou Brno, těšíte se?
„Samozřejmě. Hrát se Zbrojovkou
doma před vlastními fanoušky je
trochu speciální zápas. Máme sice
velkou marodku, další vykartované hráče, ale věřím, že se zkusíme
poprat o co nejlepší výsledek. Snad
z toho nějaký ten bod bude, i když
doma chceme vyhrávat. Není se
čeho bát.“

EXUFXMHQD=EURMRYNX0LFKDO=DSOHWDO´

Å1HQtVHĀHKREiW´

zkusil hlavou k tyči a domácí gólman nemohl dělat vůbec nic – 0:1.
Slaměnova dalekonosná střela se do
prostoru brány nevešla a krátce před přestávkou nebyl úspěšný ani Píchal, který
zblízka v pádu překopl bránu. Muchovu
pozornost na druhé straně ještě vyzkoušel z hranice šestnáctky Smejkal.
Atmosféra o přestávce v jihlavské šatně
zřejmě odpovídala dvojnásobnému střídání, které do druhé půle přineslo zvýšenou aktivitu domácích. Dva rohové kopy
eskáčka žádný vzruch nepřinesly, zato po
zablokování průniku Rezka se stejná herní situace opakovala na straně druhé. Po
Mikušově rozehrání vyrovnal pohotový
střelec týmu Klobása – 1:1.
Šteiglův pokus na druhé straně nemohl
zastřít aktivitu domácích bažících po obrácení stavu. Před naplněním hodiny hry
přišel místo Píchala na hřiště Stáňa a právě jeho oslovil v brejkové situaci Koudelka. Této dvojici se podařilo využít chyby
domácích na útočné polovině, hostující
kapitán našel ideálně Stáňu, který trefil
odkrytou domácí branku – 1:2.
Domácí to mírně přibrzdilo a domácí trenér Kučera reagoval dalším dvojitým střídáním. A právě faul na střídajícího Rittera

FCV Jih
1.SK PV

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 28. KOLO
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Po podzimním domácím zápase s Jihlavou jsem si dovolil zapochybovat, čeho se na jaře na
Vysočině dočkáme. Podkladem
k určité skepsi byla až nehorázná smůla, která eskáčko v zápasech s tímto soupeřem provázela.
Naposledy v Jihlavě po výborném výkonu nevstřelili fotbalisté
Prostějova ani gól, zato v závěru
nastavené doby jediný obdrželi.
Toho se svěřenci trenéra Šustra
nezalekli a dokázali, že branky
na Vysočině střílet umějí. Zapletalovi se to podařilo do pověstné
třetice všeho dobrého, Stáňa zkušeně využil pohlednou brejkovou
situaci Koudelky. Potud paráda.
Je škoda, že soupeř dal i v tomto
případě o branku víc. Prostějované ale ukázali, že sebevědomí
jim rozhodně nechybí proti jakémukoli soupeři. A určitá „kletba“
Jihlavy je tak odčarována.

TOMÁŠ KALÁB
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PROSTĚJOV Mnoho nechybělo
a prostějovští fotbalisté by konečně
protrhli smolnou sérii, která je v několika posledních zápasech proti Jihlavě
provází. Na Vysočině se opět prezentovali v dobrém světle a díky Zapletalovi a Stáňovi šli dvakrát do vedení.
To se jim ovšem podobně jako doma
s Duklou udržet nepodařilo. Domácí
Vysočina srovnala z pokutového kopu
a podařenou střelou střídajícího Rittera ukořistila všechny body pro sebe.
Pro stíhací jízdu za třetí příčkou jí to
však už není vůbec platné, na Duklu už
má příliš velký odstup.
Domácí pokračovali v ne zcela přesvědčivých výkonech z posledních zápasů
i v první půli. Vytvořili si sice dvě solidní
šance a jednou poslali míč do branky,
jenže z ofsajdu. Hned v úvodu utkání byl
aktivní Šteigl, poprvé jej ale zradil terén
a podruhé situaci vyřešil domácí brankář
Lancman. Po čtvrt hodině mohla jít Vysočina do vedení zásluhou Mikuše, jenže
jeho zakončení do odkryté branky bylo
zoufale nedůrazné a obrana hostí stačila
zažehnat hrozící pohromu.
Další domácí pokusy byly nepřesné stejně jako Klobásova střela z hranice malého
vápna, která mířila vysoko nad břevno. To
už ale přicházely chvíle Michala Zapletala.
První střelu vyrazil Lancman na roh, druhou střelu ze střední vzdálenosti rovněž
likvidoval, jenže pak to záložník eskáčka

Dvojnásobné vedení nestačilo, eskáčko body z Vysočiny neveze

ležitost mladí hráči,“ rekapituloval pro
klubový web s dovětkem, že rozdíl v šíři
obou soupeřů byl na soupisce k zápasu
jasně patrný.
To ovšem hosty z Hané nikterak neomezovalo a právě mládí je dostalo do
vedení. Není to až tak dávno, co Michal
Zapletal oblékal dres nejstarších dorostenců a jeho talent teď našel v druhé
nejvyšší soutěži uplatnění. I když se
góly od něj prvoplánově nečekají, umí

5KNPÆJQUQWRGąGUG'UM¾éMQPG\CNGMNQFXQLÊXGFGPÊOW
XwCMPGUVCéKNQ
Foto:internet

cem k dobru. Střed tabulky je ovšem
velice vyrovnaný, vždyť mezi sedmým
Ústím nad Labem a jedenáctou Líšní je
rozdíl pouhých tří bodů! A to ještě do
těchto pater tabulky promluví svými
dohrávkami Třinec.
V posledním domácím zápase proti
Zbrojovce Brno nepůjde snad až tak
o body, jako spíš o velký fotbalový zážitek.
Zbrojovka, stále stíhající vedoucí Pardubice, půjde jistě tvrdě za vítězstvím.

pole, z nichž jediný Stáňa má za sebou
potřebné zkušenosti. Navíc v kádru chyběl zkušený Polák, Sus, Rolinc a další, dílem zranění a dílem vykartovaní. Tak se
na stoperu po nějaké době ocitl Machynek. Lutonský na místě krajního beka
a ve středu zálohy nepříliš zkušení Slaměna s Pernackým. Ofenzivu táhli brejkoví útočníci Píchal s Koudelkou. Mezi
tyčemi je na jaře uplatňován přístup se
dvěma vyrovnanými brankáři, v Jihlavě
padla volba na Muchu možná i proto,
aby se předvedl před svým otcem, který
působí na místě asistenta trenéra Radima Kučery.
Ten musel poslat fotbalové mládí především do obrany. „Obrana byla velmi
mladá, byli to kluci, kteří ještě v minulém roce působili v dorostu, určitá rizika to s sebou nese. Změn je doopravdy
hodně a hra pak není úplně sourodá.
Mužstvo neudržíme ve stejném složení, na druhou stranu tak dostávají pří-

si najít dobrou parketu a potřebným
důrazem se střelecky uplatnit.
Při druhé brance se naplno ukázala síla
Prostějova v brejkových situacích. Nebezpečí, které rychlí forvardi pro soupeře představují, uznal i trenér Kučera.
A Koudelka se Stáňou to ambicióznímu
trenérovi ukázali v plné kráse.
Eskáčko se tak před závěrečnými dvěma koly drží na slušivé osmé příčce
spolu s Vlašimí, která má zápas s Třin-

Obě mužstva na tom byla před zápasem rozdílně a přitom velmi podobně.
$;m|ohu࢙|m-v;0;m-ࣂm࣒rooumbѴbo0-hu-fmझ࢙Ѵo৴mझ1bĺ
Rozdíl byl pochopitelně v tabulkovém
b1_-Ѵ,-rѴ;|-Ѵ7ov|࢙࢙rংझѴ;৴b|ov|b-|࣒1_v;vm-৴झ৴झ|ĺ
ং;v|o৴;m;r-|ংझh;hѴ-vb1hlo=;mbmझl_u࢙ࣂৄlķv|u;Ŋ
RAJMUND postavení, i když devítibodové manko
=oruo|bb_Ѵ-࣒vbrংbrv-Ѵ৴|ংb0u-mhv|;fm࣒f-hoࡈ|;b]Ѵ
MIKUŠ Hanáků nebylo zase až tak výrazné.
m;0o|omvhĺ-(voࣂbm࣒vb-0u-mho|u-Ѵ;;Ѵķ
Vysočina ještě před zápasem mohla pobh7৴7-rohvf;|࣒িvr࣒m࣐m;0Ѵĺ$-ho_Ѵ-7ro
ZNÁMKA mýšlet na honbu za třetím místem, což
]ॕѴf;ro|ং;0-ĺ(;v|;fm࣐lv࣒|Ѵ;v;7ol࢙1झl7u;v
jí ovšem výhra Dukly Praha v Líšni narং;7v|-bѴbhķh|;ul࢙m-hom|࣒o7࣒0u-mhझ1ĺ
dobro zhatila.
f;lv;rumझ;Ѵh࢙-m1;m;ro7-ংbѴ-ruol࣒mb|ķ-Ѵ;0Ѵ
I přes zřejmý fakt rozdílné šíře kádrů
m-7࢙Ѵ;-h|bmझ-৴bѴruovৄf|l;Ѵlb7ৄѴ;৴b|rohŊ
|ohorm-l;m-fझ1झuom࢙mझĺ
byla výchozí pozice obou mužstev srovnatelná co do nasazení mladých nadějí
obou klubů. Eskáčko na tom bylo poOKÉNKO KAPITÁNA
dobně a do jisté míry ještě hůře než při
cestě na Žižkov, protože kromě gólmana
mělo mezi náhradníky čtyři hráče do
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Není náhodou, že při delší absenci „jarního“ kapitána Jana Poláka
obdržel kapitánskou pásku právě on. Koudelka je nejen tahounem
ofenzivy, ale stále více i tvůrcem hry. Samozřejmě ne vše se podaří
dotáhnout, o záludnostech jeho střel všichni soupeři už dobře vědí.
Proti Jihlavě se stal Koudelka skvělým nahrávačem, který uplatnil
svoji rychlost a připravil Stáňovi pozici, kterou s přehledem
využil. Ten sice jen střídá, závěr sezóny jej ale zastihl v dobré formě.

