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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Čtyřiatřicetiletá kosmetička nespáchala cílenou sebevraždu! Před dvěma týdny Večerník informoval o tragédii, kterou pochopitelně velice těžce nese rodina mladé ženy z Mořic. Naší redakci se přihlásil bratr Michaely Čalové, který do celého neštěstí vnesl více jasno a Večerníku
sdělil šokující informace o skonu své sestry. A nejen to. Vyplynuly na povrch i okolnosti, které oblíbenou kosmetičku z kadeřnického a kosmetického salonu v centru Prostějova dohnaly k nadměrnému pití alkoholu. Právě na
něj totiž doplatila. „Za všechno může její partner. Psychicky i fyzicky ji týral, kvůli
čemuž Michalka potratila dvojčata a začala pít. Alkohol se jí nakonec stal osudným. Za její smrt ale může ten tyran, prošetřuje to policie,“ sdělil Večerníku Luděk
Čala, bratr nebohé Michaely.
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V lesích je to na „kosu“
Prostějov (mik) – Také jste si letní
počasí představovali jinak? Jak kdo!
Například houbaři jsou navýsost
spokojeni. Vydatné a letos opravdu
časté deště a k tomu teploty vzduchu
maximálně do 28 stupňů Celsia jsou
totiž absolutně ideálními podmínkami pro růst hub. O tom se v minulých
týdnech přesvědčil i Večerník, jehož
redaktoři chodili z lesů s naplněnými
koši. A ne jedním... „Na Drahansku
sbírám pouze hřiby dubové, kterých
jsem minulé úterý našel hodně přes
stovku. V lesích je to teď doslova na
kosu, kterou by se daly houby sekat,“
smál se pan Jaroslav z Prostějovska.
A co vy, čtenáři Večerníku, pošlete
nám své snímky vlastních úlovků?

V regionu 82 pøípadù
Prostějov (mik) – Přestože se Olomouckému kraji vyhýbají problémy
s covid-19 s ohledem na nová ohniska
této nákazy jinde v republice, nakažených stále přibývá. Nepatrně, ale
přece. „Aktuálně v kraji evidujeme
915 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je týdenní nárůst o třiadvacet případů oproti předchozímu
týdnu. Na Prostějovsku registrujeme
82 nakažených osob od začátku pandemie covid-19,“ informovala Růžena
Halířová, krajská hygienička.
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Kdo by si nepamatoval slova excentrického matematika
Malcolma z filmu Jurský park 1... Ano, právě tuto skutečnost můžeme
pozorovat všude kolem nás. Stromy, které se derou zpod chodníku,
když jim ve vyhrazeném prostoru začíná být těsno. Zajíci, kteří si to
z pole zamířili na sídliště a naučili se žít na krajích měst. I ten mech
a plevel, jejichž hubení se nyní řeší na prostějovských zastupitelstvech.
Vše roste či běhá a hledá si cestičky, jak přežít a jak mít život co nejdelší
a nejlepší. Originální pohled se ale občas naskytne také obyvatelům
nejednoho bytu. Zatímco jinde řeší, jak z obýváku dostat netopýry,
v domě v centru Prostějova mají jinou ukázku biologie přímo za dveřmi. Na požárním schodišti si totiž založil hnízdo holub. A nejen to, sedí
zde už i na dvou vejcích. Pták si našel skutečně netradiční místo k zahnízdění. Asi tušil, že mu obyvatelé domu dopřejí klid...

rubriky
Večerníku
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Štěňátka mají páníčky. Čtyři štěňátka, tři pejsci a jedna fenečka,
odložená v polovině června v krabici před bránou psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem se už
mohou těšit na nový život. Všechna malá zvířátka už mají své páníčky, pro to poslední si přišel nový
majitel minulý týden. Tak šťastný
psí život!
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Sobecký

Fotbal se zvrhl v násilí. Poslední
domácí druholigové utkání 1.SK
Prostějov se Zbrojovkou Brno bude
mít kriminální dohru. Fanoušci hostujícího týmu napadli u místního
nádraží domácího příznivce. Jeden
ze „Zbrojováků“ si dokonce v opilosti vyšlápl i na policistu a hrozí mu až
čtyřleté odnětí svobody.
ZACHYTILI JSME

Agentura 129êã.2/1Ì52.=$þ1(8å6531$

Poštu chce také zachránit
Prostějov (mik) – Prostějovská
radnice hodlá zachránit výpravní
budovu místního nádraží před demolicí. Primátor František Jura poslal
na Správu železnic dopis se žádostí
o bezúplatný převod celé nemovitosti
do majetku města. „Budoucí využití
budovy by se určitě našlo, mohlo by
zde být podnikatelské centrum a sídlo
dalšího policejního odboru. Chceme
samozřejmě v budově zachovat i služby České pošty,“ uvedl primátor Jura.
Železničáři se údajně bezúplatnému
převodu nebrání, jednání ale ještě nejsou ukončena.

Pondělí 20. července 2020

V průběhu aktuálního parného
léta zde máme nepříliš radostnou
novinu pro děti školou povinné.
A určitě z toho nebudou mít radost
ani rodiče. Na základě vládního
nařízení musel i školský odbor prostějovského magistrátu přistoupit
k drastickému rozhodnutí. Žákům
základních škol se krátí letní prázdniny o celý měsíc! Ano, je to tak, žáci
prvních až devátých ročníků usednou do lavic už v pondělí 3. srpna!
„Je nám to strašně líto, ale česká
vláda v čele s premiérem Kakišem

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

•• Pondělí ••
Silnice na pětku. Říká se, že stav českých silnic je na jedničku! Horší už je,
pokud zařadíte dvojku… To ovšem už určitě neplatí o Stařechovicích, kdy
po letech budování kanalizace a následných oprav zdejší silnice konečně otevřeli perfektně zrekonstruovaný průtah obcí.
•• Úterý ••
Neopětovaná láska. Miloval peníze. Bohužel pro něj pouze platonicky…
Přesně to se dá říci o Břetislavu Majárkovi, který stanul před soudem kvůli
tomu, že měl podvést svoji kamarádku. Prostřednictvím jejího mobilu vybral
peníze, které jí později předal. Tvrdil jí přitom, že mu je poslal zaměstnavatel.
•• Středa ••
Kouzlo studánek. „Jsem důlek čisté svěží vody a postýlka hvězd stříbrná,
napít se plaché laně chodí za horkých nocí z mého dna,“ zpívá úžasná Iva
Bittová text Jana Skácela v písničce Uspávanka. Objevovat studánky v okolí
Lipové mohli všichni, kteří vyrazili na jeden z celé řady perfektních výletů
s prostějovským Ekocentrem Iris.
•• Čtvrtek ••
Lenost – radost. Líný člověk je prostě ten, který odpočívá ještě předtím,
než se skutečně unavil. Jako takový však jako jediný dokáže vychutnat
kouzlo odpočinku… Pokud vám ovšem Američan asijského původu pomočí koberec, tak je třeba věci napravit, i když jste ten nejlínější člověk na
světě… Přesně to je zápletka jedné z nejvtipnějších amerických komedií
všech dob. Snímek Big Lebowski byl k vidění v prostějovském letním kině.
Někteří z diváků nedorazili jen kvůli tomu, že stejně jako každý jiný den šli
na bowling…
•• Pátek ••
Utíkej, Forreste, utíkej! Málokdo ví, že Forrest Gump byl ve skutečnosti
vnukem Járy Cimrmana. Po svém českém dědečkovi zdědil bezelstnou genialitu, a navíc k tomu ještě i výborně běhal. Skutečně legendární film, který
můžete vidět desetkrát, a pokaždé se vám bude líbit zase o trochu víc, byl
k vidění na nádvoří prostějovského zámku.
•• Sobota ••
Láska a řízek. Láska je láska, ale řízek je řízek! Podtitul divadelní hry Vzpoura
nevěst by si klidně mohlo dát na plakát oblíbené Řízkové odpoledne, které se
konalo v autokempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově.
•• Neděle ••
Fantazie pod hvězdami. Víte, kdy se princezna nejvíce zapotí? Když chce dát
pohlavek dvanáctihlavému drakovi… V letním kině v Mostkovicích promítali krásnou norskou fantasy pohádku Cesta za živou vodou, která volně
navazovala na předchozí snímek Cesta za králem trollů. Diváci si kromě zajímavého příběhu užili i záběry na nádhernou přírodu.

je přesvědčena, že během koronavirové krize se školáci naflákali
už dost a je třeba dohnat výuku.
Z tohoto důvodu jsou zkráceny
prázdniny po celé republice a tak
i děti v Prostějově musí jít do školy
už 3. srpna. Žádáme rodiče i jejich
potěr, aby nás nekamenovali, ale
stěžovali si raději v Praze u sídla vlády,“ objasnil Petr Ivanovič
Ivan, šéf školského odboru prostějovského magistrátu. Že bude mít
drobotina o měsíc kratší vagace,
však vůbec nevadí náměstkovi primátora pro školství v Prostějově.
„Děti si užily volna během nouzového stavu. Zatímco my dospělí
jsme všelijak, a já třeba doma u televize, bojovali proti zhoubnému
koronaviru, omladina si válela
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Ani zmrzlináři nemají pokoj! Policisté dopadli zloděje, který se během jediné
červnové noci vloupal do
dvou stánků se zmrzlinou.
Devětadvacetiletý chlápek
z Brna ve stáncích ukradl
nejen finanční hotovost, ale
zároveň poškodil vybavení.
Za své činy a celkovou škodu
za sedmadvacet tisíc korun
může jít nyní až na dva roky
do vězení.

šunky u počítačů a videoher. Děti
se vůbec neučily, a když jsme během června v rámci speciálních
testů zjišťovali jejich vědomosti,
zjistili jsme, že devadesát procent
školáků je blbých jako punštok!
Někteří ani nevěděli, jak se jmenuje hlavní město naší vlasti, jiní
se pletli v malé násobilce a další
si zase mysleli, že primátorem
Prostějova je Andrej Kakiš. To je
nehorázné, během koronaviru se
dětem vykouřily z hlavy úplně ty
nejzákladnější vědomosti,“ láteří
Janek Krkavý, náměstek primátora pro školství.
Zkrácení letních prázdnin o celý
měsíc se však zcela jistě neobejde
bez protestů. „Co si na té vládě
vůbec myslí? Mám tři děti ško-

lou povinné a měly jet k babičce,
protože jsem s manželem celý srpen v práci. Takže já je nechám
odvézt k premiéru Kakišovi, ať se
o ně postará v Krocaním hnízdě,
nebo jak se ta jeho čápovina jmenuje,“ napsala Agentuře Hóser
dopis jedna z maminek školou
povinných dětí.
Za Agenturu Hóser Majkl

36 797 458

Neuvěřitelná suma peněz! Přesně
tolik stála v loňském roce údržba
veřejné zeleně v Prostějově.
Tomuto tématu se šířeji věnujeme
na straně 11 dnešního vydání.
ZAUJAL NÁS...

MIROSLAVŠMÍD

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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.

YURII HORODIUK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Minulý čtvrtek se v prostějovském
muzeu konala vernisáž výstavy
obrazů malíře a archeologa, který
letos slaví významné životní jubileum.
ZASLECHLI JSME…

„JAKO ZA
KOMUNISTŮ
JSME PORUČILI
DEŠTI!“
Hlavní organizátor Rock Memory
of Petr Zlámal se radoval z toho,
že akci na přehradě přece jen přálo
počasí.

POÈASÍ v regionu

27 000

se narodil 24. ledna 1983 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. června 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 40 let, měří okolo 175
centimetrů, má hubenou postavu, šedé oči
a hnědé rovné vlasy.

Støeda 26/15 °C

Bez zajímavosti na tomto
případu určitě není ani fakt,
že se stejný zloduch o dva
týdny později do jednoho ze
zmíněných zmrzlinářských
stánků vrátil ještě jednou.
Tentokrát ale nic neukradl,
na konto si ovšem připsal
další poničené zařízení.

VERONIKA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek 26/15 °C

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. července 2020. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 14 do 15 let, měří mezi 153 až
155 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a černé až ryšavé vlasy.

Pátek

Pondìlí 26/14 °C
Ilja

¶WHUÙ

27/16 °C
Vítězslav
Magdaléna
Libor

27/15 °C
Kristýna

Sobota 28/16 °C

Jakub

Nedìle 27/15 °C
Anna
Zdroj: meteocentrum.cz
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Honička s bezohledným řidičem skončila nehodou 1(ä7Ě67Ì1$/(7,ä7,
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PROSTĚJOV Tohle se jen tak nevidí. Motorka zaklíněná pod policejním autem zaujala velké množství
lidí, kteří se ve čtvrtek po obědě nacházeli u prostějovského hlavního
nádraží. Nepochybné je, že její řidič
před nehodou agresivním a nebezpečným způsobem ujížděl policejní
hlídce. Po bouračce skončil na operačním stole v olomoucké nemocnici. Jak přesně došlo k nehodě, zatím
není zcela jasné. I z tohoto důvodu
policisté hledají svědky.
PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Srazili policisté ujíždějícího motorkáře? Nebo agresivní řidič havaroval
sám a policejní vůz posléze narazil
do jeho stroje? I to má být předmětem vyšetřování dopravní nehody,
k níž došlo ve čtvrtek 16. července po

třinácté hodině na Joštově náměstí
v Prostějově. „Policisté prováděli
hlídku v Rozhonově ulici v Prostějově. Přitom si všimli podezřele se chovajícího motocyklisty. Ten, když je
zahlédl, razantním a agresivním způsobem z místa ujel. Policisté rozhodli
o provedení jeho kontroly a pronásledovali ho ulicemi Sokolskou, Karlovem, přes Svatoplukovu na Přemyslovku a dále ulicemi Vrahovickou,
Janáčkovou a Pražskou. Jejich výzvy
k zastavení motocyklista nerespektoval, naopak se jim pokusil vysokou
rychlostí ujet. Přitom si počínal zvlášť
bezohledně a ohrozil několik dalších
účastníků silničního provozu,“ popsal
celou událost policejní tiskový mluvčí
František Kořínek. To potvrdila i celá
řada svědků. „Nedivím se, že to tak
dopadlo. Viděla jsem tu honičku kolem hlaváku, ještě teď mi z toho jde
husí kůže,“ popsala přímá svědkyně.
Motocyklista havaroval na Joštově náměstí. Velké množství lidí pak na místě vidělo až motorku zaklíněnou pod
policejní vozidlo. Z toho povětšinou

PROSTĚJOV Tohle už tady dlouho nebylo! K závažné kolizi, která měla za následek dva zraněné
muže, došlo předminulou neděli
na prostějovském letišti. Dva parašutisté se srazili po seskoku z letadla těsně před dopadem, zhruba
pět metrů nad zemí. Jeden z nich
utrpěl vážné zranění.
„V neděli 12. července před čtrnáctou hodinou došlo v areálu
prostějovského letiště k nehodě při
seskoku dvou civilních parašutistů.
Podle dosavadního šetření se šestatřicetiletí muži krátce před dosko-

kem, ve výšce asi pěti metrů, srazili
a dopadli na zem. Při nehodě jeden
z mužů utrpěl těžké zranění, druhý
byl zraněn lehce. Lehce zraněného
potlučeného muže vyšetřili v prostějovské nemocnici. Těžce zraněný
byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedl k závažnému
případu František Kořínek, policejní tiskový mluvčí.
Nehodu vyšetřují prostějovští kriminalisté. „Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění incidentu jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
potvrdil František Kořínek. (mik)
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usoudili, že policejní auto do motorkáře zezadu narazilo. Dle vyjádření samých policistů však ke střetu došlo až
poté, co ujíždějící řidič nezvládl řízení
a sám havaroval. „Ovlivnění alkoholem i jinými návykovými látkami policisté u muže vyloučili provedenými
zkouškami,“ dodal Kořínek.
Motocyklista při havárii utrpěl zranění, se kterými byl transportován do
nemocnice, kde podstoupil operaci.
„Nyní absolvuje rehabilitační proce-

dury. Pokud nedojde ke komplikacím, bude propuštěn do domácího
léčení,“ uvedl uplynulý pátek tiskový
mluvčí olomoucké nemocnice Adam
Fritscher.
Policie v této souvislosti hledá svědky,
kteří se uplynulý čtvrtek pohybovali
v okolí hlavního nádraží.
„Učinit tak mohou na telefonním
čísle 974 781 320 nebo na lince 158.
Za pomoc děkujeme,“ uzavřel František Kořínek.
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„Jsem zhnusena tím, v čem se koupají,“
640'/81-7
láteří Prostějovanka
NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Současné počasí
ke koupání příliš neláká, a pokud
se v posledních dvou týdnech
udělalo na pár dní přece jen hezky, chvilky u vody otrávilo lidem
v prostějovském aquaparku chování části skupinek romských
návštěvníků. Podle jedné z návštěvnic se Romové často koupají v bazénech v nevyhovujících
úborech, které plavky připomínají opravdu jen zdánlivě. Jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír Průša Večerníku vysvětlil,
že tento problém se týká všech
koupališť a není jednoduché ho
odstranit.

Michal KADLEC
„Minulý týden jsem navštívila prostějovský aquapark a byla jsem
doslova šokována a zhnusena tím,
v čem všem se dokáží koupat někteří

naši romští spoluobčané. V návštěvním řádu aquaparku je jasně několikrát napsáno, že vstup do bazénů
je povolen pouze v plavkách, plaveckém úboru nebo v dětských plenách. Ovšem skutečnost je taková,
že malé romské děti se koupají ve
spodním prádle, větší chlapci v šortkách, z pod kterých jim vykukuje
spodní prádlo, a starší slečny se neváhají koupat v podprsenkách, různých šatech či šortkách. A opravdu
se nejedná o koupací úbory. A plavčíci to vše ignorují a je jim to úplně
jedno,“ postěžovala si redakci Večerníku Jana Pospíšilová z Prostějova.
Ona sama si pak pokládá otázku,
proč například na koupališti v Kojetíně, kde jsou při vstupu zřetelně
nakresleny povolené plavky, si nikdo nedovolí koupat se ve spodním
prádle a v Prostějově je to standard?
„Na druhou stranu musím říci, že

dvě třetiny romských spoluobčanů plavky měly, ale proč
ti, kteří nedodržují provozní
a návštěvní řád, nejsou
vyloučeni? Zajímalo by
mě vyjádření Domovní
správy jako provozovatele
koupaliště k tomuto tématu. A byla bych ráda, kdyby
se Večerník tímto tématem
zabýval,“ dodala na závěr svého
dopisu Jana Pospíšilová.
Večerník se samozřejmě představitele provozovatele prostějovského aquaparku zeptal,
proč na koupališti nikdo nekontroluje, v čem se lidé v bazénech
koupají. „Problematiku šortkových plavek a jiných plaveckých úborů řeší všechny bazény.
Je problém dokazovat, co je a co
není plavecký úbor. Zaměříme se
nyní na to a u sporných případů
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budeme požadovat prokázání se
druhým oblečením, ve kterém návštěvník přišel. Dalším rozpoznávacím znamením je to, že plavecké
úbory by neměly mít klasické kapsy.
U žen jsou dnes zcela běžné šatové

S Večerníčkem na zámku

plavky, případně plavkové sukně.
Chtěl bych ale podotknout, že to
není záležitost týkající se pouze
romských návštěvníků,“ mírnil vášně
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
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Foto: Michal Kadlec
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ Do pohádkového ráje pozvali organizátoři už patnáctého ročníku akce
Odpoledne s Večerníčkem v Náměšti na Hané i tu nejmenší drobotinu. Reje masek a různých
her se známými postavičkami z televizních pohádek se účastnily desítky dětí. A co by to bylo
za setkání s Večerníčkem, kdyby u toho nebyl Večerník?
(mik)
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V posledních týdnech se v Prostějově
znovu diskutuje o používání přípravků
proti plevelům, takzvaným glyfosátům.
Část debaty je zcela racionální, v části se
bohužel používají nefér argumenty, případně se neříká pravda. Město se snaží
spíše dívat kupředu, proto hledáme cesty,
jak aplikaci těchto přípravků minimalizovat. V minulých dnech se mi podařilo
vyjednat zapůjčení druhého stroje fungujícího na principu hubení rostlin horkou
párou ze Znojma. Město dále odsouhlasilo nákup jednoduchého stroje, který nežádoucí zeleň hubí mechanicky. Pokud se
nám osvědčí, jsme připraveni pořídit jich
více. Také druhý stroj na páru by se mohl
v Prostějově usadit natrvalo, v úvahu
přichází jeho zakoupení společností FCC
nebo přímo městem. Pokud budeme situaci řešit racionálně, určitě se nám podaří
postupně použití chemických přípravků
minimalizovat.

František JURA,RTKO¾VQT
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PROSTĚJOVSKO Zhruba před rokem se ve Večerníku objevila žádost
o pomoc při pátrání po pohřešované Mirce S. (34) z Dolan na Olomoucku, která se mohla zdržovat
i v prostějovském regionu. Její bezvládné tělo bylo nakonec nalezeno
nedaleko jejího odstaveného auta
v lesích u Olomouce. S odstupem
času nás zajímalo, co bylo příčinou
jejího úmrtí.

Napsáno
pred

à

19. 7. 2010
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Loni Policie ČR vyhlásila pátrání po
Mirce S. z Dolan na Olomoucku, která
měla být naposledy viděna 23. července ráno. Tehdy opustila dům za zvlášť
dramatických okolností. Ani se nepřevlékla a v pyžamu od manžela narychlo odjela v červeném voze Škoda
Fabia neznámo kam. Stejný automobil
se nakonec podařilo objevit ve čtvrtek
8. srpna v lesích u Olomouce. Poblíž
něj leželo mrtvé tělo ženy. Ohledně

důvodů její smrti byla nařízena soudní
pitva.
„Cizí zavinění bylo v tomto případě
vyloučeno,“ uvedla pro Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje. Vše tedy nasvědčuje tomu, že žena
spáchala sebevraždu. Dle informací na
sociálních sítích byla vážně nemocná.
Než se tak stalo, pracovala jako učitelka na základní škole.
(mls)

PROSTĚJOV Jsou to už čtyři
roky, co byla dokončena revitalizace Tylovy ulice. A nutno
uznat, že šlo o vydařenou stavební investici města. Vznikly
desítky nových parkovacích
míst, kompletně byl vyměněn
povrch vozovky, došlo na vybudování nových chodníků a výsadbu nových stromů a další
veřejné zeleně včetně nových
keřů. Na něco se ale podle občanů zapomnělo...
Podle původních plánů se měla rekonstrukce týkat i navazující Dobrovského ulice. Jenže tady zůstalo
všechno při starém. „Zajímalo by
mě, kdy se plánuje rekonstrukce
ulice Dobrovského? Již několik let
se o tom mluví a dosud nic. Chtěli bychom také tak pěknou ulici,
jako je Tylova. K tomu ještě jedna
související otázka, co se se týká
stromů. Budou se v Dobrovského
ulici kácet a případně nahrazovat
jinými a vhodnějšími? Parkovat
auta pod nimi nebo vedle takto
starých stromů je hrůza! Neustále polámané větve a nepořádek
z květů a lepu z nich ničí naše

auta,“ postěžovala si na internetových stránkách prostějovského
magistrátu Ludmila Andrésová
z obrovského ulice v Prostějově.
Magistrát přiznal, že plány na rekonstrukci uvedené ulice stále existují. „Je
zpracována regenerace sídliště Tylova včetně ulice Dobrovského. V letošním roce se bude zadávat zpracování
projektové dokumentace na pořízení
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Termín realizace však

zatím není znám. Jak bude řešeno
parkováni pod stromy, také v tuto
chvíli není známo. Bude záležet na
jejich technickém stavu, jejich vitalitě
a perspektivnosti. Jejich stav budou
posuzovat odborníci přes dendrologii,“ odpověděl na výtky prostějovské
občanky Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Zda tato odpověď Ludmilu Andrésovou uspokojila, není známo... (mik)
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Poplach v nemocnici. Chybí krev!
Téměř o čtvrtinu stoupla meziročně
spotřeba krve v prostějovské nemocnici.
Zabezpečit tuto spotřebu je pro zařízení
transfúzní služby naší nemocnice prvořadým úkolem. Splnit ho však nebývá snadné, neboť zajištění potřebných krevních
skupin mnohdy vyžaduje dovoz i z několika set kilometrů vzdálených transfúzních zařízení, pokud jich není dostatek
v blízkém regionu. Nedostatek potřebné
krve tak může přímo ohrozit život pacientů!
V posledních letech velmi často chybí transfúzní přípravky především Rh negativních
krevních skupin. „Především pak univerzální
nula Rh negativní. Je to nejen tím, že jejich

výskyt v populaci je výrazně nižší, ale často
se používají i pro pacienty jiných krevních
skupin,“ sdělil Večerníku MUDr. Jiří Šlézar,
primář transfúzního oddělení prostějovské
nemocnice.
Donedávna umožňovala zabezpečit spotřebu krve v prostějovské nemocnici stabilní
dárcovská základna. „I dárcům však roky
přibývají, zpřísňují se také podmínky pro
bezplatné dárcovství krve a navyšující se spotřeba transfúzních přípravků vyžaduje neustále obnovovat tyto úbytky. Proto se naše
transfúzní zařízení zapojuje do všech celostátně pořádaných náborových akcí a snaží
se i vlastním náborem řady dárců rozšířit,“
objasňuje primář s tím, že oddělení pomáhá

i řada dárců, kteří v rámci náborové akce „Přiveď k nám svého kolegu“ získávají pro spolupráci v této oblasti své známé a kolegy.
Nejkritičtější situace v zásobení transfúzními
přípravky bývá v letních měsících, kdy řada
dárců čerpá zaslouženou dovolenou. Spotřeba přípravků přitom neklesá – naopak někdy narůstá v důsledku zvýšeného cestování
a dopravních úrazů. „Cílem všech náborových akcí je opětovná stabilizace dárcovské
základny. Pouze dostatečná a rozsáhlá dárcovská základna totiž umožní zabezpečit dostatečné množství krve potřebných krevních
skupin i v krizových situacích, například při
hromadné dopravní nehodě,“ uzavřel primář
Jiří Šlézar.