JAN KOUDELKA

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
8,+*.#8ö12ö65·<-º/-&4'/#.'
5.7i+8º/
8º-10'/
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VÍCEMĚŘICE – S postupným
uvolňováním pravidel zavedených během nouzového stavu
přichází návrat ke sportu, výjimkou není ani další tradiční turnaj
v malé kopané na Prostějovsku.
SK Víceměřice – Mexiko, z. s., tak
letos zve již na čtrnáctý ročník
turnaje Mexico Cup ve Víceměřicích, který proběhne v sobotu 11.
července od 9 hodin. Představí se
šestice týmů a utká se klasicky každý s každým. Kromě tradičních
zápasů by se měl uskutečnit také
exhibiční mač dětí.
Tradice ve „Vícátkách“ pokračuje i v letošním roce na klasickém
místě. Domov u rybníka navštíví pravidelní účastníci, ale také
nováčci. Pochopitelně nebudou
chybět domácí mužstva SK Mexico
a Lokomotiva Víceměřice „B“. Dále
se představí Dřevnovice, Že-stav,
Kobra-Kobeřice a doplní je ještě celek nezamyslického dorostu. Kromě
fotbalové zábavy nebude scházet ani
občerstvení pro fanoušky.
(jaf)

letos

o slovo také

se hlásí

Mexico Cup

MQNQUQDQVCéGTXGPEGJQFKP
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Pozápasové hodnocení trenérù

álních šancí do hostující obrany bylo
za zápas hodně. Celkově pak Držovice předvedly lepší výkon než soupeř.
I když ne o třídu nebo více.

porazili 4:0,
tam to bylo
jednoznačné. Je to mančaft
ze stejné soutěže jako my.
Soupeřů bylo méně a tím,
jak my jsme prostřídávali
stále čerstvé hráče, šla naše
kvalita nahoru. A pak jsme
hráli ještě s Protivanovem.“
yy Vraťme se ještě 6TGPÆT(TCPVKwGM8NCEJUGRąK
k podzimu, ten pro vás RTCXWLGPCRQUVWRUG2VGPÊO
skončil skvěle…
FQQMTGUPÊJQRąGDQTW
Foto: Facebook
„Podzim jsme skládali
tak, abychom postoupili.
Chtěli jsme postoupit do
okresu a stále chceme. No a de facto jsme prohráli zápas
v Kladkách, kdy jsme dostali v 80. minutě gól a v 86. na
3:2 pro Kladky. A kdybychom to vyhráli my, tak už postupujeme legálně do okresu. O jeden gól to uteklo.“
yy Jaká cesta pro vás vede k postupu do okresu?
„Nechávám to vše na demokratickém rozhodnutí hráčů.
Velká většina by určitě postup přivítala, mají 35 nebo 36
let, mají na to, aby okres hráli. A nemusí se bát, že by hráli
o sestup. Teď je možnost vyhrát třetí třídu a postoupit.
Na to jsme připraveni, trénujeme a jsme připraveni vyhrát. Teď mám informace z Horního Štěpánova, že se
nám možná uvolní ve II. třídě okénko, tak uvidíme.“

Olbert, kterému ale radost z gólu překazil domácí brankář, který byl proti
a míč vyrazil před sebe, a do bezpečí
jej odklidila domácí obrana. Individu-

„Byl to náš první přátelák. Šlo o to si vyzkoušet více věcí a nedělat hned závěry. Herně nás
soupeř přehrával. Držovice hrály čtvrtý přátelský zápas v sestavě, na jakou jsou zvyklé. My
teprve tým skládáme dohromady. Návyky jsou ze Skalky a z Výšovic trošku jiné, musí si to
teprve sednout. Některé věci z naší strany nebyly špatné, čeká nás ale ještě hodně práce.“

Michal DudíkWUHQÅU9ÙvRYLFH6NDOND

„Zápas byl dobrý, vydařil se, přálo nám i počasí. V první půli hrál soupeř dobře, stejně tak
my. Dali jsme krásný gól, i když se štěstím. Ve druhém poločase jsme sice byli unavenější, ale
soupeře jsme dokázali přehrávat. Po penaltě a gólu na 2:0 bylo prakticky po zápase. I když
nějakou šanci měl soupeř i ve druhém poločase.“

Jan ValentaKUDMÉFÉYHGRXFÉ7-6RNRO'UzRYLFH
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Foto: Michal Sobecký

Jan FREHAR

„Největším problémem pro nás bylo,
že jsme nevěděli, do kdy bude platit
nouzový stav a zda se všechno otevře
do konání turnaje. Ke konci května už
jsme si byli jistí, že turnaj proběhne,
pokud se nestane nic mimořádného.
Zatím se tak nestalo, a teď už se na
všechny těšíme.“
yy Neměli jste obavy, jestli se letos
turnaj vůbec dokáže naplnit?
„To v žádném případě. Kluby, které se
vracejí každý rok, nám volaly už během
nouzového stavu, aby se ujistily, že turnaj bude. Když jsme turnaj oficiálně
odšpuntovali, tak bylo z velké části
obsazeno během jednoho dne. Pak už
to bylo jen o tom, kdo dřív přijde. Nayy Jak velký problém pro turnaj konec jsme kvůli plné kapacitě museli
představovala pandemie?
některé kluby i odmítnout.“
OTASLAVICE Přípravy byly letos
náročnější než obvykle. Pandemie
koronaviru dlouho odkládala plánové vypuštění turnaje do světa.
Organizátoři ale byli připraveni
hned po konci nouzového stavu
vše rychle vyřešit. Navíc se jim podařilo uspět také s turnajem pro
děti Metle Cup junior. Takže i pátý
ročník fotbalového turnaje v Otaslavicích se uskuteční bez omezení
ve standardním formátu. Jak bude
turnaj vypadat, a co vše je na sobotu připraveno, prozradil jeden z organizátorů turnaje Martin Vogl.

yy Kromě již tradičních týmů budou letos i nováčci, co od nich očekáváte?
„Podle mého názoru bude letos nejsilnější konkurence, jaká tu zatím byla.
Myslím si, že nás čekají opravdu zajímavé souboje, na které se i já osobně
moc těším. To je asi nejlepší pozvánka,
která může pro všechny fanoušky být.“
yy Budou v letošním programu nějaké novinky?
„Pojedeme v klasickém módu, který
se nám již osvědčil. A co máme zprávy,
vyhovuje i všem celkům. Nad nějakými novinkami jsme samozřejmě přemýšleli, ale před letošním ročníkem,
toho času nebylo, takže možná příští
rok... To si ale zatím nechám pro sebe.“
(úsměv)

hlásí jeden z organizátorů turnaje Martin Vogl

„Letos očekávám největší konkurenci,“

yy Měnil se během jara hodně kádr Ptení? Koho jste
přivedli? A odešel naopak někdo z týmu?
„Přivedli jsme jako nového Petra Nováka, jenž hrával
v Lipové. Počítám s tím, že by měl hrát předstopera nebo
stopera. On je ale použitelný všude. Se svými zkušenostmi umí dát gól, umí se postavit, umí nahrát. Kluci si od
něj můžou vzít fotbalově hodně. Může hrát na jakémkoli
postu, jen do brány bych ho nedával.“ (smích)
yy A další novinky v kádru?
„Vzali jsme po tahanicích s Brodkem u Konice Petra
Koudelku. Pochází z Lipové, je to mladý kluk, bude hrát
středního záložníka nebo útok. Je to běhavý, poctivý,
hodný kluk. To jsou přesně lidi vhodní do koncepce
týmu, co skládám. Aby kluci byli k sobě ohleduplní, ne-

MICHAL SOBECKÝ

PTENÍ Cesta nahoru bývá někdy dlouhá a trnitá.
Ale fotbalové Ptení? To si ji zvládlo prošlapat velice
rychle. Z týmu topícího se na dně fotbalového pralesa je nyní tým útočící na přední příčky III. třídy.
A netají se ambicemi. Početný kádr, fanoušci, kteří si
cestu najdou i na přáteláky. A zapálený, stále hrající
trenér František Vlach (na snímku). To je část aspektů pomáhajících ptenskému fotbalu nahoru. Podle
toho vypadaly také výsledky na podzim a nyní také
v jarní přípravě. Ptení se stalo zkrátka soupeřem,
se kterým se musí počítat. Jaké jsou tedy cíle týmu
a jaké posily ve Ptení uvítali? Nejen na tyto otázky
odpovídal právě František Vlach, v 56 letech nejstarší aktivní hráč v okresních soutěžích.

BYLI JSME
U TOHO

)&7-6RNRO'UæRYLFH²9ëäRYLFH6NDOND

klikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

hádali se, nenadávali si. Já na hřišti nechci slyšet sprostý
slova, chceme si od žáčků vychovávat hráče, kterým
chceme jít příkladem. To se vrací v tom, že máme tolik
lidí, co máme. Třetí posila je pak do útoku. Po tři čtvrtě
roce na misi se nám vrací Olin Dospiva. To je útočník,
po němž hlavně chceme, aby dával góly.“
yy V týmu máte 23 hráčů, to je na III. třídu velmi
solidní. Jaká je tedy docházka na tréninky? A nehrozí problém v tom, že se někteří hráči budou
cítit nevyužití?
„S tím problém zatím nenastal. A aby ani nenastal, v tom
nám hodně pomáhá hokejové střídání. Můžete mít na
zápas 18 lidí. Takže když dva tři kluci jsou pryč, i tak musíte říct několika, že tentokrát nehrají. Ale třeba že příště
budou na soupisce. Takto se s kluky neustále musí mluvit
a pracovat. Snažím se, aby si všichni zahráli, prostřídali se.
Proto taky dělám přátelské zápasy. Pro mě jsou všichni
na stejné úrovni, všichni mají stejnou šanci. Na tréninku
mám pak solidní účast třináct čtrnáct lidí.“
yy Kolik jste zatím stihli přátelských zápasů?
„Měli jsme přátelský zápas s Protivanovem, bohužel jsme
prohráli doma 1:6, ale je to soupeř hrající o pár tříd výš.
Chtěl jsem s nimi ale hrát, protože se od nich naši kluci
mohou něco naučit. Dvakrát jsme měli domluvený přátelák s Vícovem. Ale počasí nám to dvakrát zhatilo. Jednou
jsme odehráli dvacet minut, ale pak jsme to zrušili, byla
velká průtrž mračen. Pak jsme hráli s Biskupicemi, ty jsme

už ale gól padl: Kučera dostal po hezké
výměně míč do strany a trefil pěkně do
růžku. Hosté ještě nesložili zbraně, nicméně další dobře kopnutá dalekonosná
střela skončila těsně vedle.
Jak první poločas skončil, mohl druhý
začít. Ve 48. minutě se do velké šance
po nedorozumění hostující obrany
dostal domácí Martin Kolkop, který
zpoza velkého vápna vypálil střelou
z první a hostující brankář měl plné
ruce práce. 51. minuta a mohlo být
vyrovnáno. Po nenápadném protiútoku se k míči dostal Olbert, jenž krásně prodloužil patičkou balón za sebe,
a k následné střele se dostal hráč číslo
19, který z bezprostřední blízkosti napálil míč do brankáře. 68. minuta a do
pokutového území se dral jeden z domácích hráčů a až za cenu faulu v pokutovém území se hostujícímu celku
podařilo útok zastavit. Verdikt jasný,
penalta. Míč si na značku pokutového
kopu postavil Fiferna, který střelou
k levé tyči nedal brankáři sebemenší
šanci – 2:0. Vzápětí to mohlo být 3:0,
to by ovšem nesměl domácí hráč trefit
levou tyč. Hostujícímu týmu chyběla
v rozehrávce přesnost, a tak se do útoku
dostávali jen stěží. Nutno podotknout,
že to pro hráče byl po sloučení první
ostřejší test. Navíc utkání provázela
častá střídaní hostujících, kteří měli
na rozdíl od domácího celku plnou
lavičku, a tak trenéři hostujícího celku
mohli zkoušet vícero variant. Přece jen
se ale do šance na konci zápasu dostal

OTASLAVICE Již tradičně se
druhou červencovou sobotu mohou všichni příznivci kopané těšit
na fotbalové boje v Otaslavicích.
I když byla spousta turnajů kvůli
pandemii zrušena, v Otaslavicích
o této variantě neuvažovali. A rozhodně udělali dobře. Hned na
konci května po zveřejnění konání turnaje hlásili pořadatelé plný
stav. Fanoušci se tak mohou těšit
na souboje patnácti mužstev, které
se odehrají na fotbalovém stánku
v „Metlích“.

již v sobotu

Metle Cup

„Jsme připraveni ‚trojku‘ ovládnout,“
říká František Vlach

+U.UiORYpÔVWtQ/ 1:0 (0:0) ně. Až v desáté minutě se objevil v po%UDQN\ 88. Král. 5R]KRGÿt 3HWĜtN ± 3DWiN lošanci Hodulák, hostujícího brankáře
'REURYROQêå.-XNO±/0DWČMND'L ale z úhlu nepřekonal. Sedm minut nato
YiFL
þLÿNRY9ODñLP
0:1 (0:0) mohly Výšovice kontrovat, ale hostující
Ryšánek nedosáhl na dobrý centr. Ná%UDQND96YRERGD5R]KRGÿt'XEUDYVNê±
0RMåtã%XUHãå.%ĜH]LQD-DURVODY'LYLã sledně si prostor našel Martin Kolkop.
Jenže míč střelou z dálky netrefil ideálně.
±'+DãHN'LYiFL 613.
9\ñHKUDG%UQR
2:7 (1:0) Tou dobou mělo ještě k pěknému fot%UDQN\  ýYDQþDUD  =LQKDVRYLü ±  3D balu utkání daleko – nepřesnost střídala
FKORSQtN-DNXEâXUDO3DFKORSQtN$G nepřesnost a na obou stranách bylo šanýHUPiN+ODGtN$GýHUPiN$GýHUPiN cí jako šafránu. Až 22. minuta přinesla
(pen.).5R]KRGÿt'HQHY±9OþHN)OLPPHOå.52. další zajímavější moment: střela držo'UREtOHNâDQGHUD±%DULã'LYiFL 62.
7íLQHF6RNRORY
2:1 (1:0) vického hráče z osy šla při zemi, brankáři
Glouzarovi však nadělala problémy. Míč
%UDQND+O~SLN-9DOHQWD SHQ ±-X
5R]KRGÿt+RXGHN±+UDERYVNê+XU\FKå. ale zkrotil. Ještě větší vzrušení přinesl
centr Fiferny. Ovšem ani ne tak následné
:RMQDU±)U\ãWiN'LYiFL
9DUQVGRUI9tWNRYLFH
 zakončení jako faul na brankáře – následovala ostrá hádka, ovšem nežlutilo se.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
Ve 35. minutě naopak mohli udeřit hos 3DUGXELFH
     
té. Petr Krčmář si se spoluhráčem při %UQR
     

%UDQN\5ROLQHN.XþHUD±'RXPELD
)iEU\-DNDE5R]KRGÿt+RFHN±%ODåHM9DĖNiW
å.'DQFiN '8. 'LYiFL
Později zajímavé utkání ale začalo vlaž-

/tñHç'XNOD3UDKD 2:3 (2:0)

%UDQN\7'RVWiOHN±+ODYDWê SHQ &DGX
+ODYDWê5R]KRGÿt*LQ]HO±1RYiN9iĖDå.
.UþiO7'RVWiOHN'UDKRã9HQFO
-DQRXãHN'LYiFL

%UDQN\%XFKYDOGHN0RW\þND&KYČMD
.DQLD0DWRXãHN±-9DOHQWD-9D
lenta. 5R]KRGÿt'RUXãiN±+iMHN+RUiNå. 68.
0DWRXãHN5XVVPDQQ&HOED±&LHQFLDOD
.XãQtU'LYiFL
NROR
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Favorit zvítězil, pomohly mu i tyčky

9ÛxRYLFH6NDONDSRSUYÇYDNFL

5:2 (2:1) ce-Skalka. Mužstvo, jako jedno z mála
v okrese, nemá žádné problémy s nedostatkem hráčů. Držovice jsou zase
tradičně kvalitní soupeř a patří ke špice II. třídy okresního fotbalu. Pro hostující celek se zase jednalo o vůbec prv-LKODYD3URVWĨMRY
3:2 ní přátelský zápas. Utkání tak slibovalo
YtFHYKODYQtPNXSyQXQDVWU zajímavou zápletku. Což se potvrdilo:
kdo dorazil, nebyl zklamaný.
&KUXGLP3DUGXELFH1:3 (0:2)

9tWNRYLFH7íLQHF

2:1 (2:0)

%UDQN\  3 ýHUQê  +ODYDWê ±  =RXEHOH
(pen.). 5R]KRGÿt -XOtQHN ± 9ODVMXN 'REURYROQê
å.6ROLO3DL[DRGD6LOYD-HĜiEHN±
)RUWHOQê'LRXI0LNXã5DGLP.XþHUD DRŽOVICE Zajímavé utkání se na pravili zajímavou možnost, která málem
+DQ]iOHN6PHMNDOþ.5DGLP.XþHUD -,+ 
pátek rýsovalo v Držovicích. Sem totiž po dobré nahrávce do vápna skončila
'LYiFL
měl přijet nově utvořený tým, Výšovi- střelou do prázdné brány. Ve 39. minutě
'RKUiYNDNROD

Pardubice - Jihlava

'RKUiYNDNROD

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

FOTBAL
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Vzpěračka Julie Švecová provozuje oddíl v Náměšti na Hané
PROSTĚJOV Volejbal, basketbal, tenis, někdy fotbal. To jsou
často sporty, které jsou přisuzované z větší části ženám. Prostějovanka Julie Švecová (na snímku)
se ale vydala úplně jiným směrem, když se dlouhodobě věnuje
vzpírání. Na svém kontě má více
než jen individuální úspěchy. Podařilo se jí totiž založit a úspěšně
vést klub vzpěračů a vzpěraček.
Oddíl se zázemím v Náměšti na
Hané navštěvují sportovci ze širokého okolí, mezi nimiž nechybí ani ti z Prostějovska. Na kraji
léta zavzpomínala na své vlastní
začátky a taky na to, jak bývalo někdy těžké přesvědčit lidi o tom, že
je vzpírání správná
volba.