$.78/1«.20(17ą
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Byla to „krevní krize“, kterou v následujících deseti letech
prostějovský špitál zažil ještě několikrát. Během této doby
se počet dárců skutečně rapidně snížil, v posledních letech se
ale díky mnoha náborovým akcím stav poněkud vylepšil. Co
Prostějovanům určitě nelze upřít, je snaha pomoci v těžkých
chvílích, když opravdu takzvaně teče do bot. Do dárcovství
krve se tak často pouští celé kolektivy, ať už pracovní, či sportovní, nedávno rovněž celé skupiny strážců zákona i hasičů.
A jelikož je krev potřeba stále, vedení prostějovské nemocnice
i v současnosti často sahá k vyhlašování různých náborových
akcí.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Domamyslická ulice
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Příště: Hradební ulice
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Pytlák kapra prodal...
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Ve večerních hodinách během středy 15. července bylo přijato telefonické oznámení o muži, který na
pytlačku chytil kapra v drozdovickém rybníku. Hlídku na místě kontaktoval oznamovatel a označil muže
sedícího na zahrádce baru. Pod
stolem v igelitové tašce se nacházel
živý kapr o velikosti 35 centimetrů.
Podezřelý sedmašedesátiletý muž
byl značně opilý, choval se arogantně a vše popíral. Od dalších svědků
bylo zjištěno, že dotyčný kapra stihl
i prodat za 150 korun. Svým jednáním je muž důvodně podezřelý
z přestupku proti rybářskému zákonu. Navíc při prokazování totožnosti
strážníci zjistili, že má poškozený
občanský průkaz, čímž se dopustil
přestupku dle zákona o občanských
průkazech. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Kapra strážníci
vypustili zpět do rybníka.

Suť vysypali, kam neměli
V dopoledních hodinách v sobotu
11. července vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o uložení
stavební sutě do kontejneru v okrajové části města. Na místě oznamovatel uvedl, že si povšiml tří mladých
mužů, jak z bílého vozidla s logem
firmy vyskládali několik pytlů s oškrabanou omítkou do kontejneru. Tím,
že odložili stavební suť do kontejneru
na tříděný komunální odpad, jsou pánové důvodně podezřelí z přestupku
proti zákonu o odpadech. Celá záležitost byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu.

Napadlmatku.Navozíku!

V úterý 14. července odpoledne bylo
nahlášeno prostřednictvím linky
156 obtěžování ženy podnapilým
mužem na tržnici. Strážníci na místě zkontaktovali šedesátiletou ženu
na invalidním vozíku. Bylo zjištěno,
že ji obtěžoval její syn, jelikož chtěl
finanční hotovost. Tu mu žena odmítala dát, proto jí vulgárně nadával
a kopal do vozíku. Aby měla od něj
klid, tak mu nakonec peníze vydala.
Poté povedený synáček z místa utekl. Výpověď ženy potvrdil i její bratr,
který byl celému incidentu přítomen.
Svým jednáním je čtyřicetiletý muž
důvodně podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití.

Ostraha byla ve střehu
V průběhu dvou hodin ve čtvrtek 16.
července řešili strážníci dvě krádeže
v jednom supermarketu. V prvním
případě nahlásil člen ostrahy osmapadesátiletého muže, který se pokusil
odcizit zboží v hodnotě 898 korun.
Toho zadržel za pokladní zónou,
kdy odcházel bez zaplacení ukrytého zboží. Strážníci přestupek
s mužem vyřešili uložením
příkazu na místě. Odcizené
zboží si muž následně odkoupil. Ve druhém případě se přestupku dopustil
čtyřiadvacetiletý muž.
Ten si na prodejní ploše
vložil zboží v hodnotě
105 korun do kapsy
a poté prošel pokladní
zónou bez zaplacení.
Ani on ostraze neunikl
a byl zadržen. Ke krádeži se přiznal a zboží
dobrovolně vydal. To bylo
vráceno zpět do prodeje. Jeho
protiprávní jednání projedná
příslušný správní orgán.

Opilá se vzpírala

PROSTĚJOV Příznivci Zbrojovky Brno jsou známí jako
velice problémoví fanoušci. Už během sobotního utkání na hřišti 1.SK Prostějov tropili na tribunách výtržnosti
a pořadatelé měli s jejich uklidněním plné ruce práce. To
ale nebylo nic proti tomu, co se po posledním fotbalovém
mači sezóny stalo u místního nádraží. Skupinka brněnských rowdies napadla a zranila fanouška prostějovského klubu, jeden z opilých chuligánů si dokonce vyšlápl
na policistu! Pochopitelně skončil v poutech a následně
i v policejní cele. Hrozí mu čtyřletý kriminál.

Michal KADLEC
Výrazná bezpečnostní opatření ze
strany Policie ČR i Městské policie
Prostějov narušil pozápasový incident. „V sobotu 11. července 2020
od odpoledních hodin realizovali
policisté územního odboru Prostějov
ve spolupráci se strážníky městské
policie opatření k zajištění veřejného
pořádku v souvislosti s konáním fotbalového utkání mezi 1.SK Prostějov
a Zbrojovkou Brno. Policisté během

opatření řešili jeden závažnější incident u vlakového nádraží ve Sladkovského ulici. Při tom byl fanoušky
hostujícího celku napaden jeden
fanoušek domácích. Při incidentu
několik fanoušků neuposlechlo výzev
policistů a ti proto zjednali pořádek za
využití donucovacích prostředků. Na
místě bylo zadokumentováno celkem
šest přestupků proti občanskému
soužití a veřejnému pořádku,“ informoval František Kořínek, policejní
tiskový mluvčí.

(CPQWwEK<DTQLQXM[$TPQRCVąÊMXGNKEGRTQDNGOCVKEMÚOJTWDÆJQP¾UKNÊUGFQRWU
VKNKVCMÆX2TQUV÷LQX÷
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Násilné nepokoje vyvrcholily napadením ochránce zákona. „Jeden z brněnských fanoušků notně ovlivněný
alkoholem, kdy nadýchal 1,72 promile
alkoholu, pak fyzicky napadl i policistu. Tento jednadvacetiletý mladík byl
pro podezření z přečinu násilí proti

úřední osobě na místě zadržen a umístěn do policejní cely. Z té byl propuštěn
následující den po čtrnácté hodině po
provedení nezbytných úkonů. Za uvedený přečin mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na čtyři
léta,“ řekl František Kořínek.

6YøGFLFK\WLOL]ORGøMVNÇK\HQ\

VYLOUPIL ZMRZLINÁŘE Hoši z dětského domova

V pondělí 13. července po
druhé hodině v noci kontrolovali policisté oddělení hlídkové služby v Olomoucké
ulici v Prostějově osobní automobil Volkswagen Polo a jeho
řidičku. Na první pohled opilá
žena jednala podrážděně, policistům tvrdila, že ji nemají
oprávnění zastavovat a kontrolovat a z místa chtěla odjet.
Poté, co jí policisté v odjezdu
zabránili, podrobila se i dechovým zkouškám. Těmi policisté
změřili hodnoty 2,42 a 2,32
promile alkoholu v dechu. Se
změřenými hodnotami žena
souhlasila a přiznala vypití tří
jedenáctistupňových piv a tří
odlivek likéru před jízdou. Další jízdu policisté ženě zakázali
a na místě zadrželi její řidičský
průkaz. Pro své jednání je nyní
podezřelá z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za
ten jí v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Brňák chtěl svůj čin zopakovat

PROSTĚJOV Zchladit se lahodnou mraženou pochutinou rozhodně nechtěl. Případy dvou vykradených a poškozených zmrzlinových stánků v Prostějově z poloviny června tohoto roku jsou
objasněny. Kriminalisté dopadli chlapíka z Brna, který vloupáním ke zmrzlinářům způsobil škodu za necelé tři desítky tisíc
korun.
„Z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci viní prostějovští
kriminalisté devětadvacetiletého muže z Brna. Těchto skutků se měl
obviněný muž dopustit přes noc z 16. na 17. června tohoto roku tím,
že se násilím vloupal do dvou zmrzlinových stánků na území města
Prostějova. Škoda způsobená při vloupáních poškozením vybavení
a odcizením finanční hotovosti nebyla dosud kompletně vyčíslena, ale již dosáhla bezmála 27 tisíc korun,“ uvedl František Kořínek,
policejní tiskový mluvčí. Jak dodal, stejný lapka se na místo činu ještě jednou vrátil. Přes noc z 2. na 3. července tohoto roku se pak měl
stejný muž do jednoho z dříve napadených stánků vrátit a svůj čin
zopakovat. V tomto případě ve stánku k odcizení nic nenašel a došlo
tak pouze k opětovnému poškození vybavení. Výše způsobené škody
dosud vyčíslena nebyla.
V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži za přečin
krádeže a přečin poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta,“ dodal František Kořínek.
(mik)

OKRADLI VOZÍČKÁŘE

PROSTĚJOV Bravo, pánové! Dva muži
minulou středu dohonili a také chytili
dvojici hochů ve věku 12 a 17 let, která
na ulici okradla invalidu na vozíčku!
Strážníci oběma svědkům vyjádřili poděkování. Na otřesném činu zaráží fakt,
že zlodějny se dopustili chovanci dětského domova...
„V odpoledních hodinách ve středu 15.
července se na linku 156 obrátil řidič autobusu s tím, že viděl dva mladíky, kteří na
ulici okradli vozíčkáře. Na místo byla ihned
vyslána hlídka. Strážníci v uvedené lokalitě
spatřili pětatřicetiletého muže, který držel
za ruku mladého hocha. Při zjišťování, co
se vlastně na místě stalo, se dostavil další
muž, který přivedl druhého podezřelého.
Oba pánové uvedli, že byli svědky okradení muže na invalidním vozíčku dvojicí

výrostků, které pronásledovali a podařilo
se jim je zadržet,“ uvedla Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov s tím, že v pachatelích byli poznáni chlapci z dětského
domova! „Ano, šlo o dva hochy ve věku
dvanáct a sedmnáct let, kteří jsou chovanci dětského domova. Svým jednáním
jsou mladí pánové podezřelí ze spáchání
trestného činu. Strážníci si na místo vyžádali příjezd hlídky Policie ČR, která si celý
případ převzala k dalšímu šetření. Poškozeného vozíčkáře se strážníkům podařilo
dohledat. Na žádost policistů byl devětašedesátiletý muž převezen na obvodní oddělení k výslechu. Svědkům, kterým nebylo
jednání pachatelů lhostejné, patří veliké
poděkování. Ne každý by se zachoval tak
jako oni,“ konstatovala Tereza Greplová.
(mik)
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ZA KRÁDEŽE DOSTAL

DVA ROKY, TEĎ VRAŽDA...

PROSTĚJOV Tenhle člověk už má pokažený celý život. Ještě před rokem byl Pavel
Šesták (29) relativně normální mladý muž, který pracoval v Kostelci na Hané. Jenže
nebezpečný pervitin z něj udělal nejprve naprosto nemyslící trosku, posléze i vraha.
Během relativně krátké doby se pod jeho vlivem dopustil velkého množství krádeží, a dokonce i vraždy. Letos v únoru sekáčkem na maso v Bedihošti zmasakroval
starého pána, u něhož v té době bydlel. Uplynulé úterý si vyslechl rozsudek za
méně závažné trestné činy, kterých se předtím dopustil.

Narkoman Pave
l
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL

Uplynulé úterý stanul před
prostějovským soudem
Pavel Šesták kvůli celé sérii
krádeží. Té první se dopustil loni 20. listopadu,
když si v cykloprodejně v Kostelecké ulici
vypůjčil elektrokolo
v hodnotě 40 tisíc korun. To pak za zhruba
12 tisíc korun prodal.
Zjistit jeho totožnost
však byla hračka, předtím
v prodejně totiž nechal svůj
občanský průkaz.
Krádeže v obchodech se vůbec
staly Šestákovou specialitou. V různých večerkách si do košíku prostě
naskládal zboží, se kterým pak
proběhl kolem nic netušící prodavačky, vše naložil do auta a ujel.
Řídil často zfetovaný a bez ohledu

na to, že už dávno neměl řidičský
průkaz. Oblíbil si zejména obchody
v Brodku u Prostějova, kde kradl na
Štědrý den a těsně před Silvestrem.
Stejným způsobem řádil i v Kostelci
na Hané v obchůdku, který provozoval jeho známý.
To vše činil navzdory faktu, že už
před dvěma lety byl kvůli rozbitému
počítači odsouzen k podmínce. Byl
to tehdy jeho vůbec první trestný
čin, který ho však společně s drogami poslal na šikmou plochu.
Soud mu v úterý k tíži připočítal
i fakt, že si bez vědomí svého otce
opsal údaje z jeho platební karty.
Přestože poškozený nakonec své
trestní oznámení vzal zpět, soudkyně došla k závěru, že i v tomto případě došlo ke spáchání trestného činu.
„Obžalovaný se k tomu ostatně na
policii sám přiznal. To, že peníze,

které následně vybral, měly být snad
jeho, není v tomto ohledu důležité,“
vysvětlila Ivona Otrubová, která Šestáka poslala na dva roky do vězení.
Už nyní je více než pravděpodobné, že ani ne třicetiletého muže
čeká ještě výrazně vyšší trest.
Bude to za zvlášť brutální vraždu,
které se dopustil letos v únoru
v Bedihošti. Obžaloba na něj by
měla v dohledné době doputovat ke Krajskému soudu v Brně.
On sám se k předmětné věci již
přiznal, pouze upozorňoval na
fakt, že ho k děsivému činu měla
vyprovokovat jeho tehdejší přítelkyně, jež mu prý i smrtící nástroj
podala. „Zítra by se měl policejní
spis v této věci uzavřít,“ prozradil
v této souvislosti sám Šesták, který se proti úternímu rozsudku na
místě odvolal.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Z hřiště do vazby!
V sobotu 11. července po třinácté hodině přijali policisté
telefonické oznámení, že na
fotbalovém hřišti ve Sportovní
ulici v Prostějově jsou bezdomovci a dělají tam nepořádek.
Na místo vyslaná hlídka zjistila,
že jsou na místě dvě osoby – muž
a žena. Tito se pouze dohadovali
a protiprávní jednání tak zjištěno nebylo. Kontrolou osob
však vyslaní policisté zjistili, že
na čtyřiatřicetiletého muže byl
Okresním soudem v Prostějově
vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hádka
na hřišti byla tak pro muže posledním aktem na svobodě, protože byl policisty zadržen a po
provedení nezbytných úkonů
eskortován do Vazební věznice
Olomouc.

Další
okradená cyklistka
Hodinu po poledni ve středu
15. července jela třiašedesátiletá žena na jízdním kole
v Prostějově z ulice Ječmínkovy na Poděbradovo náměstí.
Na dosud přesně nezjištěném
místě na trase ulicemi Jezdeckou, Studentskou, Libušinkou,
Krokovou a Žeranovskou využil dosud nezjištěný pachatel
neopatrnosti ženy a z košíku za
sedlem kola jí odcizil kabelku.
S tou žena přišla i o mobilní telefon, svazek klíčů a peněženku
s doklady, platební kartou a finanční hotovostí 1 200 korun.
Celkem poškozená způsobenou škodu vyčíslila na 17 200
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 odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.
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děti, pejsci

Pondělí 20. 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 METELKOVÁ
2. 7. 2020 52 cm 3,55 kg
Vícov

Meda MATĚJKOVÁ
13. 7. 2020 50 cm 4,10kg
Držovice

Lucie VRÁNOVÁ
12. 7. 2020 51 cm 3,30kg
Prostějov

Julie VYROUBALOVÁ
13. 7. 2020 50 cm 3,30kg
Smržice

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
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Ella KARÁSKOVÁ
14. 7. 2020 52 cm 3,75kg
Čelčice

Lucas PECHÁČEK
18. 6. 2020 50 cm 3,75 kg
Krumsín

PCwNQ

Tobiáš JANÍK
14. 7. 2020 51 cm 3,50 kg
Víceměřice

FQOQX

došlo na naši adresu...

Loučení se školkou po indiánsku
V držovické mateřince proběhlo i slavnostní pasování
Letošní školní rok byl pro nás
v Mateřské škole v Držovicích
rozhodně jiný než roky předtím.
I rozloučení malých předškoláčků jsme dětem připravili ve třídě.
Věřte, že i nás to moc mrzelo. Budeme se těšit na další školní rok,
kdy si to na zahradní slavnosti
opět i s vámi vynahradíme. A právě pro všechna ta omezení jsme se
snažili, aby si to naši malí „školáčci“ užili.
Hned ráno děti dorazily slavnostně oblečeny s aktovkou na zádech.
Pasování, získání šerpy a žákovské
čepice dodaly jejich slavnostnímu
pasování patřičnou váhu. Pro vzpomínku na léta strávená v mateřské
škole si odnesly knihu, drobné dárečky a v neposlední řadě dostaly
svoje 1. vysvědčení. Stali se z nich
skoro školáci, pro které brzy začne
nová životní etapa. Pasování si užily
i s přípitkem a oslavou, která ke slavnostním životním okamžikům neodmyslitelně patří. Jejich tablo jsme

umístili do vývěsky obecního úřadu.
Je to jejich čestné místo, kde se mohou všichni podívat, jak jim to moc
sluší. Přejeme všem předškoláčkům,
aby vstup k základnímu vzdělávání
úspěšně zvládli a aby jim to těšení do
školy vydrželo co nejdéle.
A aby dětem nebylo líto, že přišly
o dva měsíce školky, napadlo nás
udělat poslední týden ve školce
trochu jiný. Takový, na který budou
rády vzpomínat. Indiánský týden
byl ten pravý. Nejprve jsme museli
sehnat teepee, které neodmyslitelně k životu indiánů patří. Velké
díky patří rodičům, kteří nás mile
překvapili, než jsme se nadáli, stály
dvě teepee na školní zahradě. Do
zdobení teepee a chystání indiánské cesty se zapojil celý kolektiv
učitelek i nepedagogů. I jim patří
velký dík. Děti byly šťastné a my
jsme mohli začít. Ve třídě si děti vyráběly lapače snů, přivolávače dešťů,
čelenky, totemy a jiné indiánské
poklady. Děti si povídaly o životě

iV÷ÿ¾VMCUGXGUXÚEJPQXÚEJFQOQ
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ČECHY POD KOSÍŘEM Tak se to
povedlo! V polovině letošního června našli před branou útulku Voříšek
v Čechách pod Kosířem odloženou
krabici, v níž se k sobě tulila čtyři
opuštěná štěňátka. V průběhu uplynulého týdne poslední z nich našlo
nový domov.
V krabici se choulili tři malincí pejsci
a jedna fenečka. „Bylo jim asi teprve
pět týdnů, takže jsme je ještě museli

indiánů, ale i o životě jiných národností a srovnávaly odlišnosti jejich
životů. Naučily se indiánskou píseň,
tancovaly za doprovodu svých indiánských nástrojů, vymýšlely si indiánská jména. Vrcholem indiánského hraní byla cesta za indiánským
pokladem. Mohutným pokřikem
a šamanovým zaříkadlem cesta
začala. Velký náčelník nechal kmenům mapu, po které se děti vydaly
plnit úkoly s cílem najít indiánský

poklad. Vedeny mapou, šly po šipkách a označených stanovištích,
jako byl hod do bůvolí hlavy, skládání indiánských obrazců, zdobení
teepee, nebo šplh po laně. Po splnění všech aktivit došly děti k zaslouženému pokladu a odnášely si nejen
sladkosti, ale i „skoro“ pravý indiánský náhrdelník. Myslíme, že to byl
pěkný závěr školního roku, který si
děti zasloužily.
Milena Zapletalová, MŠ Držovice

krmit mlékem z lahve a postupně začínali dávat rozmočené granule. Péče
o ně však pro nás byla velkou radostí
podobající se té, jako když se staráte
o miminko. Nyní jsou všechna zdravá, očipovaná, a už dokonce mají i své
nové páníčky. Moc za ně všechny děkujeme a přejeme jim šťastný a milující
domov po celý jejich psí život,“ prozradil nám provozovatel útulku Voříšek
Leo Dostál.
(mls)
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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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ÚVAHY U VÁHY aneb tlustí

jsou už i obezitologové
Tloustneme. Je to podobné jako se
zdražováním ovoce a zeleniny. Jde to
pomaličku nahoru a najednou šup – jablka za méně než třicet korun už prostě
neseženete, i kdybyste se ulítali. A stejné
je to i s kily navíc.
Čím dál víc z nás by už klidně mohlo
začít nosit tričko s nápisem Czech national sumo team! Nadváha se přitom
už dávno netýká pouze dospělých, ale
očividně i dětí. Naštěstí však máme
řadu expertů, kteří nám vysvětlí, jak žít

zdravě. Jenže dá se jim vůbec ještě důvěřovat?
Nedávno jsem narazil na článek,
v němž radil obezitolog, který byl nejen
obézní, ale ještě k tomu i tlustý! Tento
promovaný specialista se třemi bradami
se opravdu nemusel obávat toho, že se
před ním pacienti budou stydět svléknout. Na druhou stranu cítili byste se
dobře u zubaře se zkaženými zuby?
Asi mediálně nejznámějším příkladem
tohoto fenoménu je paní MUDr. Ka-

teřina Cajthamlová, která se do povědomí veřejnosti zapsala populárním
pořadem, kde tlouštíkům dosti razantně radila s hubnutím. Sama sobě však
poradit nedokázala a s kily navíc stále
statečně bojuje za škodolibého přihlížení celého obézního národa.
Přitom rada je tak jednoduchá – necpat se a hýbat se! Jenže dokážeme to
vůbec ještě? Nejde o to, že drtivá většina z nás už zná sport jen z televizních
přímých přenosů, ze životů nám zmi-

zela i zcela normální fyzická aktivita,
jakou je třeba chůze. V dětství jsme
se sice naučili mluvit a chodit, ale teď
už jen sedíme a jsme zticha. Maximálně přitom koukáme do obrazovky či
šmudláme displej našeho telefonu.
Takový život ovšem absolutně není
přirozený. Postupně zdevastuje naše
tělo i mysl. A to se týká každého z nás.
Ostatně víte, jak dokáže taková oříšková Milka skvěle podpořit myšlení
při psaní podobných článků?