zkoušela ve ´fitku´, kde mě to učil
nadšenec Andrej Beran. Museli
tam z nás mít radost. Kovové Grun
kotouče, nechráněná podlaha a samozřejmě to na začátku dost padalo. Kdyby mě Andrej svým nadšením nepřesvědčil, ať si to zkusím,
nikdy by mě nenapadlo, že se mi
tento sport bude líbit. Vzpírárnu
na ´Bohemce´ objevil taky Andrej
a vyprávěl mi, jak je to krásná rozbořená tajemná místnůstka, přesně podle mých představ. A fakt
byla.“ (úsměv)
yy Měla jste někdy problémy se silovou stránkou tohoto sportu? Jak moc jste
na sobě musela fyzicky zapracovat?
„Síla je tím, co mě
ve vzpírání limitu-

nezvednu přes 100 kilo jako Ivana Horná, ale ještě nedávno jsem
nadhodila stejně jako ona.“
yy Co je pak důležité při tréninku? Jaké svaly nejvíce zapojovat?
„Určitě ty na zádech a na nohách.
A taky trapézy.“
yy Jedná se o sport pro každého? Nebo je hodně důležitá
i stavba těla?
„Záleží na úrovni, na jaké to dotyčný chce dělat. Pokud pro ra-

Náš kalendář není tentokrát moc romantika,
ale sexy je dost. Nepůjde tolik o přirozenost,
nýbrž vynikne spíše postava a řekla bych,
že i ta ženskost. Už se moc těším, až vznikne.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

20062611073

yy Jak vzpomínáte na své první
setkání s činkami? A co vás vůbec přivedlo ke vzpírání?
„Oficiálně jsem vzpírat začala na
své třiadvacáté narozeniny, kdy
jsem se stala členkou TJ Bohemians Praha. Předtím jsem to párkrát

(QVQCTEJÊX,iXGEQXÆ

je. Proto ten sport ale mám ráda.
Zvednu nad hlavu víc než holky, co
jsou mnohem silnější než já.“
yy Takže i tato výzva vás hnala
a žene dopředu?
„Chci dál zvedat víc než holky, co
jsou silnější. (smích) Asi nikdy

dost, tak může zkusit vzpírání téměř kdokoli.“
yy Setkáváte se přesto s předsudky ze strany lidí a hlavně rodičů dětí?
„Už ani ne. Myslím, že se to daří
měnit a dostávat vzpírání do po-

vědomí lidí jinak než dříve. Však
maminky mých svěřenců se nebojí
přemýšlet třeba nad tím, že by zapsaly i šestileté sourozence. Vidí,
jak vypadá trénink buď osobně,
nebo na našem Facebooku a YouTube. A děti to baví.“
yy Dříve jste si stěžovala, že se
kluci dvakrát do oddílu nehrnou. Změnil se tento stav?
„Když jsme nemohli normálně
trénovat, nemohli jsme ani nabírat
členy. (úsměv) Věřím ale, že se to
bude zlepšovat postupně ten zájem bude větší. Uvidíme. Komerční fit centra korona poznamená
více než nás coby neziskovku.“
yy Jak činnost Vzpírání Haná
omezovaly nedávné zákazy
a příkazy vlády spojené s pandemií koronaviru?
„Museli jsme zavřít. Naštěstí jsme si to uvědomili včas, tak
jsem členům oddílu, kteří mají tu
možnost, rozpůjčovala vybavení
vzpírárny. A trénovali jsme doma.
Bohužel na všechny se nedostalo.
Ve vzpírárně zůstaly jen Eleiko kotouče, protože jsem nechtěla, aby
je někdo v garáži rozbil. Já si taky
vzala činku domů. Zákazy nám
dost narušily závodní přípravu.
Já se připravovala na Mistrovství

České republiky, které mělo proběhnout v květnu, a kde jsem si
chtěla opět zkusit národní rekord.
Shazovala jsem proto do potřebné
váhové kategorie. Náš Arnošt se
připravoval na nominační závody
AMČR, aby mohl na podzim jet
na Akademické mistrovství světa. Kdo ví, jak to teď s nominací
bude, když první závody budou
až na podzim. Jedna z našich členek se zase připravovala na
republikový šampionát
juniorek do dvaceti let,
který měl být v červnu, a do května měla
mít výkonnostní
limit. Začínalo se
jí už dařit, byla
pěkně motivovaná, a najednou
nemohla trénovat. Ona bohužel
nedostala
ani činku domů.
Všem nám to
tedy
překazilo
závodní přípravu,
teď
trénujeme,
jak se dá. Doma to
není ideální, často
se trénink podřizuje počasí. V zimě tu
činku v prstech dlouho udržet nejde.“
yy O jaké další závody klub přišel?
„O spoustu. Musí se
úplně předělávat průběh ligových soutěží,
většina kol měla být
ještě do prázdnin a už to
asi nepůjde dohnat. Na
jaře měla být MČR mužů
a žen, MČR masters, MČR
juniorů a juniorek do 17
let a do 20 let, Akademické
MČR, v květnu jsme plánovali u nás čarodějnou Nutella
Challenge, což taky nebylo.“
yy Jaké jste při trénování držely
hygienické limity?
„Doma to bylo na každém, jak si to
udělá. Já jen chtěla, aby pak očistili
kotouče, než se vrátí do vzpírárny,
protože někteří je mohli mít třeba
i od bahna. Co se týče vzpírárny,
tak tu jsme s Petrem jen otevřeli
po zazimování, naštěstí už jsme se
mohli všichni vrátit ke tréninkům
a samozřejmě klademe důraz na
hygienu, používáme dezinfekci
a věříme, že se nic podobného už
opakovat nebude. Ti, co mají od
vzpírárny klíč, tak mají i odpovědnost. Instrukce mají, je to už pak

na nich. Nejsme komerční fit centrum, ale sportovní klub.“
yy Co chystá klub uspořádat na
léto?
„V kalendáři ČSV máme napsané
datum na 4 your PR – trh a dřep
na 8. srpna, což jsme zatím pořádali každý rok. Snad půjdou i další
akce.“
yy A jaké máte osobní cíle?
„Trhnout národní rekord v ženách,
který je aktuálně 81 kilogramů.
Osobák mám čtyřiaosmdesát, ale
musela bych to dát na soutěži, jinak to zkrátka není rekord. No
a ráda bych měla také víc šikovných svěřenců ve vzpírárně. Které
by to vážně bavilo a trénovali by
pravidelně.“
yy Vzpírání není úplně masový sport a pro mnohé zůstává
neznámou. Kam by se mohlo
v Česku posunout? A jak by
se z něj mohl stát rozšířenější
sport?
„Jako první se musí zlepšit trenérská základna, aby to vzpírání
měl kdo učit. Není možné, aby se
to každý učil jen tak ve fitku nebo
podle YouTube. Na tom, aby bylo
víc schopných trenérů, se snažíme pracovat s Luďkem Bečvářem
– asistentem reprezentačního trenéra a mým trenérem, který mě
dostal tam, kde jsem. Pořádáme
semináře pro trenéry vzpírání,
kde se snažíme, aby přednášeli ti,
co mají co předávat. Snažíme se
o vzdělávání sdílením zkušeností,
protože zkušenosti z praxe jsou
velmi důležité. Nedá se jen naučit
teorii a hned jít učit ostatní.“
yy Už pátým rokem jste nafotily
kalendář, který se stará nejen o
větší propagaci vzpírání. Letos
jste za drsňačky z postapokalyptického světa.
„Fotilo se pátého a devátého června. Šest fotek v bunkru v Brně-Horákově a šest v bývalé raketové
základně v Bratronicích. Téma je
reakcí na koronavirovou pandemii. Když začala omezení, nosili
jsme roušky, nesměli nikam chodit, všichni hromadně nakupovali,
tak se někteří lidé smáli a říkali, že
je to jako zombie apokalypsa. Že
už se těší, až budou po městě chodit zombíci a budou střílet jako
v nějakých počítačových hrách.
Není to tedy tentokrát moc romantika, ale sexy je dost. Nepůjde
tolik o přirozenost, nýbrž vynikne spíše postava a řekla bych, že
i ta ženskost. Už se moc těším, až
vznikne.“

vizitka
JULIE ŠVECOVÁ
✓ narodila se 29. června 1984 v Prostějově
✓ vzpěračka, trenérka vzpírání a fitness
✓ dětství trávila v Prostějově, nyní žije
ve Vilémově na Olomoucku
✓ vystudovala Sportovní management
na Masarykově univerzitě v Brně
✓ se vzpíráním začala ve 23 letech
✓ před sedmi roky založila klub Vzpírání Haná se sídlem v Náměšti
na Hané, který od té doby soutěží na oficiálních akcích Českého
svazu vzpírání
zajímavost: pátým rokem se pak výraznou měrou podílí
na vzniku kalendáře vzpěraček
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PROSTĚJOV Vynikající úroveň, nejkvalitnější turnaj v dosavadní historii sliboval 9. ročník tenisového Prostějov Cupu 2020 ve čtyřhře neregistrovaných. Na jeden z top turnajů svého druhu v rámci ČR i celé
střední Evropy se přihlásil rekordní počet dvojic, nechyběli ani špičkoví hráči nedávné minulosti (například Robert Rumler, Jakub Lustyk) či
slavný hokejista Jaroslav Svoboda. Perfektně připravený podnik však
bohužel zle ovlivnilo špatné počasí. A tak převážně propršený podnik musel být kvůli nepřízni počasí zrušen, ale nakonec nezůstal bez
vítězů. Sice pouze symbolických, kteří ovládli„náhradní“ turnaj hraný
formou tiebreaků, ale sport se na skvěle obsazeném i připraveném
podniku mohl přece jen alespoň částečně radovat.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Sobotní ráno 2. června vypadalo v areálu TK Agrofert Prostějov ještě nadějně.
Navzdory meteorologickým předpovědím nepršelo a plánované celodenní
boje po půl deváté ráno zdárně odstartovaly. Za necelou hodinu to však přišlo.
Ohromná průtrž mračen, kdy se z nebe
doslova otevřela stavidla. A během několika desítek minut stály dokonale nachystané kurty pod vodou.
„Z dvaapadesáti přihlášených deblů
reálně dorazilo čtyřiačtyřicet, ačkoliv
předpověď byla hodně nepříznivá.
Přesto tihle všichni vážili cestu do Prostějova a nastoupili na dvorce, za což jim
chci poděkovat. Bohužel příroda nám
tentokrát absolutně nepřála, tolik deště
prostě nešlo zvládnout,“ povzdechl si
hlavní organizátor Martin Krupička.
Jen složitě pak přemáhal velký smutek,
neboť klání musel v obvyklém rozsahu
nakonec zrušit. Pohled do mobilů na
různé meteoradary nevěstil ani pro od-

poledne nic dobrého, což se po čtrnácté
hodině potvrdilo dalším vydatným lijavcem. A ten již znamenal definitivní stopku nesmírně oblíbenému sportovnímu
podniku. „Většina účastníků postupně
odjížděla domů, ale někteří zůstali dál
posedět u chutného jídla i pití. A šestnáct
nejvíc nažhavených párů se po vzájemné
domluvě rozhodlo, že si na krytém centrálním dvorci zahraje aspoň tiebreakový miniturnaj. Ode mě mají tihle borci
absolutorium, protože ani za extrémně
nepřejících okolností nerezignovali a naopak šli do toho. Opravdoví nadšenci,“
ocenil jinak skleslý Krupička.
Přitom původně chtěl vzhledem k okolnostem všem aktérům vrátit startovné,
ovšem tenhle krok zatrhla prostějovská
zastupitelka Božena Sekaninová tradičně mající nad akcí osobní záštitu. Postupně obešla veškeré plejery s prosbou,
aby vložené peníze nechtěli zpět a místo
toho pobyli v dějišti Prostějov Cupu co
nejdéle. Její nápad se setkal s kladnou
odezvou. „Od Boženky i samých tenistů nádherné gesto, kterého si strašně
vážím,“ vzkázal hlavní organizátor.
Svůj komentář připojila i někdejší
dlouholetá senátorka. „Navzdory nepříznivým podmínkám tady panovala

1DJ¾LEGNQÿUMÆJQVKVWNW4CFKO,CPÊéGMVGPVQMT¾V\ÊUMCNXP¾JTCFPÊOOKPKVWTPCLK
UVąÊDTQ
Foto: Marek Sonnevend

super atmosféra. Všichni aktéři měli
pro vzniklou situaci pochopení, brali ji
v rámci možností pozitivně a projevili
značnou solidaritu. Tuhle tenisovou
komunitu tvoří skvělí lidé, což se i tentokrát projevilo, a společně jsme to zvládli.
Pod střechou v útulném prostředí baru
došlo také na hraní společenských her
jak mezi starými známými, tak mezi novými přáteli, ti sportovně nejaktivnější
si pak šli ještě pinknout. A mám velkou
radost, že se Prostějov opět prezentoval
jako velmi pohostinné město pro hosty
z blízkého okolí i z daleka, vždyť někteří
dorazili z Čech, nebo dokonce až ze Slovenska. Všem hlasitě tleskám,“ svěřila se
Večerníku Božena Sekaninová.
Náhradní klání se odehrálo bleskovým
způsobem, kdy každý jednotlivý zápas
tvořil jediný klasický tiebreak. Vylosovaly se čtyři základní skupiny po čtyřech
párech, kde se střetl každý s každým.
A dva nejlepší z každé grupy postoupili
do vyřazovacího pavouka A, ostatní dua
šla do vyřazovacího pavouka B.
Závěrečné play-off tedy v obou osmičkách sestávalo ze čtvrtfinále, semifinále
a finále. V elitním pavouku A triumfovali Milan Javanský, Jakub Lustyk
z Mělníka před Radimem Janíčkem
a Adamem Koryčánkem z Němčic nad Hanou, třetí místo obsadili
Jiří Crha (Svitavy), Vladan Kopelec
(Hranice) a Vlastimil Crha (Svitavy),
Martin Marušák (Uherské Hradiště).
Pavouk B opanovali bratři Josef Kandráč, Pavel Kandráč (Mladá Boleslav),
stříbro brali Jakub Zajíček, Vojtěch
Zbořil (Prostějov) a bronz Navrátil,
Iša (Prostějov) i Martin Skokánek,
Petr Pospíšilík (Prostějov).
„Určitě je moc dobře, že turnaj neskončil smutkem. Díky velkému nadšení
části jeho účastníků zvítězil v rámci
možností tenis, což je přes naše zklamání z extrémně špatného počasí vynikající zpráva,“ shodli se Petr Doseděl
s Martinem Krupičkou. Ten na závěr
dodal: „Ještě jednou chci poděkovat
všem, kteří se na Prostějov Cupu 2020
jakkoliv podíleli. Jmenovitě manželům
Černoškovým za poskytnutí krásného
areálu TK Prostějov, Markovi Floriánovi za pomoc s proběhnutím náhradního miniturnaje, Tomáši Langrovi
za catering, nejbližším spolupracovníkům Petru ´Pupovi´ Dosedělovi,
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Pavlu Vavrouchovi a v neposlední řadě
mé rodině za pomoc s vařením i za
podporu. Velké díky patří za statutárnímu městu Prostějov, Božence Sekaninové, Jirkovi Pospíšilovi, Petru Kousalovi i veškerým dalším partnerům
a sponzorům, jmenovat chci Františka
Prášila a jeho firmu, Pavla Makového
a jeho společnost, pana Jurníčka za
J.K.S. Kučera Haná či Libora Kuchaře
z Casina Rebuy Stars,“ zdůraznil Martin Krupička. Příští rok při jubilejním
desátém ročníku snad budeme mít
větší štěstí na podmínky.“

0GLGPRQFUVąGEJQWMT[VÆJQEGPVTMWTVW#ITQHGTV#TÆP[RCPQXCNCD¾LGéP¾CVOQUHÆ
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Foto: Marek Sonnevend

„Soutěž jsem pár sezón naživo neviděl,

takže žádná očekávání nemám,“
říká staronový Jestřáb Aleš Sova
PROSTĚJOV Novou akvizicí do obranných řad Hanáků je devětadvacetiletý Aleš Sova (na
snímku). Brněnský rodák již dvakrát u Jestřábů působil, a tak má s místím prostředím nějaké
zkušenosti. Sova navíc v kádru doplní rozsáhlou bývalou znojemskou kolonii. „Z mužstva
znám osobně jen kluky, co působili ve Znojmě, takže zbytek až půjdeme na led,“ hlásí v rozhovoru pro klubový web a také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Eva REITEROVÁ
yy Jak se zrodil váš přesun do Prostějova?
„Měl jsem pokračovat v EBEL lize,
ale kvůli korona krizi se ve Znojmě
pozastavily veškeré přestupy a podepisování hráčů, které trvá doteď.
Takže jsme se spojili s Jiřím Vykoukalem a domluvili jsme se na smlouvě u Jestřábů.“
yy U Jestřábů jste už dvě sezóny
hrál (2009/10 a 2015/16 - pozn.
red.). Podle čeho jste se rozhodoval pro návrat v duchu přísloví ´do
třetice všeho dobrého´?

„Hlavní důvody byly, že mě do
týmu chtěl jak hlavní trenér Ladislav Lubina, který bohužel musel
odstoupit z funkce, tak i sportovní
manažer Jiří Vykoukal. Rozhodující
roli v mém případě hrálo, že pocházím z Brna a můžu dojíždět.“
yy Z EBEL do Chance ligy, co od
soutěže očekáváte? Přece jen se
od vašeho posledního působení
dost změnila…
„Soutěž jsem pár sezón naživo neviděl, takže žádná očekávání nemám.
Obrázek si udělám až v sezóně.“
yy V nadcházejícím ročníku
bude hrát ligu 19 týmu, to zna-

mená hodně zápasů. Co na to říkáte?
„Za hodně zápasů jsem rád, ale že
je v lize devatenáct mužstev, je za
mě totální nesmysl. Soutěž by se
měla zredukovat na méně účastníků vzhledem ke zdravé konkurenci
a kvalitě zápasů.“
yy V posledních letech jste strávil hodně času v zahraničí. Co
vám tato angažmá dala?
„Nejvíce že jsem si mohl vyzkoušet
jiné styly hokeje. Být v pozici zahraničního hráče v týmu, kdy je ten
přístup jiný jak vůči domácím hráčům, tak celkově jiný přístup k ho-

keji, než je běžný u nás, je ze všech
stránek poučné.“
yy Na které zahraniční angažmá
nejraději vzpomínáte?
„Nejraději budu vzpomínat asi na
Dánsko. Celkově společnost, jak se
chovají jeden ke druhému, ať už jde
o hokej, nebo v normálním životě, je
nesrovnatelné s tím, na co jsem byl
zvyklý u nás. Samozřejmě mi to dalo
spoustu životních zkušeností a zážitků, které bych jinak neměl možnost
poznat a zažít.“
yy Máte za sebou první týden
společné přípravy. Co říkáte na
složení mužstva?
„Z mužstva znám osobně jen kluky,
co působili ve Znojmě, takže zbytek
až půjdeme na led. Máme mladý
tým, který by měl mít hlad po hokeji, takže věřím, že se přes léto připravíme a sehrajeme, pak budeme