POHLED PO MĚSTĚ I PO DALEKÉM OKOLÍ
Píši tento příspěvek v době, kdy máme po posledním zastupitelstvu města v první polovině roku, tedy pokud se nestane
něco zásadního a nedojde na nějaká zastupitelstva mimořádná. A máme tady hned plný internet hubení zeleně. Zdá
se, že nás v Prostějově trápí už jen to, zda plevele budeme
likvidovat způsobem běžným, nebo budeme ekologicky vyšilovat. Z mých slov chápete, na kterou stranu se přikláním…
a mé zahradě plevel na chodnících a cestičkách nemá
prostě místo a dávám mu tvrdě do
těla, samozřejmě chemicky, protože
chci mít dlaždice a štěrk krásné a nezaplevelené a přes to nejede vlak.
Až budu chtít hubit plevel párou,
či ho asi „ukecávat“ zaříkáváním,
tak si na to najmu zřejmě kouzelníka, případně předtím vyhraju
ve sportce, jelikož tento způsob
vyjde setsakra draho. A teď si to
představte v rozpočtu statutárního
města, které jako celý zbytek země
musí šetřit, protože jsme prostě po
koronakrizi. Každá koruna nám
bude dobrá, rozhazovat si nemůžeme dovolit, i když máme dobrý rating od Moodys. Já se tedy ptám, zda
to dochází všem na té druhé straně?
Aktuálně jsem zhnusen tím, jak některé chodníky vypadají s trčící trávou a plevely, bývaly blahé paměti
doby, kdy bylo ošetřeno chemicky
a bylo čisto. Vraťme se k rozumu!

N

máme tady kauzičku Manthellan a jeho další finanční požadavky na město. Mohl bych teď tady
vyskakovat s výkřiky: „Já to říkal, že
ještě není konec,“ ale nebudu zlý.
Zkrátka jsou věci, které se ještě potáhnou, a zloba ze žalující strany je
evidentně veliká. Takže se uklidněme a nebijme se v prsa, jak jsme hrdinně vyhráli, ještě tomu tak prostě
není. Tudíž si dejme pozor a nezapomínejme na okřídlené, že čert, potažmo nepřítel nikdy nespí. A tenhle
nepřítel zas tak daleko není...
eď půjdu trochu dál za hranice, ale vlastně nebudu zas tak
daleko, protože všechno souvisí se
vším. Jsme svědky toho, že jsou
strhávány, případně pomalovávány sochy osobností, o kterých
jsme se ještě donedávna učili jen
jako o postavách významně historických a dál je vůbec neřešili,
jelikož jsme to neměli zapotřebí.
Teď se zděšením, tedy alespoň my

A

T

normální jedinci, kteří „utrpěli“ klasické vzdělání, sledujeme, co se děje
u našeho amerického spojence, případně v dalších zemích tzv. západního světa, a dokonce už i v Praze.
Impulzem ke všemu se bohužel stala
hrubá neprofesionalita lokálních
amerických policistů, kteří prostě
„něco“ nezvládli – zemřel člověk…
Mělo nastat jejich potrestání a dost.
Místo toho došlo k násilnostem,
rabování, ničení soukromého majetku, a dokonce k fyzickému napadání policistů ze strany evidentně
kriminálních živlů. Následně se vše
obrátilo proti sochám historických
postav a já se ptám, co za úchylnosti
jsou to páchány? Načež se dozvím,
že aktivistky postříkají sochu W.
Churchilla v Praze, a opět se ptám
proč? Co je to za nevzdělaná individua, která nevědí, že pan Churchill byl jedním z těch, který v letech druhé světové války bojoval
na poli politickém i vojenském za
náš stát. Co má antirasistické hnutí společného se sochou v Praze,
proboha?! Snad tisíckrát jsem na
tomto místě psal, že je potřeba znát
svou historii a souvislosti a pak je
možné něco kritizovat.
racím se zpět do Prostějova.
Jsem skoro rád za to, jaké tady

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
máme sochy, a snad se nenajde nějaký idiot, který by je chtěl ničit v duchu nevím čeho. Obecně nesnáším
jakékoliv aktivisty, ať už přes cokoliv,
takže doufám, že užijeme všichni
zdravého rozumu a budeme si přát,
aby se rozum vrátil i do západního
světa, který se teď utápí ve velké krizi.

Ani jedna znaèka
Stejně jako v případě uzavírky „myší díry“ v době rekonstrukce křižovatky ulic Říční a Tovární, tak i v případě uzavření Vrahovické ulice, kdy se během
dvou týdnů opravoval železniční přejezd, se ukázalo, jak vedení města záleží na informovanosti řidičů. Ani v jednom z uvedených případů při významných uzavírkách nebyla nikde ve městě a hlavně s předstihem motoristická veřejnost o těchto uzavírkách nijak informována velkými a přehlednými
značkami. V případě druhém šlo o dosti důležité opomenutí. Během úvodního týdne z centra města mířily k uzavřenému přejezdu desítky a stovky aut
a jejich řidiči svá auta otáčeli až těsně před přejezdem a mířili zpět nebo uhnuli Janáčkovou ulicí na správnou objízdnou trasu. To nemohla být na začátku
Vrahovické ulice alespoň jedna jediná cedule upozorňující na uzavírku? V prvním případě také řidiči zajížděli až k „myší díře“, jelikož dopravní značka
oznamující slepou ulici se u Cíle objevila až po desítkách upozornění magistrátu.
Jiří Kopřiva, Prostějov
Proè se na most nevrátí auta?
Chtìlo by to trošku ohledù
Nejsem sice ze Žešova, takže neznám přesně místní problematiku. Ale Osobně využíváme s manželem asfaltovou stezku podél biokoridoru
chtěl bych znát důvod, proč město po rekonstrukci starého mostu přes dál- Hloučela směrem do Mostkovic coby chodci při procházkách, ale také jako
nici ho chce později zprovoznit jen pro chodce a cyklisty, nikoliv však pro cyklisté, když jedeme dál na přehradu. A skoro pokaždé se tam potýkáme
osobní dopravu. Co si vzpomínám, tak tento most v historii byl určen i pro s problémy, ať už jsou příčinou chodci, nebo cyklisté. Chodcům vadí, že je
těžkou zemědělskou techniku, která byla potřeba na polích vedle dálnice. cyklisté ohrožují a mnohdy do nich i klidně najedou, lidé na kolech zase
Řidiči osobních vozidel pak most využívali jako zkratku ve směru na Ur- nadávají, že se jim chodci pletou do cesty a jsou nebezpeční nejen oněm
čice. Nevím, ale když bude most kvalitně opraven, měl by sloužit stejným cyklistům, ale i sami sobě. Co si vybrat? Mezi lidmi bohužel asi není špetka
účelům, k jakým byl využíván dřív.
tolerance a ohleduplnosti. Vždyť by stačilo tak málo...
Petr Staněk, Prostějov
Lenka Vybíralová, Prostějov
Plno køiku a skutek utek!
Pamatuji si na dobu, kdy „válka“ se společností Manthellan byla v plném proudu a opoziční zastupitelé poukazovali na obrovský zájem veřejnosti na zachování Společenského domu. Pokud si také dobře vzpomínám, tak opozice v zastupitelstvu mávala v rukách peticí, kterou měly podepsat tisíce občanů
Prostějova a která měla tlačit na vedení města, aby Mantehllan „odstřelilo“. Nakonec se tak skutečně stalo a já jsem očekával, že ony tisíce Prostějovanů
teď budou mít zájem připojit své připomínky k rekonstrukci kulturáku, jenž se skutečně podařilo zachránit před zbouráním. Výsledek? Na veřejné projednávání přišlo jen pár lidí. Kde jsou ty tisíce občanů, kterými se oháněla opozice na radnici?
Vilém Straka, Prostějov
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David Křížan. Lidé si též mohli zastřílet
z luku či navštívit dobovou zbrojnici.
V zámeckém sklepení pak vystoupila šermířská skupina Reliquia, historický spolek
Kirri či středověká hudba Subulcus vystupující s autentickými středověkými nástroji. Ta si ke spolupráci přizvala i přítomné
orientální tanečnice. „Potkáváme se tady
pouze jednou do roka a vůbec je nešetříme. Je obdivuhodné, že přesto vždycky
zvládnou něco zatančit,“ komentoval jeden z muzikantů výkon kvarteta dam.
Přítomní diváci byli spokojeni. „Opravdu
parádní bylo hudební vystoupení, vždyť
muzikanti hráli na netradiční středověké
nástroje. Tanec pak hudbu vhodně dopl-

klikni na
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ňoval, hezké bylo i stylové oblečení. Škoda jen, že tu nebylo více stánků, kde by se
dalo něco dobrého či stylového koupit,
a že také nedorazilo více diváků,“ shrnul
své pocity Michal Ambrož z Prostějova.
Kromě tradičních historických akcí si
zámek Plumlov pro letošek připravil
skutečnou lahůdku. Tou bude již nadcházející sobotu 25. července vystoupení houslisty Pavla Šporcla, který se od
19:00 hodin představí v koncertním sále
vysokého zámku. Program letošního
léta pak nově 13. a 19. srpna doplní také
divadelní představení Ženy a sluhové,
v němž bude mimo jiné účinkovat herečka Veronika Žilková.

8ÚVGéPÆX[UVQWRGPÊUVąGFQX÷MÚEJOW\KMCPVč\GUMWRKP[5WDWNEWUFQRTQXQFKN[GPGTIKEMÆVCPGéPKEG

JJaký
aký bbyl
yll sstředověk
tředovvěk
ě v pplumlově...
luumlovvě...

notlivými ukázkami museli skrýt do
zámeckého sklepení,“ litoval za organizátory David Křížan, člen historického
spolku Kirri, jenž setkání spolupořádal. Do jeho průběhu výrazně zasáhlo
počasí, které ovlivnilo zejména počet
návštěvníků. „Radši padnu se ctí než
to vzdát,“ komentoval nastalou situaci
David Křížan.
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Jak se vařilo, válčilo, hrálo, zpívalo, tančilo či střílelo ve středověku? To vše
jste na vlastní oči mohli spatřit při akci
Řemesla na Plumlově, která na oba víkendové dny obsadila zdejší zámek. „Už
jsme plánovali, že tentokrát nebudeme
vystupovat pouze před diváky, ale i za
diváky či vedle diváků, ale bohužel nám
plány zhatilo počasí. A tak jsme se s jed-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Navzdory dešti organizátoři v sobotu odpoledne evidovali již přes tři stovky prodaných vstupenek. Svůj podíl na solidní
návštěvnosti měl i sobotní koncert zpěváka
Radka Žaluda známého z TV Šlágr. „Klidně si mě vyfoťte, ale doufám, že se neuvidím v novinách,“ žertoval před redakčním
fotoaparátem nevidomý zpěvák.
Po oba dva dny byly na zámku k vidění
například středověká kuchyně, dílna švadleny, výroba svíček či karetkování. „V posledním případě se jedná o techniku, prostřednictvím níž se vytvářejí složité vzory
na lemech opasků či popruhů,“ vysvětlil

PLUMLOV Středověk neskončil, středověk trvá! Kdo o tom snad stále ještě pochybuje, ten
o víkendu nezavítal na plumlovský zámek, kde se konala akce nazvaná Řemesla na Plumlově.
Organizátorům sice plány notně komplikoval setrvalý déšť, přesto se jim podařilo vše ustát natolik, aby nikdo návštěvy nelitoval.

V současné době je v Plumlově zhruba
820 rodinných domů. Po schválení nového územního plánu by se teoreticky
tento počet mohl navýšit o 165 rodinných domů a 196 bytů. To by v důsledku mohlo vést k nárůstu počtu obyvatel až o polovinu. Takové navýšení
některým z místních připadá naprosto
neúměrné potřebám města. „Plumlov
je díky svým historickým a přírodním
zajímavostem rekreační oblastí a jako
takový je cílem mnoha výletníků.
V období pořádání kulturních akcí se
zde zvýší koncentrace lidí, což vede
k nárůstu dopravy i znečištění města.

Martin ZAORAL

PLUMLOV Potřebuje Plumlov
nový impulz v podobě příchodu
mladých rodin? Nebo naopak hrozí, že se z něj stane anonymní satelitní městečko? Takové diskuse se
nyní vedou ve městě, které aktuálně
připravuje nový územní plán. Jeho
návrh mimo jiné počítá s řadou nových stavebních parcel. To by v budoucnosti vedlo také ke zvýšení
počtu obyvatel města. Proti tomuto
záměru však vznikla petice, kterou
během pár dní podepsalo přes osm
desítek starousedlíků, další se stále
připojují. Podle nich město není na
něco podobného připraveno a raději by si mělo zachovat svůj současný „rekreační“ charakter.
Obsáhlý text v polovině uplynulého
týdne podepsalo zhruba osm desítek lidí a další se rychle připojovali.
Jeho autoři doufali, že seženou až dvě
stovky podpisů. „Všichni, kteří nechtějí, aby v Plumlově došlo ke skokovému nárůstu počtu obyvatel, se
na nás stále mohou obrátit. Podpisy
sbíráme i nadále. Až jich bude ještě
více, předáme petici vedení města,“
upozornila Miroslava Císařová.
Četné připomínky v této souvislosti
směřují zejména k lokalitě Nad Cvrčelkou nacházející se na okraji města
ve směru na Ohrozim. Její součástí je
i chatová oblast. Právě toto území bylo
v návrhu nového územního plánu zahrnuto do ploch určených k zastavění.
„V případě výstavby zde dojde k naprostému narušení rázu této oblasti.
Navíc v této lokalitě vždy docházelo
k zadržování velkého množství povrchových vod. Pokud by území bylo za-

Zastavìní chatové oblasti?

Další navyšování počtu obyvatel města by znamenalo již zcela neúnosnou
dopravní zátěž, snížení kvality života
a zhoršení životního prostředí,“ obává
se autorka textu Miroslava Císařová,
k níž se připojila i řada dalších. Své námitky na začátku tohoto týdne adresovali odboru prostějovského magistrátu,
jenž má proces schvalování nového
územního plánu na starost.

zjistili jsme

rou jsme však v průběhu uplynulého týdne zastihli na dovolené.
„Omlouvám se, ale aktuálně nemám dostatek podkladů k tomu,
abych na všechny tyto námitky
mohla relevantně odpovědět.
Mohu jen přislíbit, že hned v pondělí se danou záležitostí bude zabývat rada města, pak se k tomu vyjádříme. Obecně mohu říct jen tolik,
že při přípravě návrhu územního
plánu jsme byli vedeni snahou přivést do města co nejvíce mladých
Vedení mìsta
rodin. Jeho konečná podoba dosud
vše teprve projedná
nebyla schválena a jistě bude předOhledně uvedené záležitosti jsme mětem dalších diskusí,“ reagovala
se obrátili na starostku města, kte- ze Šumavy Gabriela Jančíková.

stavěno, tak se tyto vody spláchnou do
kanalizace,“ argumentují petičníci, podle nichž by bylo mnohem vhodnější,
pokud by se podařilo rozhýbat prodej
starých domů ve městě za účelem jejich následné rekonstrukce. „Pokud je
město přesvědčeno o potřebě zvýšení
ploch určených k zástavbě, domníváme se, že zde existují vhodnější lokality, jako jsou například pozemky mezi
obcí Soběsuky a Žárovice,“ uzavírají
svůj text.

.QMCNKVC0CF%XTéGNMQWUGPCEJ¾\ÊPCQMTCLKO÷UVCXGUO÷TWPC1JTQ\KO&NGP¾
XTJWPQXÆJQ×\GOPÊJQRN¾PWD[\FGXDWFQWEPWOQJN[X[TčUVPQXÆTQFKPPÆFQO[
Foto: Martin Zaoral

Vedení města chystá nový územní plán, lidé protestují

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz
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Dobře připravenou akci negativně ovlivnilo deštivé počasí
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Rakůvka (mls) - Zatímco v Prostějově
jsou ostře sledované labutě na drozdovickém rybníce, v Rakůvce se velké oblibě místních těší zase divoké kačeny. Ty se
řadu let vrací na zdejší nádrž nacházející
se přímo na návsi obce. Letos poprvé se
ptačímu páru podařilo vysedět mladé.
Místní hasiči jim při této příležitosti vytvořili plavací ostrůvek i s krmením.

Kaèeny z rybníèka
na návsi mají mladé

Němčice nad Hanou (mls) - Na
hlavní třídě v Němčicích nad Hanou
nedávno zahájil provoz místní pivovar,
který nabízí i Němčické pivo. Při výrobě
se zaměřuje také na třináctistupňovou
americkou variantu klasického anglického piva APA.

Otevøeli pivovar

Vranovice-Kelčice (mls) - Velké budování čeká obec Vranovice-Kelčice.
Správa silnic Olomouckého kraje chystá opravu průtahu ve Vranovicích. Na to
obec naváže výstavbou a rekonstrukcí
chodníků podél této komunikace. Projekt, který obsahuje i řešení parkovacích
míst podél silnice, aktuálně žádá o stavební povolení.

Opraví prùtah i chodníky

Přemyslovice (mls) - Od dnešního
dne, tj. od pondělí 20. července, bude
z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice mezi Přemyslovicemi a Pěnčínem.
Uzavírka je plánována až do 2. listopadu. Autobusy z Konice do Olomouce
a zpět budou během prázdnin jezdit dle
výlukového jízdního řádu. V Přemyslovicích tedy nebudou zajíždět z křižovatky do zastávek Přemyslovice, obecní
úřad a Přemyslovice, sokolovna. Od 1.
září 2020 dojde ke změně jízdních řádů,
která bude ještě upřesněna.

Uzavøení silnice
z Pøemyslovic

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 20. července 2020
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STAŘECHOVICE Na začátku
uplynulého týdne byl slavnostně
zprovozněn průtah Stařechovicemi.
Obec se tak dočkala opravy dvou
silnic, které byly po výstavbě kanalizace v katastrofálním stavu. Úplná
uzavírka trvala tři čtvrtě roku, protáhla se kvůli opravě části vodovodu.
Po novém už cestují řidiči, kteří projíždí
obcí Stařechovice do Čech pod Kosířem. V pondělí 13. července tu skončila tři čtvrtě roku trvající rekonstrukce
téměř 1200 metrů dlouhého úseku
silnice. Celkové náklady se vyšplhaly
na 34 milionů korun. Olomoucký kraj
zainvestoval celkem 27 milionů, zbývajících sedm milionů šlo z obecního

rozpočtu. „Tyto peníze byly využity zejména na obrubníky, zálivy a chodníky.
Opravy jsme rovněž využili na obnovu
vodovodu, kvůli čemuž došlo k posunu
termínu dokončení prací o 75 dnů,“
přiblížila starostka Stařechovic Pavla
Menšíková.
Obě komunikace byly poškozené během budování splaškové kanalizace
v obci. „Celý průtah má nový asfaltobetonový povrch s odvodňovacím
proužkem. Nové je i dopravní značení
a z důvodu větší bezpečnosti byla méně
přehledná místa osazena třemi dopravními zrcadly,“ popsal Jan Zahradníček,
náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
(mls)

řidiči jezdí po novém
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„Jedná se vlastně o doplnění stávající
stezky o čtyři informační cedule, altánek, rozcestníky či posezení. Něco už
v lokalitě má totiž uděláno pan Benýšek, tohle bude jakési doplnění z naší
strany,“ uvedl starosta Bílovic-Lutotína
Miroslav Hochvald. Starosta zároveň
popsal, co nového se z cedulí lidé dozvědí. „Budou zde například informace
o tom samém hradišti a archeologickém výzkumu, který se v místě konal.
Ale také zde budou náležitosti k ochraně přírody.“
Bílovice-Lutotín by tak měly získat
další lákadlo pro výletníky. V obci už
přitom mohou nalézt selské stavení
s typickým hanáckým žudrem stejně
jako dvě kapličky. Navíc vesnicí pro$ÊNQXKEM¾ PCWéP¾ UVG\MC \CXGFG XÚNGVPÊM[ MG \D[VMčO JTCFW K FQ JG\MÆ RąÊTQF[ chází zelená turistická značka. „RozFoto: archiv obce
šíření stezky k hradu chceme mít
BÍLOVICE-LUTOTÍN Další lákadlo pro turisty chystá v dohledné době hotové do začátku prázdnin. Je ale
obec Bílovice-Lutotín. Před závěrem jsou zde přípravy na vybudování turi- otázkou, zda se to vzhledem k soustické a zároveň naučné stezky. Ta má výletníky zavést k takzvanému hradu, časné situaci stihne,“ poznamenal
tedy starému hradišti, které se nachází nad Bělečským Mlýnem.
starosta.
(sob)

Foto: internet

učebny bude odstraněna lehká dělicí dřevěná přepážka a nahrazena sádrokartonem. Betonová podlaha bude vybourána
a nahrazena PVC, dále bude provedena nová elektroinstalace
včetně osvětlení, větrání a úprava radiátorů a rozvodů. Současně vznikne bezbariérové WC,“ dodala starostka podrobnosti
o stavebních pracích.
Akce by měla vyjít na téměř 1,5 milionu korun, zhruba polovinu částky by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Práce by měly být hotové s koncem prázdnin.
(sob)

iMQNPÊDWFQXCX5QMQNUMÆWNKEK\ÊUM¾PQXQWQFDQTPQWWéGDPW

ČELECHOVICE NA HANÉ Na novinku se mohou těšit
žáci základní školy v Čelechovicích na Hané. Novější ze
školních budov totiž získá pro své potřeby další odbornou učebnu. Obec, která inovaci plánuje, vyslyšela aktuální volání po větším zaměření na technické obory.
„Učebna bude zaměřena na výuku technických a řemeslných
oborů. Žáci budou mít lepší podmínky k rozvoji v oblasti
technického vzdělávání. V současnosti místnost zamýšlená
k vybudování dílny slouží jako sklad a dílna školníka,“ prozradila starostka obce Jarmila Stawaritschová. „V prostoru

těží Zelená stuha za práci obce se zelení dostala do mezinárodní soutěže
Entente Florale Europe. Dobrochov
bude jediným zástupcem České republiky. Stromy jsou jen jednou z novinek v ozelenění, kterou se Dobrochov
pokusí porotu ze soutěže oslnit. Na
stromy pak přispěla Nadace ČEZ, a to
40 tisíci korunami. Dosud už i díky pomoci Dobrochovu přispěla 52 milionů.
A pomohla s výsadbou téměř 100 tisíc
keřů a stromů.
Stromy, mezi nimiž nechybí například
lípy, duby nebo ptačí třešně, nejsou
jedinými, které kolem Dobrochova

pomáhají zadržet vodu v krajině
zabraňují erozi půdy
přispívají výrobě kyslíku
slouží jako úkryt pro živočichy
působí jako estetický prvek v krajině
slouží jako větrolamy, zadržují také hluk

FUNKCE STROMÙ V KRAJINÌ

DOBROCHOV Zelenějším okolím
se nyní může pochlubit Dobrochov.
Ves sousedící s dálnicí D46 nechala
vysadit skoro dvě desítky stromů na
okraji obce. Místní přitom mají hned
několik důvodů k radosti z nových
listnáčů. Kromě toho, že zkrášlí okolí, pak budou ještě zmírňovat hluk
z blízké dálnice.
„Až stromy povyrostou, zabrání větrné
erozi a vysušování půdy. Mohly by také
ztlumit hluk z nedaleké dálnice a zpomalit vodu, která do obce při přívalových
srážkách stéká z okolních polí,“ uvedl starosta Dobrochova Miloslav Kříž k výsadbě osmnácti stromů.
Příspěvek pro místní bude ale ještě
jiný. Obec se totiž díky vítězství v sou-

hustěji rostou. „Postupně se nám daří
vybudovat zelený prstenec kolem obce,
už dříve jsme vysadili několik pásů stromů i alejí. Ale pořád nám zbývá ještě
spousta práce,“ řekl starosta. Má tak podobný cíl jako v nedalekých Němčicích
nad Hanou. Ty v nedávné době postupně vysázely na 5 tisíc stromů a keřů
v prstenci na sever a na severozápad od
města.
(sob)
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Stařechovice Bílovice rozšíří turistickou stezku Škola v Čelechovicích chystá 5641/;241ä+816 Ty u Dobrochova
RQOQJQWJPGFVąKMT¾V
NOVOU UČEBNU PRO TECHNIKY
osvobozeny,
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Ve středu 15. července v době od
5.00 do 8.00 hodin realizovali policisté obvodního oddělení Prostějov 2 malou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou zejména
na kontrolu dodržování zákazu
řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. U celkem
130 zkontrolovaných řidičů policisté zjistili dva dopravní přestupky, které vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení.
U dalších čtyř řidičů pak dechové
zkoušky ukázaly přítomnost alkoholu v dechu, a to v rozmezí
od 0,11 do 0,92 promile. Jeden
další řidič měl pozitivní test na
amphetamin/metamphetamin.
Všechny tyto případy budou k dořešení postoupeny příslušnému
správnímu orgánu. Další jízdu
policisté zjištěným ovlivněným
řidičům zakázali.

Razie na silnicích

V dosud přesně nezjištěné době
během první poloviny července
vnikl dosud neznámý pachatel do
tělocvičny ve Stařechovicích. Protože pachatel do tělocvičny vnikl
s použitím násilí, došlo k poškození vstupních dveří. Z tělocvičny
pachatel poté odcizil švédskou
bednu a pět kusů karimatek. Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Zmizela švédská bedna
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rozhovor večerníku
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Majitel bezpečnostní agentury Ondřej Burda považuje akce
v Prostějově za poklidnější, než diskotéky v okolních vesnicích

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR

19112211384

yy Jak jste se vůbec dostal k této
práci?
„V šestnácti letech jsem začal hlídat
na některých akcích pro Roberta
Plačka, který byl původním majitelem této firmy. Práce mě bavila, tak
jsem v ní pokračoval i nadále.“
yy Kdy vás napadlo, že budete
řídit a obstarávat bezpečnostní
služby?
„Ta myšlenka přišla v době, kdy Robert zemřel na vážnou nemoc, se
kterou dlouho bojoval. Jeho bratři
si firmu vzít nemohli, tak jsme se
dohodli, že si ji převezmu já. Udělal
jsem si tedy živnost a začal v tomto
odvětví podnikat. Pomalu se nám ro
rozjíždělo, nějaká akce i zaměstnanci mi zůstali a dál jsem akce sháněl
sám.“
yy Jaké akce se vám podařilo zajistit?
„Za největší posun považuji to, že
jsme se dokázali dostat i na Slovenko, kde spolupracujeme se společností VIP security, kde děláme i větší
akce, jako jsou festivaly a mnoho
dalšího.“
yy Agenturu vlastníte už 4 roky.
Kam jste se všude za tu dobu podívali?
„Dělali jsme například ochranku pro
slovenského rappera Rytmuse na
turné po České republice. A i dalším známým hudebníkům. Takže
s nimi jsme objeli celou republiku
plus samozřejmě zmíněné akce na

Slovensku, takže si troufnu říct, že
tyto dvě země máme kompletně
proježděné.“
yy Pojďme konkrétně k akcím.
Co je všechno potřeba nachystat
a za co vše odpovídáte?
„V drtivé většině se jedná hlavně
o bezpečnost s tím, že někdy se už
stává, jak to děláme delší dobu, že zasahujeme trošku i do pořadatelských
aktivit. Snažíme se to hlavně ulehčit
nejen nám, ale i pořadatelům, samozřejmě také návštěvníkům, aby
nevznikaly zbytečné komplikace.
V době koronavirové taky musíme
dbát na roušky a další opatření spojená s pandemií. Je to takové divoké,
ale dá se to zvládat.“
yy Jak hodně se liší počet členů
ochranky podle druhu akce?
„Hodně. Důležité je především
znát, kolik se na akci dostane lidí,
kolik lidí si nakoupilo lístky v předprodeji. Dalším velkým faktorem je
typ akce. Je rozdíl, zda je to akce pro
děti, pro mladistvé, nebo spíše pro
střední generaci. Taky záleží, jestli je
to akce v otevřeném, nebo uzavřeném prostoru. Podle toho se určuje
počet zaměstnanců. Ale těch kritérií
je tam vážně hodně.“
yy Co se týče zaměstnanců, jak
probíhá jejich zaškolení a výběr?
„Výběr si dělám sám, zaškolení samozřejmě musí být. Zaměstnanec,
který chce dělat tuto práci, tak musí
mít průkaz strážného. Pokud by ho
neměl, tak je to čistě jen informátor
nebo pořadatel, který nemůže v případě problému zasáhnout, může
pouze o situaci informovat kolegy.“
yy Jaké vlastnosti by ideálně měl
mít člověk, který by chtěl vykonávat tuto práci?
„Hlavní heslo, kterým se řídím, je:
Když hlava přemýšlí, ruce si nehrají.
Nikdo určitě nepotřebuje tam mít
nějaké rváče, kteří se pohrnou do
všeho bez rozmyslu. Vždy je důležité prvně zjistit situace, a pak až nějak
konat. To je zcela bezpochyby hlavní kritérium.“
yy Které akce patří do skupiny
těch nejrizikovějších?
„Nejrizikovější akce jsou spojeny
s mládeží. Na diskotékách to u nich
většinou funguje právě tak, že než
začnou přemýšlet, konají, a kolikrát
je s nimi opravdu složitá domluva.
U straší generace na koncertech
a tak dále ty problémy tak extrémní
nejsou, a většinou se dá s lidmi domluvit. Na těch akcích pro mládež to
ale mnohokrát nejde.“

20071611128

PROSTĚJOV Prostějovské léto,
koupání v aquaparku, maturitní plesy nebo třeba koncerty
v ´Kasku´. Co mají všechno tyto
akce společné? Jednu a tu samou
bezpečnostní agenturu, která
nejen na všech uvedených místech hlídá klid a pořádek. Jak se
od sebe liší, co se týče zajištění
bezpečnosti? Nebo také kam a ke
komu se můžete díky takové práci
dostat a jaké podmínky je důležité splnit? Nejen o tom pohovořil
v horkém létě Ondřej Burda (na
snímku), majitel jedné z největších bezpečnostních agentur na
Prostějovsku, který má jedno zajímavé heslo, kterým se řídí: ´Když
hlava přemýšlí, ruce si nehrají.´

Chování generace náctiletých je velmi často
naprosto otřesné. Respekt, úcta ke starším
a další vlastnosti, které by ve společnosti měly
být, tam dnes vůbec nejsou. Když vidíte, jak
patnáctileté dítě je schopné říct padesátiletému
chlapovi, ať jde, víte kam..., tak je vám smutno...

1PFąGL$WTFCPCUPÊOMWU-CTNQUGO8ÆOQNQW

yy Převládají spíše lidé, kteří se dokáží na vyžádání uklidnit, nebo je
to s nimi spíše běh na dlouhou trať?
„Bohužel je to spíše to druhé... Samozřejmě se najdou lidé, kteří si
chybu uvědomí, omluví se a nic se
neděje. Ale většina těch problémo-

vých jedinců se nedokáže uklidnit,
ba naopak se ještě více rozčilují.
U těch problémových se často ty
tváře opakují. Je to opravdu jen o lidech. Většina lidí se přijde pobavit
a užít si večer s přáteli. Pak jsou ale
skupinky, které si jdou jen něco dokazovat.“
yy Loni jste zastřešovali drtivou
většinu plesů v Prostějově. Vyskytují se i na takových akcích problémy, nebo je to spíše poklidné?
„Abych pravdu řekl, tak na prostějovských plesech problémů není.
Najdou se třeba menší konflikty,
ale v drtivé většině nejde o nic závažného. Ve Společenském navíc
bývá i dostatečný počet lidí, kteří se
o bezpečnost starají, takže to funguje opravdu bez větších problémů.
Například třeba na Vyškovsku jsou
plesy daleko rizikovější než tady.“
yy A co takové koncerty?
„Ty jsou obvykle bez větších problémů. Na určitou kapelu přece jen přijdou její fanoušci, kteří si chtějí hlavně užít její vystoupení. V ´Kasku´
jsme hlídali celou řadu koncertů.
Tři sestry, Rybičky 48 nebo třeba
Harlej. Obvykle bývá nejtěžší pasáž
až při autogramiádě. Tam je důležité udržet lidi, aby zachovali frontu
a netlačili se.“

Foto: archiv O. Burdy

yy Letos máte na starost také
aquapark Koupelky. Jak jste se
k tomu dostali?
„Ozvala se nám přímo domovní
správa přes doporučení. Jednali
jsme a dohodli se. (úsměv) Největší
problémy u aquaparku jsou kvůli
přelézání plotů, neoprávněné vstupy do areálu a podobné věci, kterým bychom chtěli v letošním roce
zabránit. Byly tam navíc i nějaké
problémy, kdy byl napaden plavčík,
takže je určitě rozumnější areál nechat hlídat.“

yy Práce ochranky s sebou nese
spoustu úskalí. Zažil jste nějakou
akci, která byla hodně problémová?
„Pouze jednou v životě v Ostravě
na Hip Hop kempu, kde se strhla
hromadná potyčka a opravdu to
vypadalo všelijak. I když jsme ale
utržili různé šrámy, podařilo se nám
nakonec situaci určitým způsobem
ustát.“
yy A na jakou další velkou akci se
nyní připravujete?
„Hodně se teď soustředíme především na Prostějovské léto, které už
bude začínat. Další velká akce nás
čeká v srpnu na Slovensku, kde se
zatím má podle plánu konat Bike
fest v Kalnici, kde bývá každým
rokem velká spousta návštěvníků.
Celé prázdniny budeme také ve
zmíněném aquaparku. A pomalu
nabíhají i další akce po koronavirové vlně. Nyní například jednáme
o diskotékách na plumlovské přehradě.“
yy Změní krize nějakým způsobem tuhle profesi?
„Ti, co měli malé agentury a měli
to jako hlavní příjem, tak zcela odpadli. Přežily jen větší agentury
anebo firmy jako například naše,
která má toto zaměstnání jako vedlejší příjem. Trhu s bezpečnostními
agenturami se to ale určitě dotklo
znatelně.“
yy V tomto oboru se pohybujete
už nějaký čas. Je současná společnost jiná než v letech minulých?
„Ano, změnila se, a to razantně. Chování především generace náctiletých
je velmi často naprosto otřesné. Respekt, úcta ke starším a další vlastnosti, které by ve společnosti měly
být, tam dnes vůbec nejsou. Často
mi pomáhá také můj otec, který je
hlavním velitelem. To, když vidíte,
jak patnáctileté dítě je schopné říct
padesátiletému chlapovi, ať jde, víte
kam..., to by si ještě před pár lety, těžko někdo dovolil. Dnes je to přitom
pomalu na denním pořádku.“

vizitka
ONDŘEJ BURDA
✓ narodil se 5. prosince 1994 v Olomouci
✓ aktuálně žije již několik let ve Vranovicích
✓ vystudoval Střední školu
strojírenskou. Obor mechanik seřizovač
✓ práci v bezpečnostních agenturách
se věnuje od 16 let
✓ jeho hlavním zaměstnáním jsou
výkopové práce
✓ jako vedlejší příjem provozuje bezpečností agenturu
Probea Security
✓ jako security jezdí se svými zaměstnanci po celé
České republice i Slovensku
✓ firmu se rozhodl převzít po smrti bývalého majitele Roberta Plačka
✓ jeho hlavním koníčkem je hasičský sport

zpravodajství
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RYCHLÝ
OŠETŘOVÁNÍ ZELENĚ STOJÍ DESÍTKY MILIONŮ KORUN 9(ÿ(51Ì.
„Současné počasí přeje nadměrnému
růstu trávy,“ konstatuje
první náměstek Pospíšil

Havárie na námìstí

PROSTĚJOV Naše město se i přes některé kritické připomínky může chlubit výrazným množstvím veřejné zeleně.
Hlavně v posledních letech jsou masivně vysazovány nové stromy, keře a květiny. Málokdo si ovšem uvědomuje
značnou míru finančních prostředků vynaložených
na péči o danou výsadbu. Večerník v tématu týdne
také zajímalo, jak je to s problematikou sečení trávy,
na což si hodně občanů Prostějova stěžuje a považuje tuto službu za nedostatečnou.

Náklady na ošetøování veøejné zelenì v Prostìjovì

2015

2016

2017

2018

36 797 458

36 164 085

ĄƐƚŬĂ;ǀ<ēͿ

35 842 757

Ošetřování prostějovské zeleně reprezentující ročně přes 36 milionů korun je
téma relativně obsáhlé. Proto Večerník
v první řadě zajímalo, co si pod touto
„kolonkou“ městského rozpočtu vůbec
představit. „Ošetřování veřejné zeleně
zahrnuje rozsáhlé činnosti, ze kterých
mohu uvést zejména sečení travnatých
ploch, kontrolu zdravotního stavu stromů, kácení stromů a ostatních dřevin,
výsadbu stromů, jejich výchovné, redukční a bezpečnostní řezy, dále ošetření a výsadbu keřů, letniček, trvalek a tak
dále, pletí a dosazování záhonů, závlahu
záhonů a mobilní závlahu stromů, ob-

letech se tráva na některých místech
v Prostějově seče po delších obdobích.
„Tráva se všude neseče po delších intervalech, pouze v některých lokalitách
a plochách se její sečení vynechává. Jde
například o květnaté louky, které jsou
ekologicky přínosné, protože nabízejí
potravu pro motýly i včely, úkryt pro
brouky, zachytávají vlhkost a podobně. Jako další opatření proti usychání
trávy v letních měsících je sečení trávy
na výšku zhruba čtyř až pěti centimetrů, což ale není případ letošního roku,“
uvádí Jiří Pospíšil, kterého se Večerník
na závěr zeptal, jak on sám je celkově
spokojen s množstvím a kvalitou veřejné zeleně v Prostějově. „Myslím, že
v našem městě máme v rámci daných
možností dostatek kvalitní zeleně.
Někteří kritikové tvrdí, že ve srovnání
s jinými městy máme zeleně nedostatek. Ale to není pravda, jsme na tom

32 075 576

Michal
KADLEC

novu travnatých ploch, likvidaci nežádoucích plevelů v trávnících, záhonech
a keřích a mnoho dalších činností,“
vypočítal Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova. Hodně občanů
Prostějova si v posledních týdnech stěžuje, že jednotlivé lokality města jsou
nyní zarostlé přebujelou trávou a plevely. Například na Sídlišti Svornosti.
„Sečení travnatých ploch a jeho četnost
jsou prováděny podle klimatických
podmínek v daném roce. Letošní rok
je teplý a bohatý na srážky, proto dochází k rychlému růstu trávy. Firma
provádějící pro město sečení trávy má
na tuto aktivitu nasazenou kompletní dostupnou techniku. Není to tedy
o četnosti sečení, ale o tempu provádění
prací vzhledem k současnému počasí, které nadměrně přeje růstu trávy,“
vysvětluje první náměstek primátora.
Zároveň ale připustil, že v posledních

32 667 547

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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podobně jako jiná srovnatelná města.
Problém je v tom, že některá města ve
svém katastru mají rozlehlé lesy, takže
jim procentuálně narůstají plochy zeleně. Když se podíváte na náš katastr, tak

velké plochy tvoří okolní zemědělská
půda. Co mě těší, to je uznání ze strany
mnohých návštěvníků našeho města,
kteří ho pro čistotu a zeleň vždy chválí,
uzavřel Jiří Pospíšil.

Prostějov (mik) – Už dnes se začne
opravovat část komunikace na prostějovském náměstí Edmunda Husserla.
„V době od 20. července do 2. srpna
tohoto roku bude částečně uzavřena komunikace u vjezdu na náměstí
E. Husserla. Důvodem uzavírky je
provádění opravy havarijního stavu
vozovky. Po dobu uzavírky veškerá
doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou
část komunikace,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Spoleènì na odpad
Olomoucký kraj (mik) – Podpisem
smluv o nákupu akcií od Servisní
společnosti odpady Olomouckého
kraje potvrdily obce a města z regionu
zájem o společný postup v rámci využívání svého komunálního odpadu.
Smlouvy podepsali zástupci hejtmanství, akciové společnosti i měst a obcí
v úterý 14. července. Mezi nimi byli
i zástupci prostějovského magistrátu. Společný projekt je otevřen všem
dalším zájemcům z celého kraje, kteří chtějí hospodaření s komunálním
odpadem vyřešit tak, jak to bude brzy
požadovat česká a evropská legislativa. „Díky jednotnému postupu bude
nakládání s odpadem nejen efektivnější, ale také levnější. Nemluvě
o tom, jak velký přínos to bude mít
pro přírodu a životní prostředí,“ uvedl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

8OLFHPøVWDK\]GËYUDN\DXW

POKÁLENÉ
ZDI
U
ALBERTA!
VETERÁNY? SPÍŠE ŠROT...
PROSTĚJOV Hyzdí okolí, a navíc překážejí těm, kteří chtějí zaparkovat. Prostějovské ulice si
čas od času splete některý majitel
automobilu s vrakovištěm. A tak
se tu a tam ve městě objevují auta,
která už zjevně do provozu nejezdí. Lidé se však nenamáhají je
odklidit a poslat do šrotu. Úřady
přitom reagují vždy až ve chvíli,
kdy se vozidla začínají pomalu
rozpadat.
Příkladem může být třeba parkoviště u Penny Marketu, kde svůj
neslavný konec už trávilo nejedno
auto, nebo Netušilova ulice. Vozidlo tam bylo tak očesané, že ke
konci auto sotva připomínalo. Nyní
je další vůz takto ponechán vrtochům počasí ve Wolkerově ulici. Jak
přitom říká mluvčí magistrátu, na
možnost odstranění se čeká poměrně dlouho. „Co se týká vraků, tak
byrokratické kolečko trvá zhruba

Z toho se jednomu
F÷N¾i17(.

PROSTĚJOV Bezdomovci se ve
svém bídném životě s ničím nepárají... Někteří z nich si udělali ze zákoutí poblíž supermarketu Albert
v Janáčkově ulici doslova a do písmene veřejný záchod! Na skutečnost, která s hygienou ani slušným
vychováním nemá vůbec nic společného, upozornil Večerník i prostějovský magistrát občan města.
0÷MVGąÊNKFÆUKRNGVQWWNKEG2TQUV÷LQXCUCWVQXTCMQXKwV÷O Foto: Michal Sobecký

tři měsíce,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Úřady totiž
pro odklizení musí dodržet náležité
lhůty. Rovněž musí být zjevné, že
vozidlo již není určeno pro provoz
na veřejných komunikacích. Obyvatelé města přesto mohou přispět
k tomu, aby se s vraky hnulo. „Lidé

můžou existenci vraku nahlásit, a to
jakoukoliv formou. Třeba okrskovému strážníkovi, v aplikaci na webových stránkách města, e-mailem
nebo telefonicky na odbor dopravy,“
informovala veřejnost Jana Gáborová. Každoročně prostějovské ulice
odhalí i desítky vraků.
(sob)

Michal KADLEC
Ve skrytém zákoutí vedle garáže je
neuvěřitelný nepořádek a pozornému kolemjdoucímu se udělá šoufl
z pokálených zdí a všudypřítomných
lidských exkrementů. „Tak takhle to
vypadá u marketu Albert v Janáčkově
ulici. Hygiena především a za Prostějov krásnější! Ty skvrny na zdi nejsou
bláto. Je to snad ukázka multikultury

<¾MQWVÊX,CP¾éMQX÷WNKEKURQM¾NGPÚOK\FOKPGRQą¾FMGOCNKFUMÚOKGZMTGOGPV[
PGRCVąÊ\TQXPCMX¾DPÚOOÊUVčOXGO÷UV÷
(QVQ8NCFKUNCX<CJTCFPÊM

českého člověka?“ ptá se Vladislav Zahradník z Prostějova, který Večerníku
poslal snímek nevábného místa poblíž Alberta. Echo od něj dostali také
úředníci magistrátu. „Uvedené zákoutí
není ve vlastnictví statutárního města
Prostějov. Vlastník bude vyzván k bezodkladnému vyčištění uvedeného
prostoru a k provádění pravidelného
úklidu,“ odpověděla Alexandra Klím-

ková, vedoucí odboru správy a údržby
majetku města prostějovského magistrátu. „Pozemek není opravdu náš, patří společnosti Albert. Vyzveme ji, aby
pozemek uklidili a upravili. Jinak musím říct, že je to hrůza, co tam dokáží
někteří bezdomovci udělat. Je to hnus,“
zareagoval ještě na dotaz Večerníku Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.

Na cyklostezce se vyhýbala psům, skončila s nohou v gypsu!
PROSTĚJOV A má po prázdninách! Na volně
pobíhající psy na cyklostezce ve směru na Bedihošť narazila vášnivá cyklistka Kateřina N.
Jelikož neměla šanci se jim vyhnout, pokusila
se je objet. Po pádu z kola skončila v nemocnici se zlomeným kotníkem. Četné zkušenosti
s volně pobíhajícími psy či konflikty mezi jejich páníčky a cyklisty mají zejména prostějovští strážníci. Některé skončily jinak, než byste
čekali.

Martin ZAORAL
Ke sporům mezi cyklisty a pěšími začalo docházet krátce poté, co na svoji cestu vyrazil první velocipéd. V některých případech za nimi mohou
stát i volně pobíhající psi. „Ve čtvrtek večer jsem
jela po cyklostezce ve směru na Bedihošť. Cestu
mi zatarasili tři psi, z toho dva z nich byli na volno.
Lítali, hráli si a nebylo kudy se jim vyhnout. Psy
jsem minula, ale kotník mám zlomený,“ napsala
Kateřina N., která svůj případ zveřejnila ve facebookové skupině Prostějov bez cenzury. Tímto
způsobem chtěla apelovat na ostatní, aby psy nenechávali volně pobíhat po cyklostezkách.

6PUvyQD)DFHERRNX
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Její příspěvek vyvolal nebývalou smršť reakcí,
které se točily zejména kolem chování chodců
a cyklistů na stezkách. „Za zvířata jsou odpovědní
majitelé a psi na volno nemají na cyklostezce co
dělat, a to i když je společná také pro chodce. Na
druhou stranu by lidé měli mít na kole zvonek
nebo něco, čím si třeba i za cenu nevraživých pohledů ‚vyklidí‘ cestu před sebou, a zároveň uzpůsobit svoji jízdu daným okolnostem,“ shrnul celou
vášnivou debatu věcně jeden z uživatelů.

Sami strážníci jen za posledního
půl roku řešili celkem 53 případů
volně se pohybujících psů, které
následně odchytili. „Pokud je jeho
majitel někde poblíž, nebo se ho
podaří dohledat například z čipu,
je s ním přestupkové jednání
řešeno na místě. Strážníci mohou příkazem na místě uložit pokutu do 10 000 Kč,“
uvedla Tereza Greplová,
které jsme se zeptali,
v jaké prostějovské
lokalitě je s tímto jevem největší
problém. „Takové
konkrétní místo
není, volné pobíhání psů řešíme
na celém katastru
města,“ uzavřela
Tereza Greplová.