(QVQYGD.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

připraveni na ligu v co nejlepší formě
a složení.“
yy Co vám dá při tréninku nejvíce zabrat?
„Michal Gago.“(smích)
yy Pandemie koronaviru ukončila všechny soutěže dříve, něž je
obvyklé. Těšíte se na led?
„Chodím na něj už i teď během letní
přípravy. Těším se spíš, až najedeme

do běžného režimu a začne liga.“
yy Na kterého prvoligového soupeře se nejvíce těšíte?
„Nejvíce se těším na soupeře, ke
kterému to máme nejblíže, nejmíň
pak na toho, co je nejdále.“ (úsměv)
yy Vzkázal byste něco fanouškům Jestřábů?
„Ať nás přijdou podpořit v co největším počtu, budeme je potřebovat.“
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REPREZENTAČNÍ ŽÁKYNĚ MAKAJÍ V PROSTĚJOVĚ
PROSTĚJOV Úvodních devět dnů z celkového
počtu šestadvaceti mají za sebou nejlepší volejbalové žákyně České republiky v rámci prostějovského soustředění reprezentačního výběru
dívek U15. Dlouhý kemp odstartoval v sobotu
27. června, potrvá až do středy 22. července.
A převážně probíhá v krásné moderní hale
Národního sportovního centra Prostějov.

původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Večerník zavítal na jeden z dopoledních tréninků, jehož součástí bylo
testování fyzických dispozic jednotlivých hráček. Holky se na speciálním
elektronickém zařízení snažily o maximální smečařský výskok, házely vkleče
malým medicinbalovým míčkem,
skákaly z místa do dálky a absolvovaly
rovněž člunkový běh na čas. Kromě
toho se chvíli pilovaly individuální
herní činnosti, konkrétně podání
a přihrávka. A došlo také na posilovací
cvičení s balóny i bez, výhradně vahou
vlastního těla. Náročná dvoufázová
příprava jinak obsahuje spoustu volejsaa

balu, leč nejen to. Maká se též na kondici, v rámci zpestření jsou zařazovány
doplňkové sporty či různé hry včetně
tanečních kreací. Pochopitelně nemůže chybět regenerace ani průběžné
utužování party, například odpočinkový výlet do aquaparku.
Tréninkový pobyt v hanáckém
městě absolvuje dvacet šest plejerek ročníků narození 2006 a 2007
(jmenovité složení níže) pod vedením sedmičlenného realizačního týmu v čele s hlavním koučem
Alešem Novákem, na klubové bázi
šéftrenérem mládeže VK Prostějov.
Z domácího vékáčka patří mezi aktérky kempu Andrea Fabikovičová
a Anna Pečenková. „Snažíme se, aby
děvčata každý den udělala co nejvíc
kvalitní práce a zároveň je to bavilo.
Aby celý mančaft od začátku společně někam směřoval,“ zdůraznil Aleš
Novák.
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Navštívili jsme trénink v Národním sportovním centru,
který byl pestrý, náročný i zábavný současně

5RQNGéPÚUPÊOGMXQNGLDCNKUVGMè47RQLGFPQO\VTÆPKPMčX0¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend
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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).
Realizační tým: hlavní trenér Aleš Novák, asistenti trenéra Josef Smolka, Jakub Brečka a Aneta Tobiášová,
kondiční trenér Karel Vlašič, fyzioterapeutka Michaela Pachmanová, vedoucí družstva Petra Smolková.
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akaajíí mladé
mlaadé české
čeeskké volejbalistky...
vooleejbballisttkyy....
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Stavinohová a Dvořáčková jsou v nově zřízené reprezentaci ČR U23
PROSTĚJOV Evropská volejbalová federace CEV zrušila všechny kvalifikace na mládežnická
ME v letošním roce, včetně šampionátu do 19 let. Proto se Úsek
mládeže Českého volejbalového
svazu společně s vedením reprezentačního týmu žen dohodli na
zřízení nového národního kolektivu U19, který absolvuje tři krátká soustředění.
První z nich už proběhlo od středy 1.
do soboty 4. července ve Vésce u Olo-

6ORzHQÉQ½URGQÉKRYÙEÈUX¤58QDVRXVWÔHGÈQÉYH9ÅVFHX2ORPRXFH
nahrávačky: Klára Dvořáčková (VK Prostějov), Nicole Šmídová (Sokol Šternberk), Květa Grabovská (KP Brno), blokařky:
Magdaléna Jehlářová (univerzita v USA), Ema Kneiflová (Sokol Šternberk), Ela Koulisiani (KP Brno), Michaela Nečasová (KP
Brno), Silvie Stráská (KP Brno), útočnice: Michaela Brichtová (Olymp Praha), Magdalena Bukovská (KP Brno), Denisa Pavlíková (KP Brno), Eva Svobodová (Dukla Liberec), Veronika Virtová (Volejbal Plzeň), libera: Adéla Stavinohová (VK Prostějov),
Tereza Slavíková (Sokol Šternberk), Adéla Chevalierová (TJ Ostrava), Daniela Digrinová (KP Brno)
Realizační tým: hlavní trenér: Giannis Athanasopoulos, asistenti trenéra: Stanislav Mitáč, Lukáš Miček, Iva Zburová,
kondiční trenér Aleš Holubec, masérka: Veronika Schnellyová, manažerka: Petra van Gorp Adamová.

mouce. A do českého nároďáku pro
tenhle úvodní kemp byly povolány
i dvě hráčky VK Prostějov, konkrétně
libero Adéla Stavinohová a nahrávačka Klára Dvořáčková.

Druhé soustředění je na programu
8. až 11. července na stejném místě,
ovšem bez prostějovské účasti. Zatímco pro tréninkový sraz číslo tři
(od 14. do 18. července v Mikulově)

se do nominace dostala Stavinohová.
V permanenci navíc byly či budou
i některé volejbalistky, jež za vékáčko
nastupovaly v minulosti (například
Tereza Slavíková, Nicole Šmídová,

Adéla Benediktová), do realizačního
týmu patří jako asistent Lukáš Miček.
„Vzhledem k tomu, že nás čeká
a nemine generační výměna v národním družstvu žen, vidím tento
projekt jako spojující článek mezi
juniorskou a seniorskou generací.
Koronakrize znemožnila našim juniorkám kvalifikovat se na Mistrovství
Evropy 2020, ale v práci je potřeba
kontinuálně pokračovat,“ vysvětlil
manažer reprezentace ČR Miloslav
Javůrek.
(son)

Úterý 7. července 2020

RYCHLÝ
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Walbrzych, Prostějov (son) - V prvotní fázi společné přípravy volejbalové
reprezentace žen ČR sice figurovaly
dvě hráčky VK Prostějov Gabriela Kopáčová a Klára Dvořáčková, ale elitní
národní výběr postupně zůstal v pokračující tréninkové náplni bez našeho klubového zastoupení. Začátkem minulého týdne pak Češky odehrály úvodní
dva přátelské duely letošního roku, a to
v Polsku. Kvalitní protivnice je hodně
prověřily, nakonec jim i oba vzájemné
zápasy patřily. Nejprve poměrem 3:1
(14, 19, 19, -24), poté těsně 3:2 (-17,
22, 17, -22, 13). „Myslím, že po té dlouhé pauze to nebylo nejhorší. Ukázalo
nám to, na čem máme a musíme pracovat, kde jsou naše slabiny. Dnešní
utkání rozhodl servis, neodtlačily jsme
je od sítě a to pak bylo rozhodující.
Zítra se pokusíme o lepší výsledek,“
říkala po prvním souboji smečařka
Andrea Kossányiová, někdejší členka
vékáčka. „V porovnání se včerejším zápasem jsem velmi spokojen. Holky plnily taktické pokyny, které jsme si před
utkáním řekli. Hráli jsme proti jedné
z nejlepších univerzálek světa, celkově
zlepšili útok po podání soupeře, slušně
fungovala obrana a chválím děvčata za
týmové pojetí,“ zhodnotil kouč Giannis Athanasopoulos po odvetě. Zajímavostí je, že v šestkovém volejbalu šlo
o celosvětově premiérové mezinárodní
střety oficiálního charakteru.

2UYRvRY½GR3ROVND
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Prostějov (son) - Už dříve bylo jasné,
že hráčský kádr volejbalistek UP Olomouc prochází velkou obměnou a nově
hodlá spoléhat na řadu zahraničních
posil. Největší bodová tahounka dosavadního družstva Hanaček přitom
sama zamířila do ciziny. Na mysli samozřejmě máme mladou univerzálku
Gabrielu Orvošovou, která přestoupila
do polského BKS Stal Bielsko-Biala.
Nastupovat tam bude společně se svou
reprezentační kolegyní i dřívější parťačkou z úpéčka Andreou Kossányiovou.
„Polská liga je hodně kvalitní a určitě
patří k nejlepším. Pro mě je důležité,
že se můžu posouvat dál. Měla jsem
spoustu nabídek, ale v koronavirové
situaci by bylo docela složité jít někam
dál, proto nakonec Bielsko,“ okomentovala Orvošová novou kariérní výzvu.
Ve své volejbalové dráze bude pokračovat slovenská univerzálka Nikola
Pištěláková, jež minulou sezónu vynechala kvůli mateřským povinnostem.
Nyní se vrací do plné zátěže, a to opět
v Dukle Liberec, kde byla během extraligového ročníku 2018/19 jednou
z nejčastěji skórujících hráček soutěže.