$JUHVLYQÉF\NOLVWD
Prostějovští strážníci letos neměli zatím hlášený
žádný podobný případ kolize cyklisty vzniklé
kvůli psovi. Loni na podzim se však s něčím podobným setkali. „V tomto případě se jednalo
o muže na kole, který jel po chodníku a zavadil
o vodítko psa, jehož měla žena řádně uvázaného.
Muž byl arogantní, ženu uhodil pěstí do hlavy
a poté z místa odjel,“ popsala Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov.

#MVKXPÊURQTVQXM[P÷-CVGąKPC0LÊ\FWPCMQNG\DQåÿWLG2QFUVCVPQWé¾UVNGVQw
PÊJQNÆVCUGXwCMDG\PÊDWFGOWUGVQDGLÊV
Foto: 2x Facebook
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Z jakého pohybu vaší ratolesti máte
zprvu radost? Nejdříve téměř z jakéhokoli, poté z lezení, následně
z chůze, ve velkém množství dalších
případů posléze pohyb zprostředkují odrážedla, tříkolky a kola. Na
Hané by tento postup měl být téměř
automatický. Zdejší nepříliš kopcovitá, a přitom místy velmi zajímavá
krajina nabízí nesčetné množství
tras a míst k objevování. Totéž platí
o samém Prostějově, kde se to jen
hemží cyklostezkami. Ve městě navíc funguje jeden závodní a velmi
úspěšný cyklistický klub. A k tomu
obrovské množství specializovaných prodejen a obchodů. Cyklisté
to mají zkrátka v regionu dobré.
Podívejte se tedy s Večerníkem, co
vše čekat od zajímavých cyklistických míst nebo zjistit, jaké zázemí
cyklisté na Prostějovsku a v bezprostředním okolí najdou.
;
Texty připravil:
Michal Sobecký

Kolo jako domácí mazlíček:
potřebuje péči

třeba hledět na krásu. Brzdy nebo třeba sedlo? Zde už je dobré pečlivě vybírat a méně
hledět na nějakou tu korunu. Platí to také
u světel, je dobré se dobře podívat na to, jaký
třeba mají úchyt a zda se s ním dobře manipuluje. Pokud to neuděláte, hrozí, že světlo
po cestě ztratíte a rozbijete. Při cestě večer
nebo v noci nic moc zážitek.

0\VOHWQDWHUpQ

Foto:internet

Je to jako když si kupujeme třeba psa,
nebo morče. I v tomto případě totiž platí,
že co si seženeme a koupíme, za to máme
určitou odpovědnost. A i když u kola neexistuje, že při špatné stravě „chcípne“
nebo že po něm musíme sklízet bobky,
přesto má na nás nároky. I v případě jízdního kola totiž musíme do něj vložit určitý čas a energii, aby bylo technicky v pořádku, mělo náležité i méně podstatné
vybavení, nebo bylo alespoň pojízdné.
Dá se směle říct, že u domácích mazlíčků
a kola platí totéž. Pokud si nejste jistí, že
ho opravdu chcete a že se hlavně o něj

hodláte starat, nepořizujte si ho. Zde je
tak alespoň pár tipů pro ty, kteří se pevně
rozhodli, že do toho „půjdou“ a že si kolo
pořídí nebo si obstarají nové.

5DGüMLNRGERUQtNRYL
Platí zde totéž, jako když si jdete vybírat
třeba hokejovou výstroj, ale vlastně jakékoli sportovní vybavení. Pokud chcete
kvalitu, poohlížejte se spíše po specializovaných prodejnách. Kromě určité kvality
a výběru by se vám totiž nemělo stát, že
prodejce o nabízených produktech nic

neví. Naopak by vám měl být schopen
a ochoten poradit, co pro vaše konkrétní
potřeby je to nejlepší. Nehledě na to, že by
měl rovněž znát i „fígle“ jak na údržbu. A to
se vyplatí.

1HÔHWĊLW
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Brzda, přehazovačky, ale také řetěz, přesmykač. Pokud jen doplňujete nebo obnovujete
vybavení, stanovte si priority. Krásná brašna
nebo držák na flašku? Dá se ušetřit, není

Jízdní kola mají v podstatě tři základní rozlišení: silniční, vhodná zejména právě na vozovky, treková, s nímiž už se dá jet i do terénu,
a pak vyloženě horská kola, která uplatníte
i tam, kam si mnozí cyklisté ani netroufnou.
Před pořízením nového kola je dobré si uvědomit, k jakému účelu ho budu používat.
Pokud jezdíte pouze po městě, „silnička“ by
vadit nemusela, to samé v případě, když se
důsledně držíte silnic. Pro všechny ostatní
situace doporučujeme spíše jednu ze dvou
zbývajících variant. Ono jet totiž se silničním
kolem třeba korytem potoka, nebo po lesních cestách skutečně není žádný med.

Cyklistické tipy: Zkuste Skalku, Laškov nebo třeba„Metle“
.¾\P÷5MCNMC

Jestli chcete vyrazit spíše s dětmi a po nepříliš náročné trase, zkuste lázně Skalka.
Pěkný výlet po dobře udržované cyklostezce přes Bedihošť a Čelčice a v závěru dva
kilometry po silnici. To jde, že? Závěr trasy
je jasný – lázně s jejich prameny, parkem,
jezírky nebo občerstvením. I po cestě je ale
ledasco. Můžete se třeba vykoupat v čehovickém rybníku nebo se uvelebit u některé
z kapliček nedaleko Čelčic, které vyrostly

téměř uprostřed ničeho. Důvodů, proč do v Repechách a výstupu na místní rozhlednu
Kopaninka. A po cestě zpět třeba pokocháSkalky vyrazit, je prostě hodně.
ní se prastarým kostelíkem ve Stínavě. Pro
Repechy
zdatnější nebo náročnější cykloturisty je
Cesta Repešským žlebem je přístupná tato trasa jako dělaná.
pouze o víkendech – nachází se totiž ve
1VCUNCXKEG
vojenském újezdu Březina. Pokud už se ale
vydáte, litovat nebudete, jestliže vám ov- Možná ne zcela tradiční destinace pro
šem nevadí kopce. Když je ale překousnete, turisty – vždyť tam vede jediná turistická
naskytne se vám řada krásných výhledů, značka a cyklostezka žádná. „Metle“ však
projížďka lesem. A na závěr možnost oběda mají co nabídnout. Kromě známé hradní

cyklisty. Co ale nedaleký Laškov? Ten zdaleka tak známý není, přesto i tato víska má
co nabídnout. Od loňska v ní funguje koupací biotop s přírodní vodou a zázemím,
hned na návsi je pěkné posezení pro turisty a cyklisty, nedaleko zase zajímavý zámeček. A v Krakovci, který je hned vedle
a patří pod Laškov, najdete řadu kapliček,
.CwMQX
božích muk, zámek. A k tomu kapli sv.
Čechy pod Kosířem, ty jsou se svým zám- Antoníčka s pěkným výhledem do okolí
kem, parkem a muzei známým cílem pro a prostředím celkově.

zříceniny nad obcí jsou v místě dvě muzea a zejména koupací biotop s jubilejním
discgolfovým hřištěm. Nadšenci do přírody zase najdou maloplošné chráněné území Pod Obrovou nohou nejen s lesy, ale
také se skálami. Otaslavice zkrátka nabízí
ode všeho něco.

S čím přišel Prostějov a Konice?
lista, je to třeba mnoho možností
k posezení a hlavně zámek sám. Zde
se totiž od letoška nachází široko
daleko jediná nabíjecí stanice pro
elektrokola. Podobně se pak nedávno zachovali také v Dobrochově.
Na Konicku je také řada značených
cykloturistických tras. A i když
ne všechny, řada silnic v této části
Prostějovska si v posledních letech
prošla opravou. To rozhodně není
špatná vizitka, co říkáte?
Ještě lépe jsou na tom ale třeba
v Mořicích. Ty nabízí pohodlnou
cyklostezku do Nezamyslic s pěknou zastávkou v podobě biotopu
Mokroš, kde se nachází řada ptá-

ků i dalších živočichů stejně tak
hezké posezení. Na cyklostezce je
ostatně i další přístřešek pro cyklisty, navíc v Mořicích funguje také
přímo cyklobistro. Dosud sice nevíme, jaké to je sednout na kolo po
zdejším hamburgeru (předpokládáme, že se pak šlape trochu hůře),
ale tato možnost občerstvení je
přesto skvělým počinem. Slatinice
se zase mohou pochlubit pěkným
infocentrem, které je přímo dělané
pro cyklisty. A jako zajímavost tam
najdete i sprchu.
Na závěr se podívejme do Prostějova. Ani ten nezůstává pozadu.
Stále se rozšiřující síť cyklostezek

20070211086

20071711126

Cyklistika, ta už dávno není jen
o tom, že nasednete a jedete.
A nejvyšším standardem je stojan na kola před obchodem nebo
úřadem? Tak to kdepak. Současná
doba a dnešní cyklisté žádají často
více. Je dobré se proto podívat, co
mohou využívat právě zde uprostřed Moravy. Dobrou zprávou
je, že se servis zlepšuje, špatnou
naopak to, že největší chystaný
projekt – trasa mezi Kostelcem
na Hané a Konicí – je stále spíše
v plenkách.
Právě Konice ale pozitivně překvapí. Kromě infocentra v zámku,
kterým vezme zavděk nejeden cyk-

je jen jedním ze střípků. Zajímavým počinem je vznik několika
cykloboxů na úschovu kol, které
jsou umístěny na autobusovém
nádraží. Od loňského dubna ve
městě funguje služba Bikesharing,
která si rychle získala na oblibě.
A svým způsobem je službou cyklistům také možnost nechat si kola
označit barvou u městské policie
tak, aby byl dopravní prostředek
aspoň částečně střežen před případným zlodějem. I Prostějov tak
cyklistům postupně poskytuje
stále lepší zázemí. A to ani nemluvíme o řadě bister nacházejících se
okolo Hloučely.
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Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 21. července 2020
vzpomeneme nedožitých
90. narozenin mojí maminky
paní Anny PAZDEROVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
dcery Zdeňka a Ludmila
a syn Radomír
s rodinami.

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

Dne 23. července 2020
uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila
paní Eva BASÁROVÁ.
Kdo jste znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Gabriela,
syn Radek a přítel Jaroslav.

KOUPÍM
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

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.
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

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

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí…

Dne 21. července 2020
vzpomeneme
35. výročí od úmrtí naší maminky
paní Ludmily KUBOVÉ
z Jesence.
Za tichou vzpomínku děkují děti s
rodinami.

Dne 19. července 2020
uplynulo 15 let,
kdy nás opustil náš drahý
a milovaný tatínek, dědeček a bratr
pan Zdeněk FLIEGER.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Iva a Martina s rodinami,
sestra Jana.

Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Že čas rány zhojí,
je jen pouze zdání, zůstala
jen bolest a tiché vzpomínání.

Dne 10. července 2020
uplynuly smutné 2 roky,
kdy navždy odešel
pan Jaroslav TŮMA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

Dne 26. července 2020
uplyne 15 roků od úmrtí
pana Huberta SLÍVY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka,
syn Hubert s rodinou a vnuci
Bertík a Tomáš s rodinou.

16011421482

Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví, kolik žalu
a bolesti v srdci zůstává.

Prodám proschlé palivové dříví.
Tel.: 605 86 41 40
PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř
Prodám cirkulu 380V – pilu s kolébkou
a kolečky a PVC – 60x60cm – světlé
barvy (čtverce) NOVÉ, telefon:
605 854 185 SMS nebereme

Jak prostě žila,
tak tiše odešla,
velká ve své lásce a dobrotě
a skromná svým životem.

Dne 18. července 2020
uplynulo 36 roků od tragického
úmrtí naší dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
S hlubokým zármutkem
stále vzpomínají maminka
s celou svojí rodinou.
Děkujeme všem, kteří uctí
s námi její památku.

Dne 25. července 2020
uplyne 1 rok,
co odešla do harlejáckého
nebe naše harlejmama
paní Marta ČECHOVÁ
ČECHOVÁ,,
dlouholetá členka Harley klubu.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Harley – Davidson Club Brno.

Dne 24. července 2020
vzpomeneme 1. výročí od úmrtí
pana Josefa ADÁMKA
z Čelechovic na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Božena,
syn Pavel a Petr,
vnuk Honzík.

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš
s námi ve věčných vzpomínkách.

Dne 18. července 2020
jsme si připomenuli
nedožitých 45 let
paní Martiny
ŠTÍCHOVÉ-MUŽÍKOVÉ
z Prostějova
a dne 29. srpna 2020
vzpomeneme na již 3. smutné
výročí úmrtí.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Veronika s rodinou.

Dne 11. července 2020
uplynulo 23 roků ode dne úmrtí
pana Josefa LEKLA.
Vzpomínají manželka
a syn Libor s rodinou.

Dne 25. července 2020
uplyne 1. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SLAVOTÍNKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manžel Jaroslav,
dcera Anna s rodinou a syn
Jaroslav s rodinou.

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

Dne 8. července 2020
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí našeho milovaného
tatínka a dědečka
pana Josefa HAVLENA

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví, čím byla maminka
každému z nás. Nikdo ji nevrátí,
nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní
nám její hlas. Maminko naše zlatá,
vzpomínka na Tebe svatá, v srdci
nás bude hřát, kytičku na hrob
Ti dáme, s láskou na Tě vzpomínáme.

Dnes, tj. 20. července 2020
si připomínáme
5. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka FAITA
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.
Dne 17. července 2020
uplynulo 5 roků,
kdy od nás navždy odešla naše
maminka, babička, prababička
a manželka
paní Zdena JOHANIDESOVÁ
z Křenůvek.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná manžel
Miloslav, dcera Iveta s rodinou,
dcera Lenka a syn Petr.

Dne 21. července 2020
by se dožila 80 let
naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička
paní Anna HOFMANOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
prosíme o tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jiřina, synové Petr a Pavel, vnučky
Tereza a Zuzana s rodinou.

Dne 19. července 2020
uplynulo 16 roků od chvíle,
kdy nás nečekaně opustila naše
milovaná dcera, sestra a vnučka
Petruška HRAZDILOVÁ
z Laškova.
Dne 26. července 2020
vzpomeneme její nedožité
32. narozeniny.
Stále vzpomínají rodiče,
sourozenci, dědeček a babička.

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

… a stromy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,
kdo Tě znal, ten porozumí,
proč budeme stále vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Kdo s Tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

PRODÁM

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 24. července 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ján BJALONČÍK
z Kralic na Hané.
S láskou stále
vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
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a dne 23. července 2020
vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší
milované maminky a babičky
paní Libuše HAVLENOVÉ,
oba z Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Petr s manželkou,
syn Zbyněk a vnoučata Renata,
Petr, Hana a Eva.

Tak jak v Tvých očích
byla láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 18. července 2020
jsme vzpomenuli
16. smutné výročí úmrtí
pana Vincence KOUDELKY
z Brodku u Konice.
Stále vzpomíná
manželka.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je
bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 17. července 2020
uplynulo 2. smutné výročí úmrtí
paní Dagmar UJCOVÉ.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ji měli rádi, děkuje
manžel, dcera a syn
s rodinami.

ZVÍŘATA
Hledáme: zaběhlý kocourek (bílo-šedý)
slyšící na jméno Eda. Doma je na Ulici
Jungmanova 1. (Kola). Případné informace prosím na tel.: 604 892 968,
582 345 967, 582 344 467

Marie Fialová 1928
Prostějov
Květoslava Sekaninová 1946
Zdětín
Vlastimil Kolečkář 1941
Prostějov
Hana Müllerová 1961
Prostějov
Jindřich Nikl 1946
Vrbátky
Daniel Pelíšek 1996 Kostelec na Hané
Blanka Eliášová 1945
Čechy pod Kosířem

Poslední rozlouèení
Úterý 21. července 2020
Marie Znojilová 1924 Krumsín 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 22. července 2020
Pavel Švestka 1946 Plumlov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milada Dvořáková 1931 Vrahovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 23. července 2020
Miroslav Dvorský 1946 Krumsín 10.00 Obřadní síň Brněská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dnes, tj. 20. července 2020
vzpomínáme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Vratislava HORÁKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
v srdci vzpomínají maminka,
sestra Hana a synové Ivo
a Jan s rodinami.

František Hrbáček 1942
Jaromír Mlčoch 1934

Dětkovice
Určice

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. července 2020
Ivan Přikryl 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 22. července 2020
Libuše Magyiagarová 1947 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Libuše Kolečková 1935

Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 20. července 2020
Miroslava Pavlová 1940 Olomouc 13.15 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

Pondělí 20. července 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně.
> Info na tel.: 603 533 508

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

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

2007162117

2007162118

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Dojiči
Pekaří/cukráři
Stavbyvedoucí
Dílenská šič/ka
Lékaři
Řidiči nákladního
automobilu

Plat (Kè)
20 000-23 000 Kč
18 000 Kč
30 000-40 000 Kč
14 600- 20 000 Kč
26 500 Kč

Provoz
dělené směny
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

21 360 Kč

pružná prac. doba

Kvalifikace
Firma
základní+praktické ZS Bohuslavice
střední odborné
Jiří Komínek, Pv
ÚSV
Realinvest, Pv
střední odborné
MODĚVA, Konice
vysokoškolské
Jesenická ortopedie, Pv
základní+praktické

HOPI, Kralice na Hané

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

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

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

2007102112

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

JE V PÁTEK
24. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

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

20071511114

„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

3URVWěMRYVNpILUP\RSěWQDőL]XMt
QRåHQtURXåHN
/QåP¾WåPGPÊFCNGMQFQDCMF[UGTQWwM[QR÷VXT¾VÊKFQWNKEO÷UVC

úst a nosu mezi lidmi netěší valné
oblibě. „Osobně s povinností nosit
roušky příliš nesouhlasím. Jasně se
ukázalo, že koronavirem je u nás na

životě ohrožena pouze malá skupina starších, obézních či dlouhodobě nemocných lidí. Kdo se bojí,
ať si koupí respirátor a vychází jen

(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

minimálně. Všichni ostatní by měli
mít možnost normálně žít,“ komentoval uvedená opatření jeden ze zaměstnanců.
(mls)

Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594
Prodám byt 2+1 OV, cihla v Prostějově.
RK nevolat. Tel.: 605 749 552
Koupím byt 2+1, financování zajištěno.
Tel. 774421818

Hledám ke koupi byt 1+1,financování
zajištěno. Tel. 774421818
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, Hledám k pronájmu byt 1+1. Prostějov
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
nebo blízké okolí. RK nevolat. Tel.:
www.stolarstvijancik.cz,
608 784 496
Tel.: 604 820 358
Pronajmu vybavený byt 1+1 v Prostějově.
Tel.: 704 41 66 41
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
Pronajmu pěkný byt 1+1, 50m2.
OZNAMUJE
Tel.: 732 864 744
zahájení sezony 2020/2021
příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
<<< www.vecernikpv.cz
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 kva3OXPORYVNi3URVWČMRY
su v našich prostorách.
info@realitypolzer.cz
Tel.: 582 373 358
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

PROSTĚJOV Tak už se nám to
pomalu vrací! Prognózy o tom,
že o koronaviru ještě uslyšíme
i v našem regionu, se začínají pomalu naplňovat. A je to dokonce
dříve, než se všeobecně předpokládalo.
Několik firem působících v Prostějově v průběhu uplynulého týdne
nařídilo svým zaměstnancům povinné nošení roušek. „Musíme je
nosit od čtvrtka,“ potvrdila zaměstnankyně prostějovské společnosti
zabývající se výrobou termostatů
pro elektrospotřebiče. Podobně
je tomu i jinde. „Jedná se o vnitřní
stanovy naší firmy. V celém objektu
závodu včetně jídelny a šatny je povinnost nosit roušky. Pouze v provozu, kde teplota přesahuje 22 °C,
může být odkrytý pouze nos,“ potvrdil další z Prostějovanů. Zatímco v polovině března byl ten, kdo
vyšel na ulici bez roušky, málem
ukamenován, aktuálně se ochrana

REALITY

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, Koupím byt 2+1 v OV, západní část
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. města. 777 602 873
Tel.: 603 218 330
Koupím dům se zahradou.
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
Mobil: 732 116 877
TEL.: 776 087 428
Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329

20071721121

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

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
Stříháníaúpravapsů.Kostelecká39,
Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
Tel.: 774 942 100
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na zpracování ovoce.
Kontakt: 582 370 058, 777 340 485.
Více informací naleznete na webu
www.palirnaotaslavice.cz.
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I devětadvacáté 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 23. 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

Rumunská
Dušan KERN, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
O5 a Radeček
Ludvík KRÁL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
REPARÁTY
Jana ŽIDOVÁ, Hrubčice
Výherce získává: 3 x DÁRKOVÝPOUKAZnapraženoukávuvhodnotě400Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 2, 4, 6
Pavel POLÁK, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč nasortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V ponožkách od Marušky doma v práci i volných chvilkách.
KvětoslavaIVACHOVÁ,Prostějov

20061160943

Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá 7ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDREOtEHQRXDNFL

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.

20061961003

LASER MANIA...

16070712278

SUDOKU

OSMISMĚRKA

TÁGO, BUFET, TOUŠ, BILIONY, ANTI, TUŘI, JEEP, DEKA, ZOEA,
KULISA, IGOR, ELSA, AREÁL, KOTOUL, KYTY, RUINA, MAPA,
KANÁL, DRÁB, AVIA, LOUH, HENA, DISK, HÁDANKY, DARY, KONĚ,
TEÁTR, DUKLY, DNES
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili polského legionáře ve službách
prostějovského cyklistického klubu TUFO-PARDUS…
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LÉTO S HVĚZDAMI
ulici. Triem hudebních skupin provázejících sobotní akcí budou Reflexy, Gabriela V.G. a Argema.
Pojďme si je trochu představit. Reflexy
jsou pop-rocková kapela založená roku
1993 a pocházející z Uherského Hradiště. Gabriela V.G. je konickou rodačkou,
zpěvačka, textařka a hudebnice aktuálně
se věnující vlastní autorské tvorbě, působí také v lokálních rockových kapelách. Argema je známá rocková hudební
skupina pocházející opět z Uherského
Hradiště a její hity už baví minimálně
třetí generaci.
Primárně se bude jednat o hudební akci,

ale nad tento rámec bude dostatek čepovaného piva několika druhů a bohaté
občerstvení. Nebude chybět nabídka
koktejlů, vína a nealkoholických nápojů. Dále se návštěvníci mohou těšit na
různé atrakce, skákací hrad, virtuální
realitu, fotokoutek a další. I během festivalu Léto s hvězdami platí určitá omezení, bez kterých se stále neodejdeme. Na
místě bude dostatek dezinfekce a striktně bude hlídán počet osob. Vzhledem
k situaci bude cena příjemná, a to 180
Kč. Vstupenky jsou k dispozici na portále www.smsticket.cz, v den konání bude
lístek o něco málo dražší.