Jakub Krčmař:„Ještě se rozhoduju, ale místo asistenta O posledním červnovém víkendu se prostějovským
trenéra ASI VEZMU“ hráčkám v beachvolejbalu výsledkově moc nevedlo

PROSTĚJOV Současný hlavní kouč prostějovských volejbalistek Lubomír Petráš dělal před
svým povýšením do vedoucí funkce v létě 2018
téměř deset let asistenta trenéra Miroslavu
Čadovi. Od té doby je však tahle pozice nestálá,
jen rok na ní vydrželi Lukáš Miček a poté Lukáš
Sťahuliak. Než oba postupně zamířili do rivalského klubu UP Olomouc. Nyní je tak místo trenérského pobočníka opět volné a vedení hanáckého klubu se jej snaží zaplnit, přičemž jasným
adeptem je dosavadní týmový statistik Jakub
Krčmař. Ten minulou sobotu pomohl v roli hráče celku TJ Haná Metal Prostějov k zisku stříbra
v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev,
načež nám stručně zodpověděl několik otázek.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Marek SONNEVEND
yy Vezmete nabízený post asistenta kouče u žen VK?
„Zatím nevím určitě, ještě se rozmýšlím. Musím si to nechat
pořádně projít hlavou, než se rozhodnu. Příprava na novou
sezónu začíná až zkraje srpna, do té doby je dost času.“
yy A dá se teď aspoň říct, zda jste variantě pomáhat Lubomíru Petrášovi nakloněn?
„Asi jo. Musíme si s Lubošem sednout a vše důležité společně
probrat, aby bylo jasné, co budu schopný zvládnout a co ne.
Mám totiž mimovolejbalové zaměstnání, tím pádem je vyloučená moje účast na dopoledních trénincích. Ale co jsme se

,CMWD-TéOCą XNGXQ UOGéWLG\C6,*CP¾/GVCN2TQUV÷
LQX
Foto: Marek Sonnevend

už předem trochu bavili, tohle by neměla být nepřekonatelná
překážka. Věřím, že když se rozhodnu do toho jít, tak se snad
bez problémů domluvíme.“
yy Co dosavadní funkce statistika?
„To musíme taky dořešit. Ale jak jsme se shodli s Lubošem i se sportovním ředitelem klubu Mirkem Čadou,
mělo by jít skloubit, abych zároveň dělal asistenta trenéra
i statistika. Při venkovních zápasech to bude v pohodě, během domácích utkání bude zvládnutí obojího složitější. Je
potřeba najít fungující model.“
yy Těšíte se na novou a důležitější roli, pokud ji vezmete?
„Takhle to úplně neberu. Do VK jsem nastoupil před rokem
a půl, už předtím jsem dlouhá léta na zápasy chodil jako fanoušek. S Lubošem, s holkama i se všemi ostatními lidmi
z klubu jsme v pohodě, ve vékáčku panují velice dobré vztahy. Proto se na další práci těším bez ohledu na to, kým přesně
v realizačním týmu budu.“
yy Máte představu, kdy padne rozhodnutí?
„Myslím, že tak do poloviny července by mohlo být jasno.“

PROSTĚJOV Jeden z méně vydařených víkendů byl ten poslední
v červnu pro vyznavačky plážového
volejbalu z VK Prostějov. Většinou
jen prohrávaly a všechny skončily
ve spodních patrech výsledkového
pořadí.
Tereza Baláková společně s ostravskou
Klárou Faltínovou opět nechyběly na
silně obsazeném turnaji elitní Tipsport
Beach Series žen 2020. Tentokrát šlo
o poslední pátý díl tohoto seriálu na
pražském Strahově, kde holky postoupily ze základní skupiny díky jedné vítězné skreči, a navíc potrápily pozdější
triumfátorky Kubíčkovou a Kvapilovou, jimž dokázaly vzít set. Na úvod vyřazovacích bojů pak bohužel podlehly
těsně 1:2 i páru Šeredová, Lorenzová.
Na Letním poháru žen v Brně nevyhrály dvě prostějovské dvojice ani
zápas. Juniorky vékáčka Adriana Jurčíková a Viktorie Nečasová podlehly
v součtu kvalifikace i základní grupy
hlavní soutěže čtyřikrát (byť dvakrát
o kousek) a skončily třinácté, plejerka TJ OP PV Barbora Bartošíková
ve dvojici s olomouckou Simonou

Kašpárkovou utrpěly dohromady
stejný počet porážek a obsadily deváté místo.
Na vyšší pozice se tentokrát neprosadila ani kadetka VK Andrea Fabikovičová, když spolu s kladenskou Caroline

Formánkovou na celostátním Českém
poháru U17 v Opavě sice ovládly suverénním způsobem kvalifikační skupinu, leč vzápětí nestačily v play-off
téže fáze turnaje. A zůstaly tak celkově
sedmnácté.
(son)
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%[MNKUVKEM¾8GNM¾EGPC&6t8ÚJ[DM¾TPCCUVTQLÊTPC
UGPCRTQUV÷LQXUMÆOXGNQFTQOWOCZKO¾NP÷X[FCąKNC
PROSTĚJOV Kvalitní i početnou konkurenci nalákaly do
Prostějova cyklistické závody v Českém poháru mládeže a žen
na dráze, které proběhly na místním oválu od 26. do 28. června
i s vloženými soutěžemi mužů. A to za maximální přízně počasí,
kdy se obří bouřka strhla až v pátek večer po skončení programu
úvodního dne a jinak bylo celou dobu krásně. Čehož aktéři využili
k maximálně povedenému sportování po všech stránkách.

EXLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Od pátku do neděle se na prostějovském velodromu proháněli mladí závodníci, kteří měli poslední
možnost nominovat se na dráhové
MČR v hromadných disciplínách.
Součástí akce však byly také závody
dospělých, kde se sešla tuzemská
špička i vyslanci ze zahraničí. V mládežnických kategoriích byli každý
den vyhlášeni nejlepší jezdci v omniu a v neděli se pak postavili také
na start madisonu. Pro muže byly
v sobotu i v neděli vypsány bodovací
závod a scratch.
Domácí zástupci předvedli hned
první den skvělé výkony. Na stupeň
nejvyšší se postavily kadetka Patricie Müllerová a juniorka Gabriela
Bártová, druhé místo přidala Karolína Richterová mezi žákyněmi, třetí

skončili v žácích Matouš Lipenský
a mezi kadety Radovan Štec.
Druhý den si vedli cyklisté Tufo
Pardus ještě o něco lépe, když vítězství zopakovaly Patricie Müllerová
s Gabrielou Bártovou a druhé příčky
obsadili jak Matouš Lipenský, tak
Radovan Štec. Navíc v kadetech Radovana doprovodil na bednu ještě
třetí Vojtěch Koblížek.
V neděli se na stupně vítězů opět
mezi juniorkami probojovala Gabriela Bártová, tentokrát stříbrná.
V žákyních byla jako třetí klasifikována Karolína Richterová a velký
úspěch znovu zaznamenali kadeti,
když druhý byl opět Radovan Štec
a třetí tentokrát Pavel Novák.
Program mládeže v rámci ČP vyvrcholil madisonem, který k prostějovskému velodromu neodmyslitelně patří. V něm se blýskla především
děvčata, neboť svou kategorii ovládly
Patricie Müllerová s Gabrielou Bártovou. V kadetech společně vybojovali bronz Radovan Štec + Matyáš
Koblížek.

Skvělé výkony podávali také muži.
Domácím dráhařům se zadařilo
hned v sobotu, když Daniel Babor
zvítězil v bodovacím závodě a nechal za sebou i profesionála Petra
Kelemena (CCC Development
Team) nebo kolegu z reprezentace
Nicolase Pietrulu (Team Dukla Praha). Neděle pak už byla zcela v režii
členů Tufo Pardus. Ve scratchi exceloval Tomáš Bárta, který po samostatném úniku zvítězil před týmovým kolegou Danielem Baborem
a Petrem Kelemenem. Další triumf
pak přidal opět Babor v bodovačce.
V celkovém hodnocení čtyř závodů
skončil Daniel druhý za Kelemenem
a před Pietrulou.
„Náš elitní i mládežnický tým jsou
ve výborné formě. Na klucích je vidět chuť do závodů, rvou se o každý
metr. Myslím, že před domácím publikem předvedli dobré výkony a že
to tímhle víkendem rozhodně nekončí. Přípravu teď budeme směřovat k dílčím vrcholům sezóny a také
k prvním zahraničním startům, každý takový závod nás posouvá,“ zhodnotil výkony Prostějovanů sportovní
ředitel Tufo Pardus Michal Mráček.
Celá akce se konala pod patronací společnosti DT – Výhybkárna
a strojírna, a.s., a za finanční podpory statutárního města Prostějov,
Olomouckého kraje i Nadace ČEZ.