DRAÈÍ LODÌ
Sobota 25. července
9.00 Rebelky Olšovec Open (závod dračích
lodí pořádaný prostějovskými Rebelkami,
rybník Olšovec Jedovnice)

HASIÈI:
Sobota 25. července
14.00 O Pohár starosty SDH Otinoves
(pohárová soutěž v požárním útoku, hřiště
Otinoves)
20071721125

Jste milovníci kvalitní hudby a letních festivalů? Pak vaše srdce poskočí. Organizátoři prostějovského
Léta s hvězdami připravili pořádnou porci zábavy v podobě hudby,
dobrého jídla a pití. Kulturní podvečer pod širým nebem vás pobaví
a vy tak pěkně strávíte čas, navíc si
znamenitě pochutnáte. Dobře zvolený program si užijí všechny generace.
Ojedinělý festival bude po svém startu
ze 4. července pokračovat v sobotu 25.
července od patnácté hodiny, a to opět
na ploše vedle OC Albert v Plumlovské

20071721130

KDY: SOBOTA 25. ÈERVENCE, 15:00 HODIN
KDE: VEDLE OC ALBERT, ZA PLUMLOVSKOU UL., PROSTÌJOV

LUKOSTØELBA:
Neděle 26. července
8.00 Zámecká terénní (závod v lukostřelbě,
park Čechy pod Kosířem)

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR aneb, co se



POSILOVÁNÍ:
Sobota 25. července
9.00 12 hodinovka (dvanáctihodinové posilování v Universal Power, fitness centrum
Universal Power, Kostelecká ulice, Prostějov)

$9»
$9»67$
67$9<
9< kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. července
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 MALÝ JOE
scifi drama VB/Německo/Rakousko
úterý 21. července
15:00 BOURÁK
česká komedie
17:30 JAK BÝTI DOBROU ŽENOU
drama/komedie Francie/Belgie
20:00 3BOBULE
středa 22. července
17:30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
německá komedie
20:00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA
drama Dánsko
čtvrtek 23. července
17:30 HAVEL
české životopisné drama
20:00 JONAS KAUFMANN:
MOJE VÍDEŇ
koncertní snímek Rakousko
pátek 24. července
15:30 VZHŮRU ZA SNY
dánský rodinný animovaný film
17:30 3BOBULE
20:00 HAVEL
sobota 25. července
15:30 VZHŮRU ZA SNY
17:30 HAVEL
20:00 MEKY
česko-slovenský dokument
neděle 26. července
10:30 VZHŮRU ZA SNY
15:30 SCOOB!
mysteriózní animovaná komedie USA
17:30 NEŽ SKONČÍ LÉTO
australská komedie/drama
20:00 HAVEL

Kulturní klub
DUHA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

čtvrtek 23. července
21:30 LETNÍ KINO: KOUŘ
komediální muzikál ČR (nádvoří zámku)
pátek 24. července
21:30 LETNÍ KINO: POMÁDA
romantický muzikál USA
(nádvoří zámku)
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

Zámek Plumlov
sobota 25. července
19:00 PAVEL ŠPORCL – POCTA
PAGANINIMU
koncert (koncertní sál vysokého zámku)
do 9. srpna
OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM
10. ročník česko-maďarské
výstavy fotografií
do 31. srpna
ANTONÍN GAVLAS:
ZÁHADY SVĚTLA
výstava fotografií přírody a jejich detailů přeměněných technikou digitální fotomontáže
v obrazy zcela jiných, téměř abstraktních světů

Zámek Konice

Knihovna

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

sobota 25. července
18:00 REVIVAL FEST
koncert
do 1. srpna
DOTEKY KRÁSY
výstava obrazů Libuše Müllerové
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

ZLATÁ
BRÁNA

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 22. července
21:30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
akční komediální scifi USA
pátek 24. července
21:30 NÁRODNÍ TŘÍDA
sobota 25. července
české drama
PROHLÍDKY ZÁMKU S PRINCEZ- sobota 25. července
NOU A JEJÍ KOMORNOU
21:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
kostýmové prohlídky pro děti
česká komedie
neděle 26. července
neděle 26. července
LUKOSTŘELECKÉ ZÁVODY
21:30 SNĚŽNÝ KLUK
(zámecký park) animovaná dobrodružná komedie USA

Zámek Èechy p/K

akce v regionu...

Zámek Prostìjov

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

Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 23. července
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci budou
řešit Váš konkrétní problém.
(učebna)
do 31. srpna
HUSSERL ART – ACTIVE
výstava
(Galerie Na Půdě)

TENIS:
Sobota 25. července
9.00 1. ročník singlového tenisového turnaje (turnaj pro dospělé, amatérské hráče,
Tenisový klub Natali, Mostkovice)

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 21. července
17.00 UMĚLECKÁ LITINA
- ZE SBÍREK MUZEA BLANENSKA
vernisáž výstavy, na kterou jsou zapůjčeny
ukázky vybavení měšťanských a zámeckých interiérů, funerální a stavební litiny,
mnoho dekorativních a užitkových předmětů, které poskytnou zájemcům přehled
o výrobním sortimentu
do 27. září
MIROSLAV ŠMÍD 70
výstava obrazů

Pavel Šporcl na zámku v Plumlově
Město Plumlov vás zve na koncert Pavla Šporcla Pocta Paganinimu, který se bude konat
v sobotu 25. července od 19:00 hodin v koncertním sále zámku v Plumlově. Jako host vystoupí manželka známého houslisty Barbora Kodetová Šporclová.

Konický triatlon
Oblíbený svátek všech amatérských
milovníků pohybu triatlon Veteran
Steel Man se bude konat v sobotu
25. července na koupališti ve Stražisku. Všestranní sportovci se utkají na
distancích 800 metrů plavání, 50 km
na kole a 10,4 km běhu. Pro ty, kteří
s tímto krásným sportem teprve začínají či kteří si ještě na tak dlouhý závod
nevěří, bude připravena varianta hobby s distancemi 400 metrů plavání, 20
km na kole a 4 km běhu. Start hlavní
kategorie bude v 10:30 hodin, o hodinu dříve začne prezence.

UŽ BRZY!

Objevte naučné
stezky u „Běláku“
Ekocentrum Iris zve v pátek 24. července na lesní vycházku pro rodiny
s dětmi. Účastníci dojdou k pozorovatelně zvěře Habrky, objeví perníkovou
chaloupku a navštíví novou vodní nádrž. Vycházku ukončí v restauraci Bělecký Mlýn. Sraz je v 8:02 na hlavním
vlakovém nádraží v Prostějově.

Prohlídka
zámku s princeznou
Princezna Gabriela provede zámkem
v Čechách pod Kosířem v sobotu 25.
července. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi. Začátky jsou naplánovány na
10:30, 13:30 a 15:00 hodin, délka je cca
40 minut.

Jakubská pouť v Kostelci
V neděli 26. července se bude v Kostelci na Hané konat Jakubská pouť.
Program zahájí v 9:30 hod. mše svatá.
Od 14:30 bude připraven odpolední
program ve farním areálu. Vystoupí
na něm Dětský folklorní soubor Malý
Kosíř, Hanácký folklorní soubor Kosíř
a folková kapela Akvarel. Připraven
bude i zajímavý doprovodný program
s řadou aktivit pro děti. Vstup volný.

Revival fest
V sobotu 25. července od 18:00 hodin se v zámeckém parku v Konici
bude konat Revival fest. Představí se
revivalové kapely Metallica, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers a Bon
Jovi.

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz? Dočkáte se už v srpnu...

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
*Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 23. července od 17:00 hodin se
koná tvůrčí dílna „RUSTIKÁLNÍ KVĚTINÁČEK NA SUKULENT“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 21. července od 8:15 hodin se koná
akce pro rodiny s dětmi „DOBÝVÁNÍ
HRÁDKU ŠPACÍRŠTEJN“, ráno odjezd
autobusem ze st. č. 11 z Prostějova, délka
trasy asi 6 km, trasa je vhodná pro sportovní
kočárky
* ve středu 22. července od 8:15 hodin se
pořádá vycházka pro seniory „PLUMLOVSKÉ SUCHOBRDY“, v daný čas
odjezd z Prostějova autebusem (st. č. 11),
délka trasy asi 6 km
* ve čtvrtek 23. července od 16:00 hodin
se uskuteční akce pro všechny generace
„ŽIVÁ ZAHRADA: KERAMICKÉ
NÁDOBY SE SUKULENTY“
* v pátek 24. července od 8:00 hodin se
koná vycházka pro rodiny s dětmi „NAUČNÉ STEZKY U BĚLECKÉHO
MLÝNA“

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od 20. července do 24. července se od
8:30 hodin koná „POHÁDKOVÝ TÝDEN“ pro rodiče s dětmi od 2.5 do 5 let

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov
796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že
poradenské pracoviště v Prostějově
má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

SONS PROSTÌJOV
* ve středu 23. července od 14:00 hodin se
uskuteční „PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK“ firmy Sagitta
Na Splávku v Domamyslicích s hudebním
vystoupením s kytarou v interpretaci Libušky Veselé
* ve čtvrtek 24. července se od 9:00
hodin pořádá tvořivá dílna „PLETENÍ
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProZ PEDIGU“
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
RÙZNÉ...
O víkendu 25. a 26. července se ko- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
nají PROHLÍDKY CENTRA MĚS- křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz poTA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
KŘÍŽE. Historické centrum města ve nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
14:00 a 15:00 hodin – stanoviště: socha
T.G.Masaryka (max. 20 osob). Kostel Regionální pracoviště TyfloCentra OloPovýšení sv. Kříže ve 14:00 a 15:00 ho- mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
din – stanoviště: kostel (max. 20 osob). nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Prohlídky jsou zdarma.

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00-16.30,
čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
I letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T. G. Masaryka,
Prostějov). Provozní doba pondělí až
čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00
hodin, pátek 9:00, 10:00 a 13:00 hodin,
sobota 13:00, 14:00, 15:00 hodin a neděle a státní svátky 13:00 a 14:00 hodin.
PROHLÍDKY RADNICE S VĚŽÍ se
konají v dny pondělí, čtvrtek, neděla a ve
státní svátky v 15:00 hodin. Stanoviště
průvodce je u vchodu do radnice. Vstup
je zdarma.

<<< www.vecernikpv.cz
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Končí hned šestice hráčů
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Sobotní ROCK MEMORY OF
mìl i pøes nepøízeò poèasí
úchvatnou atmosféru
strana 18
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ƔƔ Počet zákazníků Senior taxi
v Prostějově se po koronavirové
pandemii opět navyšuje, město
tuto službu dále dotuje.
ƔƔ Prostějovská knihovna nabízí
ke shlédnutí výstavu pražského výtvarníka Luďka Bárty věnovanou
Edmundu Husserlovi.
ƔƔ Střední zdravotnická škola
v Prostějově otevírá v prvním pololetí nového školního roku již patnáctý běh kurzu pro seniory.
ƔƔ Už ve 36 letech ukončil minulý týden kariéru hokejový obránce
Tomáš Sedlák, produktivní bek hrál
v minulosti opakovaně za Jestřáby, za
něž odehrál v mužích 117 utkání.
ƔƔ Fotbalový Protivanov zveřejnil
plánované přípravné zápasy, 25. července se utká s Lipovcem, den nato
místní ženy vyzvou ty mostkovické
a na 1. srpna mají (opět v muži) v plánu vyzvat Rájec-Jestřebí.
ƔƔ Ke konci se blíží šipkařský ČDS
Cup Prostějov, který se pravidelně
odehrává v pizzerii La Putica. Nebýt
koronaviru, měl svých 12 jarních kol
završit už na konci jara.

0#,&'6'050#
WWW.VECERNIKPV.CZ

KRESLÍŘ TATARKA
ZÍSKAL CENU DIVÁKŮ
ƔƔ Mezinárodní festival kresleného
humoru ve Františkových Lázních
byl nadmíru úspěšný pro prostějovstrrana 19
ského kreslíře

<FCNwÊEJIÐNčXFTGUW2TQUV÷LQXCWåUGP÷MVGąÊ\JT¾
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MQPéÊ
Foto: Michal Sobecký

Foto: Michal Kadlec

Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV Vítr v sestavě hlásí fotbalové 1.SK Prostějov, a to pořádný! Druholigový tým oznámil
ústy Františka Jury, že do dalšího ročníku nepočítá hned s šesti hráči základní sestavy. Zatímco
v prvních dvou případech se u Jana Poláka a Karla Kroupy coby u matadorů s koncem přeci jen
počítalo, v případě dalších čtyř hráčů se jedná o mladé plejery, kteří byli přitom součástí prostějovské
základní sestavy. Spolu s jednou brankou Janíčka, který kariéru ukončil už na podzim, tak Prostějov
přijde o autory dohromady dvanácti přesných zásahů.Tedy o třetinu své palební síly. Konkrétní jména, která odchází z Hané, pak prozradil právě předseda klubu František Jura. Stejně jako důvody,
které ke konci hráčů vedly.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 24 a 25

➢

ŽRALOK LÁKAL
NA ŘÍZKY

ƔƔ Sobotní akci v kempu Žralok výrazně ovlivnilo počasí, přesto si jedlíci
u plumlovské přehrady vychutnali něstrana 21
kolik druhů řízků.

SEZÓNU ZAKONČILI
PROHROU

ƔƔ Vyšehrad na závěr sezóny
Prostějovu vstřelil tři branky.
strana 24

DVA POPELKOVI Hasiči to rozjedou
v Otinovsi
.21Ě
ŠLÁGR VEČERNÍKU – HASIČI

se kvalifikovali

na Velkou
pardubickou
PARDUBICE Už mají splněno, ale
ještě ne vyhráno! Osmiletý hnědák
Mahony a desetiletý bělouš Marcus
Aurelius, které ve stáji Na Srdéčku
u Hvozdu trénuje Stanislav Popelka, se kvalifikovali do Velké pardubické. Na další dva koně kvalifikace
teprve čeká. Stretton a Lombarghini se na její start v Pardubicích postaví koncem července.
V závodě, v němž odstartovali hned
dva vítězové Velké pardubické, zvítězil Theophilos trénovaný Josefem

7\P¾XCPÚVTGPÆT5VCPKUNCX2QRGNMCFQMXCNKHKMCEÊ
PC8GNMQWRCTFWDKEMQWPCMQPGERąKJN¾UKNEGNMGO
éV[ąKMQP÷
(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

Váňou. Mahony si v silné konkurenci
vedl velmi dobře, když doběhl pátý,
Marcus Aurelius skončil na 13. místě.
„Od Mahonyho to byl velmi pěkný
výkon, Marcus Aurelius odpadl v závěru a jeho žokej Jan Faltejsek usoudil, že nejdůležitější bude, aby doběhl
v pořádku,“ komentoval výkon svých
svěřenců samotný Josef Popelka, který
do další červencové kvalifikace postaví Lombarghiniho a Strettona, který
loni ve Velké pardubické doběhl na
skvělém druhém místě. „To, že se do

závodu kvalifikují, ještě neznamená, že
jej i poběží. Předpokládám, že nakonec
postavíme asi jen dva koně a zbylí dva
půjdou do rámcových dostihů,“ nastínil Popelka.
Letošní Velká pardubická by se měla
běžet v neděli 11. října. Není přitom vyloučeno, že kvůli koronaviru se poběží
o méně peněz než v minulosti. Otázkou
také je, zda opatření proti zamezení jeho
šíření vůbec umožní pořádat tak významný závod, na němž se každoročně
schází desetitisíce diváků.
(mls)

OTINOVES Léto? To je pro mnohé sporty odpočinek. Aspoň část
léta mají pauzu basketbalisté, hokejisté i fotbalisté. Jiné sporty se
však ocitají na vrcholu sezóny. Mezi ty patří i požární sport, který
po koronavirové pauze zažívá zmrtvýchvstání. Od konce června
se rychle množí menší závody, zejména na menších vesnicích.
Po Klopotovicích, Dětkovicích nebo Soběsukách se nyní přidává
Otinoves.
V sobotu se tak koná Pohárová soutěž o pohár starosty SDH Otinoves, soutěž v požárním útoku. Sportovní areál v Otinovsi od
14 hodin přivítá velké množství hasičů a jejich fanoušků. Akce je
dlouho plánovaná a dají se na ní čekat kvalitní výkony. Publiku se
představí muži a ženy. A to z celého Olomouckého kraje – kromě
například Bílovic, které jsou klasickým účastníkem celé řady podniků, dorazí Hranice nebo třeba Měrotín. Je ovšem otázkou, jak
do tohoto klání zasáhnou jednak případné obavy z koronaviru
a jednak samozřejmě dovolené.
Na Facebooku však akce doslova frčí, vypadá to tak, že kvalitní
nebude jen osazenstvo na startu, ale také atmosféra a celkově návštěva. K tomu pak organizátoři akce chtějí přispět i slibovaným
bohatým občerstvením. Kdo by navíc hasičiny neměl dost, hned
týden nato 2. srpna se taktéž v Otinovsi uskuteční klání v požárním útoku pro mladší a starší žáky. Léto se zkrátka rozjelo naplno.
A s ním i hasičské akce.
(tok)
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vystoupení skupiny ATD návštěvníci
pořádně promokli. A U Vrbiček se jich
sešlo na osm stovek! „Tak jako každý rok
se nám bohužel počasí nepřiklání na naši
stranu a vždy je pěkně až druhý den. Holt
neporučíme větru dešti, to bylo kdysi za
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Z VERNISÁŽÍ

Přestože je Miroslav Šmíd, dnes čerstvě sedmdesátiletý umělec, zejména
mezi vrstevníky známý, dočkal se jedné
premiéry. Jednalo se totiž o jeho první
samostatnou výstavu v prostějovském
muzeu. „Jsem dlouhá léta obdivovatelkou, jsem tedy velmi ráda, že se to
podařilo. Myslím si, že je to takový
průřez tvorbou, každý si tu najde svoje.
Podařilo se také osadit i muzejní chodbu,“ připomněla přítomným kurátorka
výstavy Jitka Gajdošíková Vybíralová, že
mimořádně na chodbě nevisely Preislerovy obrazy. Pro autora to ale letos nebyla premiéra, vystavoval potřetí. I když
poprvé pod názvem Miroslav Šmíd 70.
„Krásná číslice, která neznamená určitě váš věk, ale původně jsem myslela, že
zde bude sedmdesát obrazů,“ zažertovala ředitelka muzea Soňa Provazová.
„Ne že by nebyly. Ale nevešly by se,“ odpověděl pak pohotově Miroslav Šmíd.
www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Po entrée, které kromě řečníků obstarali také hudebníci Tereza Prokopová
a Lukáš Preclík, už byl čas na vlastní
díla. Ta sestávala z řady motivů, některé
se ale opakovaly. Třeba jablka a horkovzdušné balóny. Část obrazů byla laděna do abstraktna, v jiných případech se
ale jednalo třeba o krajiny. Některá díla
pak směřovala i trochu do duchovna
jako díla Svatá rodina nebo Konec světa. Celkově pak obrazy ukazovaly, že se
autor nebojí experimentovat s barvami
a jejich kontrasty. A zároveň to, že jeho
tvorba je rozmanitá. Na jedné straně
zde byl obraz Zákaz vjezdu, na druhé
zase Obleva laděná do bílomodra. Jak
ostatně řekla kurátorka výstavy, každý
si našel to svoje.

8GTPKU¾åQDTC\čTQF¾MC\*QTPÊJQiV÷R¾PQXC/KTQUNCXCiOÊFCUGUGVMCNCUXGNMÚO
×UR÷EJGO
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Už jste se byli podívat?
Pokud ne, pak byste si měli najít čas.
Jedinečná výstava obrazů Vladimíra
Franze Má vlast bude ve Zlaté bráně
k vidění už jen do konce prázdnin.
Zahájení výstavy bylo spojeno i s varhanním koncertem. Obojí přilákalo
pozornost až nečekaného množství
Prostějovanů. Originální spojení hudby
a výtvarného umění se ujalo. „Bylo to
vůbec poprvé, co Vladimír Franz tímto
způsobem uvedl výstavu svých obrazů.
Už vím minimálně o dvou dalších moravských galeriích, které by s ním rády
uspořádaly něco podobného,“ prozradil

nám galerista Jindřich Skácel, který celou akci v Prostějově připravil.
Rozměrná díla Vladimíra Franze nyní
přitahují pozornost návštěvníků druhého patra Zlaté brány. Díla si tak mohou
prohlédnout i ti, kteří by jinak do galerie
s moderním výtvarným uměním asi nikdy
nezavítali. „Byl jsem v protějším občerstvení na obědě a než jsem se najedl, tak si
obrazy prohlédlo asi dvacet zvědavců, kteří
procházeli kolem,“ potvrdil Skácel.
Na výstavu ve Zlaté bráně, nad kterou
převzal záštitu primátor města Prostějova František Jura, se můžete přijít podívat do 31. srpna.
(mls)
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Mrkněte na výstavu Vladimíra Franze
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Umělec, který je zároveň archeologem
a v minulosti zastával také post ředitele Muzea a galerie Prostějov, přitáhl
obrovské množství svých známých,
přátel, kolegů nebo i těch, kteří se
uměním zabývají. Měli přitom co obdivovat, k vidění bylo jeho celoživotní
dílo, tedy obrazy z půlky osmdesátých
let i letošní.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dvacet, třicet, v nejlepším případě čtyřicet lidí. To je
obvyklá účast na většině vernisáží
v prostějovském muzeu. Čtvrtek byl
ale jiný, tak moc, jak se jen dá představit. Největší sál muzea v patře byl
totiž naplněný k prasknutí stejně jako
ten vedlejší. Lidé se zkrátka do místa
konání nové vernisáže nevešli. Kdo
nebo co všechny tak zaujalo? Malíř
Miroslav Šmíd a jeho dílo.

Výtvarník Miroslav Šmíd představil celoživotní dílo

Muzeum praskalo ve švech

jjak
ak rrockeři
ockeřři ppařili
ařiili u vrbiček...
vrbbičček...

Foto: Michal Kadlec

parádní vystoupení, kterými rozehřály
zmoklé publikum. „Vždyť já na ty kluky
chodila už na zábavy v osmdesátých
letech minulého století, takže si jejich
koncerty nemohu nechat ujít ani dnes!
Jsem ráda, že takový festival vůbec existuje,“ řekla Večerníku přímo na pláži
U Vrbiček Jana Ohlídalová z Prostějova.
„Letos bohužel nevystupovala prostějovská kapela KEKS, a to z důvodu nemoci jednoho člena kapely,“ připomněl
ještě organizátor akce Petr Zlámal, který
byl s úrovní akce velice spokojen. „Akce
proběhla bez problému až do konce,
a věřím, že ke spokojenosti všech návštěvníků. Samozřejmě musím poděkovat i Radkovi Kocourkovi za vzorně
připravené občerstvení a zajištění stanu
a přístřešků pro případ deště, což určitě
bylo ku prospěchu akce,“ poznamenal
Petr Zlámal, jenž byl rád i za osobní ná-
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i na zesnulé muzikanty

Pøi ROCK MEMORY OF se vzpo

komunistů. Rozhodování je komplikovaTradiční festival je znám tím, že na něm coby zvláštní host skupina Majestico muné, sledujete weby s počasím, prognózy
vystupují dnes již legendární prostějov- zikus. „Co se týče této kapely, není co doa tak dále. Proběhla samozřejmě jednání
ské rockové kapely. Jako první v rámci dat! Myslím si, že je to hudební uskupení
s panem Peštukou o možnosti konání
třináctého ročníku ROCK MEMORY skvěle fungující s úžasnými muzikanty
akce ve Společenském domě a můžu jen
OF vystoupila v sobotu po půl šesté večer a neskutečně skvělým zpěvákem a výkonstatovat a poděkovat pánům Průšovi a Peštukovi za vstřícný přístup k této
možnosti, které jsme nakonec nevyužili.
3x foto: Michal Kadlec
saa
Rozhodla o tom páteční polední předpověď, která byla úplně jiná jak sobotní
skutečnost, a anketa mezi potenciálními
návštěvníky, kteří rozhodli, že raději k této
akci, i když s možností přeháněk, volí Vrbičky,“ sdělil Petr Zlámal. „Nakonec jsme
větru a dešti tak trochu poručili,“ dodal
s úsměvem hlavní organizátor.
Po již zmíněných dvou kapelách představily své rockové pecky další skupiny,
.GIGPF¾TPÊ MCRGNC 3WGTEWU X¾NGNC PC RÐFKW LCMQ \C 2TQOQMNÆCNGXGNKEGURQMQLGPÆRWDNKMWOVNGUMCNQXwGO <C DKEÊOK XG UMWRKP÷ #6& UG X[ą¾FKN VCMÆ 6QO¾w
které se na pódiu U Vrbiček střídaly po
,CEJPÊM
UVCTÚEJéCUč
TQEMGTčO
hodině až do sobotní půlnoci. Kapely Quercus, Plus a Kontakt předvedly

borným člověkem Oldřichem Vidmuchem. Plánujeme už do budoucna další
a další spolupráci. Za mě jasná jednička
s hvězdičkou,“ komentoval první hodinový blok písniček Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury HIT TRADE.
Už na konci prvního hodinového koncertu se z oblohy začaly snášet první
kapky deště a během následujícího

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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kultura v prostějově a okolí

PLUMLOV Organizátoři v pořadí již třináctého ročníku ROCK
MEMORY OF to neměli letos vůbec jednoduché. Do poslední chvíle se majiteli pořádající agentury HIT TRADE Petru
Zlámalovi honily hlavou myšlenky na přeložení akce do sálu
Společenského domu v Prostějově. Předpovědi počasí totiž nebyly vůbec příznivé. Nakonec ale zvítězil selský rozum a rockeři
se po roce opět sešli na pódiu U Vrbiček na plumlovské přehradě. Přestože vystoupení rockových kapel několikrát zkropil
déšť, tedy lépe řečeno návštěvníky této oblíbené akce, všichni
si sobotní večer u přehrady pochvalovali.