BYLI JSME
U TOHO
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ÈESKÝ POHÁR NA DRÁZE 2020 – VELKÁ CENA DT
VÝHYBKÁRNA A STROJÍRNA PROSTÌJOV
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Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Je držitelem mnoha medailí z mistrovství světa, a to včetně řady zlatých. V nohejbalu patří Jan Vanke
(na snímku) k tomu nejlepšímu, co česká škola tohoto tradičního sportu za poslední desetiletí vyprodukovala. A v sestavě
SK Liapor Witte Karlovy Vary byl jedním z tahounů, kteří svůj
tým dovedli k očekávanému triumfu v Ligovém poháru 2020
na prostějovské palubovce místního TJ Sokol I.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Dorazili jste sem pro hladkou
výhru?
„Do Prostějova jsme přijeli pro vítězství, ale rozhodně jsme si nepředstavovali, že tady vyhrajeme bez problémů
v suchém triku. Domácí mají své kvality a po jejich úvodní porážce 0:6 od

Modřic jsem očekával, že proti nám se
budou chtít o to víc vytáhnout, spravit
si chuť i náladu. To se, myslím, potvrdilo, soupeř kladl odpor. A snažil se ukázat, že do soutěže právem patří.“
yyPřesto jste měli duel pod kontrolou, ne?
„Ano, utkání jsme zvládli dobře. Důležité bylo, že se nám povedlo získat
skoro všechny vyrovnané koncovky,
a s výsledkem 6:1 určitě jsem spokojený. Pozitivem navíc je, že jsme hodně
zapojili teprve patnáctiletého odchovance Lukáše Tolara. Ačkoliv je věkem

ještě žák, naskočil do dvojic i trojic
a dali jsme mu příležitost také v singlu
proti výbornému Tomáši Robovi, kterému byl vyrovnaným soupeřem. Lukáš nám udělal radost, má před sebou
velkou perspektivu.“
yy Jak se vám hrálo v Národním
sportovním centru Prostějov?
„Původně jsme počítali s venkovním
antukovým kurtem, ale kvůli špatnému počasí domácí rozhodli o přesunu zápasu pod střechu, za což jsme se
určitě nezlobili. Tahle hala je opravdu
krásná, moderní a s vynikajícím zázemím, takže máme radost, že jsme si ji
mohli prohlédnout i sami si v ní zahrát.
Prostějov může být jedině rád, že takový nový sportovní stánek má.“
yy Nakolik vážně berete letošní náhradní soutěž Ligový pohár?
„Já osobně jsem hlavně rád, že se vůbec kope. V podstatě mi bylo jedno,

-CTNQXCTUM¾UVCT,CP8CPMG XRTCXQ DNQMWLGRTQUV÷LQXUMÆJQ.CFKUNCXC2ÊTMC

jestli se zpožděním začne normálně
extraliga, nebo vznikne jiná náhradní soutěž. Důležité bylo z mého pohledu začít hrát, abychom zúročili
všechno, co jsme během zimy i jara
natrénovali. Bohužel nastala zdravotní situace, kterou nikdo z nás nemohl ovlivnit, tím pádem došlo ke
zpoždění. Teď už naštěstí hrajeme,
a dokud to půjde, tak bychom měli
pokračovat.“
yy Není škoda, že se do Ligového
poháru přihlásil nižší počet družstev včetně jen čtyř extraligistů
z osmi?

„Podle mého názoru by rozhodně
bylo správné, aby se všechny kluby
mající zájem hrát přihlásily do soutěže
zřízené Českým nohejbalovým svazem, a ne si zakládaly nějakou soutěž
vlastní na dobrovolné bázi. Tohle tříštění mi po pravdě trochu vadí, nevrhá
to úplně dobré světlo na celou nohejbalovou komunitu ani naši jednotu
jako spolku. Navíc v té druhé soutěži
působí několik oddílů, které předtím
tvrdily, že v současné době koronaviru
nic hrát nechtějí. A najednou si vytvořily vlastní ligu, což mi nepřipadne fér,
docela mě to zarazilo.“

Foto: Marek Sonnevend

yy Vaše ambice v Ligovém poháru
jsou postoupit do finále?
„Přesně tak, o finálovou účast se
chceme pokusit a poprat, je to náš cíl.
V nejvyšší divizi I jsou čtyři silné vyrovnané mančafty Modřice, Vsetín,
Holice a my, i Prostějov může ještě
kousat. V základní části proto hodláme
nasbírat co nejvíc bodů, tím si zajistit
dobrou výchozí pozici pro play-off.
A v semifinále pak uspět, ať narazíme
na kohokoliv. Postup do finále bude
hodně těžký, ale věřím, že je v našich
silách. No a potom v případné bitvě
o zlato by bylo možné všechno.“
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Po předchozím běsnění živlů
už amatérským sportovcům přálo počasí,
U Rockyho panovala skvělá nálada

PROSTĚJOV Nejdůležitější zpráva dne i celé sezóny: Hanáckou volejbalovou ligu smíšených družstev 2019/20 se podařilo úspěšně dokončit! Navzdory všem protivenstvím
osudu. Nejprve její zdárné dohrání ohrožoval koronavirus, následně počasí. Ale závěrečný turnaj oblíbené soutěže přece jen proběhl a„hávéelka“ zná své výsledné pořadí.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Finálové klání devětadvacátého
ročníku bylo naplánováno na
sobotu 27. června do venkovního areálu U Rockyho v Krasic-

šlo Raubířům coby jasně poslednímu celku pětikolové základní
části, neboť dokázali dvakrát zvítězit a obsadit třetí pozici těsně
před Fénixem. Druzí byli Renegades, nejlepší aktuální formu zde
naladili Kaktusáři.
V prostřední grupě B o 6. až 10.
příčku vládli beze ztráty jediné
sady dominantní Pohodáři. Za
nimi uhájili druhý post favorizo-

jov. Druhou příčku a tím rovněž
průnik do finálového mače dlouho držela Sexmeralda Prostějov,
v posledním utkání skupiny jí stačila plichta s Našrotem. Ten však
v silné sestavě bouchačů zabral
a klíčový souboj opanoval 2:0.
O konečný třetí flek se tedy střetli Vyškov a Sexmeralda, přičemž
většinu vstupního setu sváděli
rovnocennou bitvu. Pak ovšem

0CwTQVEQD[XÊV÷\PÚVÚO*8.XGWHQTKKRQHKP¾NG

Foto: Marek Sonnevend
HANÁCKÁ VOLEJBALOVÁ
LIGA – KONEÈNÉ POØADÍ

vítìzové hanácké volejbalové ligy

ké ulici (poblíž prostějovského
aquaparku, vedle beachových
kurtů). Problém však nastal večer
předchozího dne, kdy celý region zasáhla děsivá průtrž mračen.
Z nebe spadla ohromná kvanta bouřkového deště a dvorce
s umělým povrchem v dějišti akce
se logicky ocitly pod vodou.
Do sobotního rána se situace
zlepšila, leč především hřiště číslo
jedna zůstávalo dost mokré. Tak
se jeden z členů organizačního
štábu chopil fukaru a centrkurt
obětavě z toho nejhoršího vysušil.
Zápasový program každopádně
odstartoval s hodinovým zpožděním, navíc to hlavně zpočátku
na všech třech dvorcích docela
klouzalo. Naštěstí šlo o poslední
komplikace, stav povrchu se postupně zlepšoval a celý závěrečný
den letošní HVL už potom běžel
jako na drátkách.
V nejnižší skupině C o 11. až 15.
místo se bojovalo velmi vyrovnaně s výjimkou Tučňáků na haluzi,
kteří získali jediný set z osmi ve
čtyřech utkáních každý s každým.
Nad očekávání dobře to naopak

vané Vrbátky, o bod zpět zůstal
třetí kolektiv s malebným názvem
Společenstvo kulatého míče. Ve
vzájemném střetnutí remizovali
čtvrtý Sokol I Prostějov a pátá Reálka, „jedničku“ poslal o stupínek
výš set získaný proti Společenstvu.
Elitní skupina A o 1. až 5. místo
samozřejmě přinesla nejkvalitnější volejbal, ačkoliv citelně chyběly
dva silné mančafty. Obhájce loňského titulu Glauber i nebezpečný Sportovní klub K2 totiž patřili
k pěti účastníkům soutěže, kteří
se pro finálové dějství nedali dohromady a nepřihlásili se. Tím
pádem do elity pronikla Premiéra
jakožto sedmý tým dlouhodobé
fáze. Sice skončila dle předpokladů pátá, ale rvala se statečně
a vzala sadu oběma pozdějším finalistům.
Ke čtvrté pozici a tím k postupu
do duelu o bronz od úvodu pevně směřoval Vyškov. Prvenství si
spolehlivě hlídalo nejúspěšnější
družstvo téměř třicetileté historie Hanácké ligy s příhodným
názvem TJ Haná Metal Prostě-

prvně jmenovaní využili viditelného zklamání soupeře z předchozí
porážky, urvali dramatickou koncovku 25:23 a druhý díl již měli
naprosto pod kontrolou 25:13.
Co velké finále? Vstup do něj měl
o chlup zdařilejší výběr Haná
Metal, nicméně Našrot stupňoval tempo. A také v téhle bitvě
dvou opravdu nejkvalitnějších
týmů rozhodoval závěr prvního
setu, kde Našroti utekli bodovou
šňůrou na 25:21. Od té chvíle tahali za delší konec herního provazu, unaveně působící protivník se
během druhé sady neustále snažil
dotáhnout rychle nabranou ztrátu, marně. Výsledné skóre 25:19
znamenalo zaslouženě vítěznou
radost nových vládců HVL.
Povedený sportovní den za krásného letního počasí následně uzavřelo slavnostní vyhlášení výsledků s předáním hodnotných cen.
Načež pokračovala bujará zábava
v báječně přátelské atmosféře při
hudební produkci kapely Angel
Factory a pochopitelně se spoustou chutného jídla i pití. Juchalo
se tradičně dlouho do noci…
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