20071711124

www.vecernikpv.cz

ergéčka pod širým nebem. A za krásného letního počasí dorazila téměř stovka
účastníků!
„Aktivně si zahrálo korfbal i jinak zasportovalo či zasoutěžilo sedmačtyřicet
dětí do třinácti let a přibližně pětadvacet jejich rodičů. Za takový zájem jsme
moc rádi a doufáme, že si to všichni
dostatečně užili. Snad se budeme vídat
i nadále,“ uvedli organizátoři příjemně
vydařeného setkání.
Každoročně tradiční zájezd prostějovských mládežnických korfbalistů na
zahraniční soustředění do nizozemského Enschede se sice letos v srpnu
z logických důvodů zdravotně složité
doby neuskuteční, ovšem místo toho
by veškerá družstva hanáckého oddílu
měla už během druhé poloviny příštího
měsíce zahájit společnou přípravu na
nový soutěžní ročník 2020/21. (son)

sport
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Foto: Facebook

Ten navíc uspořádal velkou jednorázovou akci s názvem Korfbalové sportovní odpoledne. Proběhla v sobotu
4. července právě ve školním areálu

8T¾OEK-QTHDCNQXÆJQURQTVQXPÊJQQFRQNGFPGUGKJ¾\GNQPCMQw Foto: Facebook

RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici. Zúčastnit se může kdokoliv
se vztahem k místnímu korfbalovému
klubu.

PROSTĚJOV Nohejbal v Prostějově letos slaví významné jubileum – kulatých padesát let své
existence. Oddíl TJ Sokol I PV se
k připomenutí tohoto výročí rozhodl uspořádat turnaj trojic pro
registrované i neregistrované hráče, a to v sobotu 22. srpna od 9.00
hodin na obou kurtech venkovního areálu u sokolovny na Skálově
náměstí.
Hrát se bude dle pravidel na dva
dopady, startovné činí 400 korun
za celou trojku a zaplatí se až přímo
na místě v den klání (prezence 8.30
až 9.00 hodin). Přihlášky posílejte

U T O H O na adresu
do 15. srpna e-mailem
benes.nohejbal@seznam.cz, případně telefonicky na číslo 736 536
930. Maximální kapacita je šestnáct
zúčastněných trojic.
Všichni aktéři dostanou zdarma trička speciálně vyrobená k padesátiletému jubileu, nejlepší týmy konečného
pořadí pak obdrží poháry i věcné
ceny. „Srdečně zveme všechny nohejbalové nadšence, abychom společně oslavili 50 let prostějovského
nohejbalu aktivním hraním sportu,
který máme tak rádi,“ těší se oddílový
předseda Jaromír Faltýnek a jednatel
Sokola I Richard Beneš.
(son)

BYLI JSME

prostějovského nohejbalu

Celkově na akci startovalo 23 hráčů ze
tří klubů: z domácí Hanácké trefy, ze
Zastávecké koule a přítomni byli i Chrobáci Brno. V pavouku pak mohli uspět,
ale i při neúspěchu se dostat zpět do hry
a bojovat o medaile. „Honza Pohořelic-

Michal
SOBECKÝ

původní
zpravodajství
pro Večerník

druhému hráči turnaje organizátor Lukáš Vlček. Ten upřesnil pravidla. „Z každého turnaje dospělých se počítají body.
A když se účastní aspoň dva kluby, počítají se i do klubové soutěže. A zde máme
kluby tři. Dneska hrajeme pavoukem,
netradiční formou. Ti nejlepší mají šest,
někteří pět. Je to dneska takové delší,“
vysvětlil. Při kuličkách nejdříve hází po
jedné hráči na důlek, ve cvrnkání se pak
později střídají. Kdo trefuje všechny
dříve, má první výhru. Na turnaji v Bedihošti se hrálo na dvě.
Pořadatelé mohli být spokojeni
s dobrou náladou, méně však už
s počasím. To si s účastníky nehezky
zahrávalo a během dne tak vyslalo na
Bedihošť i déšť. „Kdyby hřiště bylo
mokré, hrát samozřejmě nemůžeme.
Kdyby byly kaluže, tak bychom museli počkat, až se voda vsákne. Jinak ale
hrajeme za každého počasí,“ vysvětlil
za domácí klub Ivo Losík. Voda však
nakonec na herní ploše nestála, a tak
až do půl osmé večer mohl turnaj probíhat bez přestávky. Sice mírně mokří,

ký hrál asi 4 hodiny v kuse, odehrál 29
"INIL?JILN´Û
zápasů za den,“ poznamenal k nakonec

BEDIHOŠŤ Sport v Bedihošti?
Fotbal, zazní nepochybně odpověď.
V hanácké vsi však posledních sedm
let holdují také jinému sportovnímu
klání, a sice kuličkám. A právě jim
patřil také uplynulý víkend turnaj
pro registrované hráče i širokou veřejnost. Lukeho velký pavouk totiž
rozprostřel své sítě nad bedihošťskými kurty. Na nich se pak odehrávaly
odhodlané bitvy plné emocí. Označení „celodenní turnaj“ pak přitom
dostalo zcela jiný význam – hrálo se
totiž od rána až do pozdních večerních hodin.

jak si lidé užívali country...

přesto však spokojení si pak lidé mohli
také pro ceny. „Standardně dostanou
vítězové medaile. V závěru se losují
ceny, třeba zápalky nebo i víno. Takže

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

to nezdá, při rozhozu si člověk pořádně zacvičí. A pokud někdo odehraje
i 24 zápasů za den, tak už posilovnu
skutečně chvíli navštěvovat nemusí.

Koneèné poøadí na Lukeho
velkém pavouku v Bedihošti:
-CTGN-QéÊ5-<CUV¾XGEM¾MQWNG
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to může dopadnout tak, že vítěz si odnese menší cenu než proherce,“ řekl
s úsměvem Lukáš Vlček. Turnaj nakonec hráči zakončili řádně znavení, ač se
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Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Šestadvacetiletou
tradici už mají regionální závody
Českého poháru v letním biatlonu, které každoročně pořádá Klub
biatlonu Prostějov ve svém areálu
poblíž Zdětína. Podrobně jsme o letošním ročníku této akce informovali v minulém vydání Večerníku,
teď se za ním ještě krátce ohlížíme.
„Jedenáctý ročník Memoriálu Radomila Večeři se pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka po všech stránkách plně vydařil.
Okolo sto padesáti závodníků a závodnic všech věkových kategorií z dvaceti
oddílů celé Moravy se muselo vydat
z veškerých sil, aby zvládli obtížnou
trať v krásném prostředí lesů zdejší
přírody,“ pustil se do hodnocení předseda organizačního výboru Antonín
Dušek.
„Čtyřicítka rozhodčích a pořadatelů
připravila závody na podtrženou jedničku. Jako celý Klub biatlonu Prostějov se snažíme společně s rodiči našich
mladých členů neustále vylepšovat
atraktivní areál zdětínské střelnice.
I tentokrát bylo velké parkoviště plné,
všichni se sem rádi vracejí. A když navíc také počasí přálo, byli aktéři maxi-

málně spokojení,“ pokračoval Dušek.
„Chtěli bychom spolu s ředitelem závodů a současně předsedou KB PV
Romanem Večeřou moc poděkovat za
dlouholetou velmi záslužnou činnost
při pětadvaceti ročnících této akce
Antonínu Bůžkovi ve funkci hlavního rozhodčího a Františku Tyborovi
jako veliteli střelnice. K poděkování se
přidávají sami závodníci, jejich trenéři,
rozhodčí i ostatní organizační pracovníci. Všichni na vás budou s láskou
vzpomínat, kolik let ze svého volného
času jste věnovali tomuto krásnému
sportu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě,“ zdůraznil
Dušek na rozloučenou se dvěma biat-

lonovými bardy.
Poděkování partnerům a sponzorům: Olomoucký kraj, město Prostějov, Kaufland, Šumavský pramen
Olomouc, Alika, ZD Vícov, Draps
Olomouc, Nord Blanc, AZ reklama,
Zetaspol, Z+Z Zbořílek Hrubčice
Montáže Kučera, Rolnická společnost
Klas Kralice na Hané, Kola Koblížek,
Dermacol, Ševčík Prostějov, Šiklův
Mlýn, Atex, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ČEZ, Česká spořitelna, Pekárny Makovec, Agroservis
Šálek, MOPS Němčice nad Hanou,
ZD Určice, Schulz diabolo, Bernard,
Jysk, Rulyt, Úsovsko, Domovní správa
Prostějov, Stavarič.
(son)
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Foto: Marek Sonnevend

Bůžkovi a Františku Tyborovi

Ohlédnutí za letním biatlonem

PROSTĚJOV Na konci první poloviny září odstartuje nový ročník Kooperativa NBL, ve které se
představí také basketbalisté BK
Olomoucko. Posunutému termínu zahájení nejvyšší soutěže se
vedení klubu přizpůsobilo z pohledu začátku přípravy. Hráči se
na společném tréninku poprvé
sejdou 29. července, do té doby by
měl být k dispozici také kompletní kádr pro nadcházející ligový
ročník. „Situace ve světě je stále
složitá. Proto jsou také jednání
obtížná. Nechceme se ukvapit.
Probíráme různé možnosti. Jsem
přesvědčený, že složíme kvalitní
tým, který bude předvádět dobrý
basketbal a v tabulce bude hodně
vysoko,“ uvedl sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Vlastní příprava bude probíhat především v domácím prostředí, kde
má tým veškeré zázemí včetně posilovny. První týdny budou pochopitelně ve znamení nabírání fyzické
kondice. „Jinak to nejde. Na začátek

sezóny potřebujeme být dobře připraveni. Čeká nás další vyrovnaný
ročník s celou řadou náročných
zápasů,“ míní Pekárek. Do prvního
mistrovského zápasu odehraje BK
Olomoucko zhruba deset přípravných duelů. V plánu je start týmu na
obvykle kvalitně obsazeném turnaji
ve slovenském Svitu, na hodně těžké protivníky narazí tým také na
turnaji O pohár primátora města
Olomouce, který se bude hrát
v Čajkaréně na začátku září.
„Každé utkání bude dobrou
prověrkou a současně bude
sloužit k sehrání sestavy, kterou budeme
mít k dispozici
v nadcházející
sezóně. Myslím,
že budeme pro
každého soupeře
hodně nepříjemní.
Jednak v přípravě, hlavně pak v lize,
kde chceme navázat na umístnění
z posledních sezón,“ řekl Pekárek.
(lv)
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PROSTĚJOV Ve víru příprav se
nyní nachází posádka Rebelek
z Prostějova. Ženská dračí loď,
která si zejména v roce 2019 připsala velké úspěchy napříč Moravou, má před prvním ostrým
závodem letoška.
Rebelky totiž vyrazí do Jedovnice,
kde jsou již tradičním účastníkem.
„Tak určitě se chceme umístit co
nejlépe to půjde,“ vzkázala soupeřkám jedna z organizátorek klubu
Vendula Nečasová. Skromné cíle
přitom skutečně nejsou namístě, jelikož Prostějovanky loni v Jedovnici
na rybníku Olšovec odjely dvě trati
a v obou případech vybojovaly zlato. Nebude ale na škodu skutečnost,
že jsou dovolené v plném proudu?
„My máme zatím loď plnou, tak věřím, že to tak zůstane po celý zbytek
sezóny,“ uvedla Nečasová. Závod
pak ukáže jednu důležitou skutečnost, a sice to, jaký vliv má absence
jarních tréninků z důvodu koronavirových trablů na výkonnost jednotlivých posádek.
(sob)

do Jedovnice

%H]NXOLêN\DQLU¿QX
DRAČICE
vyráží na premiéru Bedihoští se prohnal turnajový pavouk

Proto se oddíloví členové všech věkových kategorií vrhli brzy po uvolnění
vládních opatření zpět do přípravy,
která nyní pokračuje formou kondičních tréninků dokonce i během letních
prázdnin. A to každé pondělí od 17.30
hodin na venkovním školním hřišti

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Předčasně ukončená sezóna 2019/20 z notoricky známých koronavirových důvodů korfbalisty SK RG Prostějov samozřejmě nepotěšila, ale vynucená pauza nemohla ovlivnit jejich lásku k milovanému sportu.

U TOHO

8GNMÆRT¾\FPKPQXÆCMEG5-4)2TQUV÷LQXUG\×éCUVPKNCVÆO÷ąUVQXMC\¾LGOEč
BYLI JSME

-QTHDCNQXÆURQTVQXPÊQFRQNGFPGRQV÷wKNQ Hlaste se na turnaj trojic konaný

F÷VKKTQFKéG 22. srpna u příležitosti 50 let

Pondělí 20. července 2020

sport

www.vecernikpv.cz
Pondělí 20. července 2020

O NÁPLNI
TRÉNINKOVÉHO BLOKU

tak osm obránců – což je ovšem
o jednoho více, než měl před minulou sezónou.
Nejasná je rovněž nadále situace
v brankovišti. Zde je zatím napsaný
Ondřej Bláha, který by měl být jasnou jedničkou. Druhým brankářem na soupisce je Kryštof Rochla,
který ovšem působí jako nouzové
řešení, v první lize nikdy nechytal.
Je otázkou, zda se nakonec klub
nevrátí ke gólmanům z minulé
sezóny, tedy

PROSTĚJOV Omezení vyplývající z hrozící epidemie covid-19 sice
mladé házenkáře TJ Sokol Centrum Haná na čas přibrzdila, tak
jako všechny sportovce. Zastavit je
však nemohla, hned po uvolnění
vládních opatření se znovu vrhli do
tréninků.
Pilnou práci z obnovené společné
přípravy pak mohli zúročit na dvou
červnových turnajích, kterých se zúčastnili. Nejprve bojovali mladší žáci
Centra Haná na krajském klání v Litovli, kde porazili Senici na Hané, Uničov i Horku nad Moravou a remizovali s domácími. „Výsledky ale nebyly
za dané situace tak důležité. Spíš jsme
měli jasný cíl užít si každé utkání a po
dlouhé zápasové pauze si pořádně zahrát, prostě
B Y Lbavit
I J S Mse
E házenou,“ zdůraznil jedenUz Ttrenérů
O H O David Jurečka.
O dva týdny později byl na programu druhý turnaj mladších žáků opět
v Litovli, kam tentokrát vyrazil nově
se rodící tým Sokola CH pro příští sezónu (ročníky narození 2008,
2009 a mladší). Omlazený tým se
střetl s Velkou Bystřicí A, Žeravicemi,
Velkou Bystřicí B a hostiteli, přičemž
jednou remizoval a třikrát podlehl.
„Zase jsme nijak neřešili výsledky.
Důležité bylo, že si kluci zahráli, pro

Foto: Facebook

některé šlo o první zápasy na velkém
hřišti. A aspoň jsme zjistili, na čem
musíme přes léto zapracovat,“ připojil Jurečka.
Období těsně před letními prázdninami poté patřilo tradičním exhibičním
duelům mezi malými hráči a jejich rodiči v rámci závěrečných červnových
tréninků. Starší žáci se tímto přátelským způsobem rozešli s kolektivem
rodinných příslušníků nerozhodně
17:17, mladší žáci své „stvořitele“
zdolali 19:15. „Každopádně si poslední tréninky všichni užili a společně
se skvěle pobavili,“ doplnil Jurečka
s úsměvem.
(son)

/NCFÊJ¾\GPM¾ąK6,5QMQN%GPVTWO*CP¾RQGZJKDKéPÊOX\¾LGOPÆOWVM¾PÊRTQVKUXÚOTQFKéčO

v Litovli a exhibiční tečka

tréninky, dva turnaje

Mladí házenkáři Centra Haná po koronaviru:
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Ji i další stovky lidí, kteří si přes nevyzpytatelné počasí našli do Vojtěchova
cestu, ale vesměs potěšili všichni interpreti. Festival si stále drží vysokou
laťku, a navíc regionální charakter, a to
ať už právě zmíněná kapela Taverna,
nebo Tres Soldanos vystupující po
klubech a hospůdkách na Prostějovsku, jsou původně právě z Prostějova.
Navíc dohromady nabízí jak energickou hudbu, tak i zkušenosti. Kupříkladu Taverna vznikla už v roce 1993. Jak
se přitom ukázalo, na festival už mnozí
posluchači jeli najisto a za konkrétní skupinou či muzikantem. „Sváťa
Kotas, na toho jsme přijeli. A byl super. My sem jezdíme každý rok, jsme
mnohaletí návštěvníci,“ usmála se
Magda Bábková. Příjemné pak bylo,
že mezi vesměs čtyřicátníky a padesátníky se pohybovalo i několik dětí.
Country tak bude mít nepochybně
příznivce i v budoucnu.
K festivalu tradičně patřilo dobré jídlo a pití. Pivo, limonáda? Žádný problém. A kdo měl hlad, mohl vzít zavděk kuřecími steaky, makrelami nebo
třeba živáňskou pečení připravovanou

jjak
ak ssii lidé
liidé užívali
užívali country...
country....

klikni na
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Klobouk, vysoké boty, oblečení do
saloonu. A jde se! Tato výstroj neby<R÷XCéMC5CDKPC7ZQX¾FQUVCNCJQFP÷RTQUVQTWtRQUNWEJCéGRQV÷wKNCEQWPVT[KTQEMGO
Foto: Michal Sobecký
la v sobotu ve Vojtěchově nutná, byla
však častá. Jakby ne, po roce se vrátil
U Posledního mohykána. Na své si ale dešti“ stále neplatí. A tak se po prv- ani diváky to ale nevyvedlo z míry.
Country fest, akce, nad jejíž hudbou
v případě zájmu přišli také vegetariáni. ních kapkách doslova protrhla oblaka A dál užívali večera plnými doušky.
zaplesá srdce nejen country nadšence.
Jen ne příznivci teplého a suchého po- a okolo osmé hodiny večerní dostal Takže letošní country fest? To byla
Zaznělo totiž mnohé: country, folk,
časí. Jak se ukázalo, „poručíme větru, festival pořádnou sprchu. Interprety zhmotněná pohoda.
ale také třeba rock. Hudebníci ukázali nejen sílu svých nástrojů a hlasivek, saa
3x foto: Michal Sobecký
ale také to, že mají velký rozsah činnosti. Příkladem budiž třeba zpěvačka a kytaristka Sabina Uxová. Jak
obecenstvu prozradila, vyrůstala na
rocku, který ji poznamenal. Nicméně
během jejího vystoupení doprovázeného potleskem a spokojeností zazněl
třeba také Karel Kryl a jeho Ukolébavka nebo Maškary. „Slečna zde
hraje už dlouho, hraje ale moc dobře.
Ale Taverna je Taverna,“ pozname- 8QLV÷EJQX"5WRGTOÊUVQRTQOKNQXPÊM[EQWPVT[
,GFKPÆEQNKFGO\VTRéQXCNQ\¾åKVGMD[NQRQéCUÊ
,GNKDQFQDTQV[\ITKNW"#åGLKEJVWD[NQ
nala Eva, jedna z divaček. Na festival
jezdí nepřetržitě od roku 2013.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

VOJTĚCHOV Krásné prostředí,
dobré jídlo, pohodová atmosféra,
a navíc kvalitní country muzika. To
je vizitka vojtěchovského Country
festu. Zejména letos bylo čekání
předlouhé. Ale lidé se přeci jen dočkali, v sobotu tak s úderem čtrnácté hodiny začal už 21. ročník festivalu, který v regionu nemá obdoby.
Festivalu plného ostřílených muzikantů a zpěváků i mladých talentů,
kteří ale mají jedno společné, perfektně se hodí k Vojtěchovu, místu
plnému luk, koní a temných lesů.

%17064;('56/ªĄª-'-4+5618º/.'6Č/
Obecenstvo plné klobouků neodradil ani liják
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Foto: archiv Jana Tatarky

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Již pátý ročník Mezinárodního festivalu kresleného humoru ve Františkových Lázních proběhl v týdnu od 6. do 12. července a významně
na něm byl zastoupen i prostějovský region. Známý
kreslíř a humorista Jan Tatarka na festivalu uspěl svými
kresbičkami, jedna z nich dokonce zvítězila v divácké
soutěži o nejlepší kreslený vtip!
Hlavním tématem Mezinárodního festivalu kresleného
humoru byly vlaky a železnice a sešlo se na něm na osm
stovek kreslených vtipů od desítek autorů z celého světa.
„Byl to parádní festival, výstava obsahovala 800 vtipů od
332 autorů z 51 zemí. Festival získává už svoji tradici a jeho
návštěvníci zaplnili celé náměstí ve Františkových Lázních,“
pochvaloval si Večerníku Jan Tatarka, jehož kreslený vtip
zvítězil v divácké soutěži. „Jsem velmi rád, že se mi podařilo pobavit návštěvníky festivalu do té míry, že hlasovali pro
můj kreslený humor a mohl jsem získat tuto cenu,“ řekl exkluzivně Večerníku Jan Tatarka.
K pohodě a veselí během festivalu přispěli nejen humoristé, ale i vstoupení Xindla X či kapely Laura a její tygři. Akci
moderoval Petr Batěk.
(mik)

ZÁŘIL JAN TATARKA

HRADČANY Pěkný večer, a navíc
ve stylovém prostředí. Na obojí láká
letos prvním rokem hradčanský
mlýn. Jeho majitel Petr Burian zde
už uspořádal několik kulturních
akcí. Právě nedávno však začal využívat dvůr okolo mlýna jako letní
kino.
Rozlehlá zahrada a starý mlýn se představením postarají o zajímavou kulisu. 3.
července se pak v Hradčanech promítal
film Na samotě u lesa. I tentokrát vsadil
majitel mlýna na filmovou klasiku. „Jedu
do města shánět bečku dalešického
piva, ať to má tu správnou atmosféru,
ale i chuť. K jídlu bude opět domácí
sekaná od souseda Pavla, dále také
cigáro a klobásy na grilu z vyhlášeného řeznictví pana Páleníka z Výšovic.
Jako bonus budou čerstvé škvarky
a pomazánka,“ láká diváky na promítání Petr Burian. Na minulý týden měl
nachystané promítání filmu Postřižiny. Dodal rovnou, že se stoprocentně

nebude jednat o poslední představení,
naopak. Program se zde rozjíždí naplno. „Letos chceme určitě v tomto duchu pokračovat, takže se diváci mohou
těšit na filmy Vrchní prchni a opět jako
bonus bude vystaven tříkolový Velorex s možností svezení se před vlastní

projekcí. Další takový film se zážitkem
budou Slavnosti sněženek, kde chceme
podávat obě varianty jídel, takže ‚Se šípkovou omáčkou‘ nebo ‚Se zelím‘. Chci
nabídnout našim hostům netradiční
zážitek a ke každému klasickému filmu
vždy připravit něco navíc.
(sob)

2TQOÊV¾PÊX*TCFéCPGEJUGUGVMCNQUPCFwGPQWQFG\XQW/CLKVGNONÚPCVCMEJ[UV¾
XÚD÷TVQJQPGL\éGUMÚEJHKNOč
Foto: Facebook

Nabídne českou filmovou klasiku

Na festivalu kresleného humoru Z mlýnské zahrady letní kino

vštěvu jednatele Domovní správy Prostějov Vladimíra Průši s chotí.
Festival rockových kapel ROCK MEMORY OF se tradičně koná také jako
vzpomínka na zesnulé prostějovské
muzikanty. Letošní ročník byl ale ještě
mnohem smutnější než kdykoliv při
vzpomínkách na rockové bardy, kteří už
nejsou mezi námi. Den před touto akcí
totiž zemřel basista, skvělý muzikant
a člověk s obrovským nadáním a citem
pro muziku, člen kapely Plus Zdeněk
Všetička! „Vlastně byl u zrodu prvního
ročníku ROCK MEMORY OF v roce
2008. Bohužel věděl, co jej čeká, ale věřil,
že za námi ještě v sobotu na chvíli přijede. Ale to už se nestalo, v pátek v podvečer nás opustil. Moc na něho budeme
vzpomínat a vystoupení kapely Plus
bylo v sobotu U Vrbiček věnováno právě
jemu,“uzavřel smutně Petr Zlámal.
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PROSTĚJOV Necelou polovinu
základní části Ligového poháru
družstev mužů ČR 2020 mají za
sebou nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Na senzační postup do play-off to v elitní divizi této letošní
mimořádné soutěže nevypadá, ale
outsider zatím i přes vysoké porážky zanechává sympatický dojem.

V dosavadních třech zápasech dlouhodobé fáze (z celkového počtu
osmi) Hanáci podlehli doma Modřicím 0:6 i Karlovým Varům 1:6
a venku Holicím 2:6. A už podle
výsledků je patrné, že se každým dalším střetnutím postupně zlepšují.
„Výsledky jsou jedna věc, předvedená
hra druhá. A podle podaných výkonů
v jednotlivých utkáních bych řekl, že
kluci jdou zápas od zápasu nahoru.
Zvykají si na to nastupovat proti nejlepším českým borcům, téhle vysoké
kvalitě se přibližují a ukazují, že sami
také něco umí,“ zhodnotil zatímní pů-

sobení v Divizi 1 prostějovský trenér
Richard Beneš.
Zatímco na top favority z Modřic
jeho svěřenci možná i kvůli určité
nervozitě vůbec nestačili, karlovarský celek následně trápili o poznání
více a naposledy na holickém kurtu
již sahali po možném překvapení.
„Abychom neskončili poslední pátí
a tím se vmáčkli do vyřazovacích
bojů, to asi nevyjde. Přesto však věřím, že v některém utkání třeba dosáhneme na dílčí překvapení, pokud
se chlapcům zrovna bude hodně
dařit. Chceme v elitní konkurenci

zanechat dobrý dojem,“ zdůraznil
Beneš.
Komplikací je nepříjemné zranění
kapitána Jana Valenty, který si v Holicích pochroumal koleno a rovněž
kvůli tomu nemohl Sokol I na západě Čech atakovat třeba i nečekanou
remízu. „Honza má podezření na
přetržené kolenní vazy, přesnou diagnózu stanoví odborné vyšetření
včetně magnetické rezonance zkraje srpna. Každopádně je téměř jisté,
že se bez Honzy budeme muset ve
zbytku soutěže obejít,“ prozradil
kouč.

Hned proto začal pracovat na řešení
situace. „V mančaftu máme Davida Pořízka. Mluvil jsem s Kamilem
Husaříkem, že by nám ve druhé
polovině Ligového poháru vypomohl. Se stejnou možností se nabídl
i Honza Matkulčík, který sice po minulé sezóně ukončil kariéru, ovšem
za daných okolností přislíbil pomoc.
A dokonce už naskočil do našich
tréninků. Jen musí krotit svou specifickou povahu ve prospěch kolektivu,“ upozornil Beneš s tím, že další
variantou je posílení o dva schopné
polaře z frýdecko-místeckého regi-

onu, kamarády letošního nováčka
„jedničky“ Tomáše Žůrovce.
Nejbližší duel čeká nohejbalisty
Prostějova až v závěru letních prázdnin, konkrétně 29. srpna na vlastním dvorci proti silnému Vsetínu.
O týden dříve 22. srpna proběhnou
velké oslavy 50 let existence tohoto
tradičního sportu v našem okresním
městě spojené s plánovaným turnajem trojic.

záskok

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Super zážitky, spoustu
smíchu a náhled do současných i starších
her. To nabízí mnohé ochotnické spolky
Prostějovska. Herci v nich jsou různí: studenti, maminky, zaměstnanci i podnikatelé. Všichni mají ale jedno společné, a sice
nadšení. Členkou jednoho z divadelních
spolků je také Pavla Bukvová, která účinkuje hned v několika spolcích. „Působím
krátce v Mém divadle v Prostějově. Vypadla jim jedna ochotnická herečka, tam jsem
loni zaskočila. Teď od začátku zkouším
další hru s názvem Sex na vlnách,“ uvedla
s tím, že je pro ni čest, jak ji noví kolegové
mezi sebe vzali. „Hrozně mě ta práce baví,“
vzkázala jim na dálku.

S hraním ale Pavla Bukvová začala už jako
malá. „Vlastně už ve školce. Tam byl menší
dramaťák, vedla ho Gabina Jančíková. Dramaťák zůstal při ZUŠce, tam jsem během
základky chodila,“ zavzpomínala si. Mladá
herečka-amatérka pak také prozradila, co ji
vedlo k tomu, že se rozhodla naplnit svůj volný čas hraním. „Bavilo mě mluvit před lidmi,
učit se texty a hrát si na něco jiného,“ poznamenala. V současnosti tak působí nejen v Mém
divadle, ale také ve spolku, který funguje při
plumlovské základní umělecké škole. „Už se
pět šest let scházíme. A jsem za to moc ráda.
Vídáme se jednou týdně, před představením
zkoušíme víc nebo si uděláme generálku.
Když ale hrajeme v okolí, tak zkoušíme předtím skrze kostýmy a je to trochu složitější,“
uvedla.

Spolek totiž nehraje pouze v Plumlově, ale
také v okolních vesnicích. O diváky podle
ní není nouze. Důvod? Ne všude se co chvíli
konají akce. Navíc herci spolu s Pavlou Bukvovou dokáží obecenstvo vtáhnout do hry
a pobavit. „Lidi jsou rádi, hlavně na menších dědinkách nás vřele vítají, máme štěstí
na super lidi, jsou většinou nadšení. To je,
proč to děláme, je to úplně perfektní,“ zaklepala na stůl s tím, aby to tak v budoucnu také
zůstalo. Dosud měla možnost si odehrát řadu
rolí, naposledy třeba madame Carnot ve hře
Uděláte mně to znova?. Zde dvacetiletá Pavla Bukvová hrála dvakrát tak starší ženu. Do
role se ale skvěle vpravila. „Prostě nasadím
paruku, zestárnu a moc se mi líbí, že je taková
proříznutá, klepna, hlavně kam přijde, tam
se lidi smějí. Navíc to není úplný svatoušek,

Foto: Michal Sobecký

to mě taky baví,“ směje se mladá herečka.
Ta nyní studuje na zdravotní sestru. Jak totiž sama říká, hereckým „profíkem“ by být
nechtěla. „Já bych to profesionálně dělat nemohla. Mám to ráda takto, že se divadlu věnuji, když chci, protože mě to baví. Kdybych
to měla dělat proto, že to musím… To bych
se do toho i musela nutit třeba. Je to dřina, je
to náročné, obdivuji lidi, co se tomu věnují,“
smekla mladá žena před herci-profesionály.

MOSTKOVICE Jak jsme avizovali, ve čtvrtek 16. července se měl v letním kině v Mostkovicích konat speciální
koncert Michala Davida pro tisíc lidí. Akce ovšem byla
přesunuta na pátek 4. září.
Termín nezměnil pouze koncert v Mostkovicích, ale všechna
vystoupení z plánovaného turné Michala Davida „Zas bude
OK“. „Přátelé, moc mě to mrzí, ale nejde to jinak. Vzhledem
k současné epidemiologické situaci na severní Moravě a dalším vládním nařízením přesouváme celé Tour Zas bude OK
na září. Nechceme koncerty zrušit úplně, protože lidi už mají
vstupenky zakoupené, ale přesuneme je. Původní vstupenky zůstávají v platnosti i na nové termíny,“ uvedl hitmaker na
svém facebookovém profilu. Kromě Mostkovic se koncerty
čerstvého šedesátníka mají konat také v Kroměříži, Valticích,
Čeladné, Moravské Třebové, Chrudimi a Žatci.
(mls)

„Hraní? Děláme ho pro nadšení lidí!“ Michal David do Mostkovic
Za zraněného kapitána Valentu už kouč chystá
DORAZÍ AŽ V ZÁŘÍ
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k Dvořákovi nebo Štůralovi. Ani
jeden z nich nemá zatím angažmá.
Zatím to ale vypadá jako krajně nepravděpodobná varianta. „Dvojku
plánujeme nějakou na zkoušku. Je
ale už nyní jisté, že si nebudeme
moci dovolit kvalitní a zkušenou
brankářskou dvojku,“ připustil Jiří
Vykoukal. Přestože tak Jestřábi
dosud sestavili mladý, ale rovněž
konkurenceschopný tým, zde se
možná ukazuje největší slabina
v celé sestavě.

Jestøáby
Ù
WU½SÉQÉ]N
rozpoèet

Před třemi týdny sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal hovořil
o ideální variantě, tedy příchodu
dalšího centra. Rovněž padala
slova o tom, že tým je připravený
z 90 procent. Je však možné, že
současná podoba už mu zůstane.
„Centra budeme možná řešit nějakým mladíkem na zkoušku, tam
uvidíme, co bude. Situace ohledně
partnerů je prostě složitá,“ vyjádřil
se Jiří Vykoukal. Aktuálně to
tak znamená, že tým
má pouze tři
centry, stejně

Michal SOBECKÝ

6TKQVTGPÆTčO¾QM¾FTWLCUPQKMF[åHKPCPEGVGPVQMT¾VJT¾N[JNCXPÊTQNK
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PROSTĚJOV Bez trenéra brankářů, bez kustoda, ale také bez
vysněného dalšího centra nebo
bez jasné brankářské dvojky. V takové situaci nejspíše brzy vyrazí
na led hokejoví Jestřábi. Důvod?
Finanční situace. Už během sestavování kádru představitelé klubu
připouštěli, že není nejlepší. Koronavirová krize přitom v tomhle
směru vůbec nepomohla. Jak tedy
informoval v minulém čísle Večerník, je zde možnost, že pozice
trenéra brankářů i kustoda zůstanou neobsazené. Nově to ale vypadá, že se bude muset počítat i se
štíhlejším hráčským kádrem.

Foto: Facebook

program off-season, který tvoříme
společně s naším kondičním trenérem Josefem Jarmou. Letní příprava
bude úplně jiná, než na kterou byli
hráči zvyklí ze svých dosavadních
klubů. Hodláme klást větší důraz
na kondici, mít více tréninkových
2'$/h©&+
jednotek i přátelských zápasů. Klu75¥1,1.29¹&+3/1(&+ ci se ale nemusí bát. Mým cílem je
„Společnou letní přípravu zahájíme vést vše v pozitivní atmosféře, takže
2. srpna kondičním soustředěním. se budu snažit, aby kluky větší dřina
Předtím kluci dostanou třítýdenní i víc bavila.“
(son)
se chtějí poprat o šanci dostat se do
užšího kádru. Nyní ještě řešíme nějaké posílení i z jiných klubů. Já jsem
trenér, který má rád poctivé pracovité házenkáře, takže všichni takoví
dostanou šanci.“

5RQNGéPÚUPÊOGM\×XQFPÊH¾\GRąÊRTCX[PQXÆ*¾\GPM¾ąUMÆCMCFGOKG1NQOQWEMÆJQMTCLG

prvky, které jsme neřešili úplně do obě soutěže budeme hrát již pod
hloubky, spíše jsme se s nimi sezna- hlavičkou Házenkářské akademie
movali. Do větší hloubky půjdeme Olomouckého kraje.“
až v letní přípravě a především bě26/2l(1©
hem sezóny. Musíme však být trpě+5¤6.¥+2.'58
liví.“
„Jasno
mám
o
širším kádru. Kluci,
-$.¥6287¨l(%8'(
kteří pocházejí ze tří zakládajících
HAOLK HRÁT
oddílů TJ Sokol Centrum Haná,
„Náš mladší dorost bude působit Handball club Olomouc 1966
v 1. lize a starší dorost ve 2. lize. Co a Házená Velká Bystřice, chodili poje ale velmi pozitivní a důležité, že ctivě. A ze všech jsem měl pocit, že

jak rockeři pařili u vrbiček...

„Pro nás tahle úvodní fáze přípravy
měla úplně jiný význam než současné tréninky v jiných klubech. Spousta týmů teď maká v posilovně na síle
a kondici, zatímco u nás jde spíše
o sociální faktor. Kluci se sice znají,
ale nehráli spolu v jednom kolektivu, navíc i já jsem pro ně nový. Takže
jsme se navzájem oťukávali a poznávali. Než jsme se poprvé potkali, tak
asi měsíc předtím probíhala hodně
jednostranná komunikace přes skupinu na Facebooku. (smích) Každopádně náplní naší první společné
přípravy byly hlavně základní herní
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„Skutečnost předčila mé očekávání.
Troufnu si říct, že za čtyři týdny se
nám podařilo vybudovat základ pro
nadcházející sezónu. Kluci chodili
velmi poctivě a jejich celkový přístup byl hodně dobrý. Nejvíc mě
těší fakt, že jsem nebyl sám, koho
tréninky bavily. Alespoň jsem měl
z hráčů takový pocit. Jsem také moc
rád, že si k nám našli cestu i talentovaní odchovanci, kteří teď působí
v Tréninkových centrech mládeže.
Určitě tím dokazujeme otevřenost
našeho projektu.“

O PRVNÍ
SPOLEÈNÉ
PØÍPRAVÌ

PROSTĚJOV Navzdory zdra- PŮVODNÍ
votně i ekonomicky složité
zpravodajství
době se zdárně rozjel nový pro Večerník
projekt Házenkářské akademie Olomouckého kraje, Marek
o němž jsme ve Večerníku SONNEVEND
informovali ještě před útokem koronaviru. Brzy po uvolnění vládních opatření proběhl
čtyřtýdenní blok tréninků čerstvě vzniklého ambiciózního
uskupení, za kterým se ohlédl hlavní kouč Radek Flajsar.

52&.(ì,ìÉ',/,
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se vzpo
ROCK MEMORY OFkraje
Házenkářská akademiePøiOlomouckého
zesnulé muzikanty
i naspolečné
absolvovala úvodní týdny
přípravy
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Děti skotačily s pohádkovými postavičkami

NÁMĚŠŤ NA HANÉ Famózní pohádkové odpoledne uspořádal
městys Náměšť na Hané předminulou neděli na místním zámku. Zábavné akci nadmíru přálo počasí, které se na úplný závěr
týdne vyvrbilo z chladna a deště. V patnáct hodin začala dětská
akce rejem masek, a že jich bylo! Drobotina v doprovodu rodičů
či prarodičů přišla na nádvoří náměšťského zámku převlečena
nejen za postavičky z pohádek z legendárního Večerníčku, ale
i mnohem modernějších a„akčnějších“ pohádek...

PŮVODNÍ

reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Večerníček, to byla vlastně hlavní postava celého zábavného odpoledne pro
děti. Už několik minut před patnáctou
hodinou mířily na nádvoří zámku davy
dětí v doprovodu rodičů. Také Večerník
byl u toho a na první pohled ho zauja-

lo nadšení, se kterým se děti vrhaly do
různých soutěží, kvízů, ale i tance. Právě
na úvod celé akce desítky zúčastněných
dětí v maskách a převlecích pohádkových postav rozpohyboval tancem moderátor akce Ladislav Mariánek.„Byl to
náš záměr děti trošičku na úvod rozezpívat a rozpohybovat. A jak je vidět,
dětem se to líbí. Každé z nich, které
dnes přišlo v nějaké masce, obdrží
sladkou odměnu,“ řekla Večerníku Eva
Dršková, průvodkyně na zámku v Náměšti na Hané a hlavní organizátorka
dětského odpoledne s Večerníčkem.

8[VXQąKVP÷EQPGQDX[MNÆJQ"%QVąGDCOQVÚNÊMTOÊVMC"
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VCMÆX[\RQXÊFCV
Foto: Michal Kadlec

Po úvodních tanečcích s Večerníčkem se děti pustily do plnění různých soutěží. „Připravili jsme pro ně
celkem jedenáct stanovišť a na každém z nich je přivítá jiná pohádková bytost z legendárního Večerníčku. Například u hajného Robátka
musí děti poznat sojku, u bílé paní
se pokusí porazit draka tím, že ho
trefí míčkem, u čarodějnice si musí

aksaa
é bylo
byllo odpoledne
odppollednne s večerníčkem...
veečerrnííčkeem...
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zapamatovat, co všechno si schovala pod šátkem a tak dále a tak dále.
Máme tady Makovou panenku,
Rumcajse, Krakonoše a další pohádkové postavičky. Věřím, že si to
děti užijí,“ byla správně přesvědčena
Eva Dršková.
A děti si pohádkové odpoledne s Večerníčkem skutečně užívaly v plné parádě. Ještě že byl Večerník u toho!
3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Pořádně živo bylo
ve čtvrtek odpoledne v zahradě
prostějovského Ekocentra Iris.
Sešli se zde totiž ti, kterým není
lhostejný osud motýlů, a pak také
všichni, kteří rádi tvoří a poznávají. Pod širým nebem totiž probíhalo tvoření speciálních motýlích
krmítek.
A co je na ně potřeba? Talíř, špagáty
a samozřejmě tvořivá mysl. Děti se přitom mohly vyřádit, organizátoři totiž
přinesli kromě dalšího materiálu také
korálky na ozdobení a vylepšení. „Akce
se nám moc líbí. Pravidelně na události
Irisu nechodíme, ale v rámci možností.
Na ježcích jsme na podzim byli, účastníme se i různých výletů,“ uvedla jedna
z účastnic Jana Komoňová.
Do zahrady se postupně nahrnulo
velké množství lidí. A organizátoři tak

Foto: Michal Sobecký

byli zájmem překvapeni, ne-li přímo
šokováni. „Vůbec nemáme problém
s množstvím materiálu a místa,“ smála se Petra Orálková při pohledu na
velmi živou dílnu uprostřed zahrady.
„Z účasti máme velkou radost. Měli
jsme zde původně jeden stůl, lidí dorazilo mnohem více, než jsme čekali,“
podotkla. Čtvrtek přitom v sídle Irisu
nebyl jen o tvoření. V celé zahradě se
totiž nacházely další aktivity pro děti.
Téma? Motýli, jak jinak. Děti i bez
nich přitom měly co dělat, vytvořit
krmítko totiž nebylo tak snadné, jak
by se snad mohlo zdát. „Dětem to
může trvat i přes půl hodiny. Než si
nastříháte provázky, než si uděláte
dvojice, pak některé děti budou chtít
i zdobit korálky,“ vypočítala úkony
dětí,“ vypočítala Petra Orálková.
(sob)

Minifestival opět bavil
Tvorovice žily filmovou atmosférou
8JQLPÆORQéVWFQTC\KN[PGLGPF÷VKCNGKLGLKEJTQFKéG
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Kulatiny! Hasiči ze Soběsuk závody

oslavili
120 let

SOBĚSUKY Hasič, kam se jen podíváš. Taková
byla v sobotu situace v Soběsukách. Tradičně
hasičská vesnice byla tentokrát snad ještě hasičtější než obvykle. Místní požárníci totiž slavili
krásné kulatiny, a sice 120 let od založení. Nechyběly tak slavnostní uniformy, hadice, přilby, samozřejmě taky závody v požárním útoku. V nich
se představili žáci, dorostenci, ale také například
ženy. Závodníků zkrátka přišlo požehnaně.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Ten přijel své kolegy a kamarády při oslavách podpořit. „Se Soběsuky jsme ve velmi úzkém kontaktu.
Půjčujeme si děti, různě si pomáháme, prostě paráda,“ vysvětlila vedoucí Bousína Alena Shine. Těšilo
ji hlavně, že můžou hasiči konečně do akce. „Je to
super, protože konečně soutěžíme. Letos jsme zatím
na žádné soutěži nebyli. A je to úplně úžasný,“ byla
nadšená. Není divu, koronavirové zákazy výrazně
Michal SOBECKÝ
zasáhly také požární sport.
Zajímavostí však bylo, že se na hasičském hřišti Sobě- Právě ukázkou požárních útoků byly oslavy, jinak
suk objevovaly fakticky jen dresy Soběsuk a Bousína. plné jídla a pití, okořeněné. Závodníci měli hned

Foto: Michal Sobecký

dvojí motivaci, jednak už řečenou pauzu, dále
však také pěkné poháry. A tak se běhalo, mířilo
a stříkalo o sto šest, třebas šlo prakticky o bratroa sestrovražedné souboje. „I když nás drželo při
zemi jednak počasí a jednak situace celého posledního půlroku, myslím, že se akce vcelku vydařila,“
uvedla pak Kamila Krychtálková, jedna z pořadatelek, po ukončení akce, která se protáhla do večera.
Poděkovala zároveň všem, kteří nějak pomohli
nebo se akce zúčastnili. I to se v dnešní době, a zejména v období prázdnin, počítá.

6XQTQXKEMÚHKNOQXÚHGUVKXCNQFRTQOÊVCNWåFGX¾VÚTQéPÊM (QVQ.WFOKNC*ÚDNQX¾

Tvorovice – Prostějovsko se může
pochlubit hned dvěma „nej“. Nejmenšími lázněmi a pravděpodobně
taky nejmenším filmovým festivalem. Ten se v sobotu odehrál ve Tvorovicích, a to už podeváté. Co od něj
čekat?
Fajn zábavu, prima atmosféru. I zajímavé snímky. Tentokrát to byl krásný
počin pro děti, Lví král. Dále sportem
líznuté Le Mans 66 a mezi tím byl ještě jeden snímek – Planeta Česko. Pořadatelé se letos ale museli uskromnit.

„Vždycky jedeme pátek a sobota, ale
letos jsme to zkrátili kvůli koronáči
na jeden den. Promítáme na stěnu na
hřišti ve Tvorovicích,“ přiblížila za pořádající spolek Syslov Ludmila Hýblová. Festivalu nepřálo počasí, což
pořadatelé pojistili stany. A ani nuda
mezi filmy nehrozila. „Přestávky letos vyplnily filmové hádanky pro děti
a pak fotky ze starších ročníků. Máme
vlastní trika s autorským potiskem,
tašky a letos i roušky s potiskem,“ dodala Hýblová.
(sob)

byli nominováni
po památkách Prostějova Radim Maleček a Tomáš Pekazjistili
jsme
Studentka SOŠPO provedla

PROSTĚJOV Novou radnici, kostel Povýšení svatého Kříže i historické centrum. Tyto možnosti mají
při zájmu o prohlídku Prostějova
turisté. Do terénu je berou studentky a studenti SOŠPO, kteří
se specializují na průvodcovskou
činnost.
A pro jednu z těchto prohlídek se rozhodl asi tucet lidí během uplynulé neděle. Vybrali si prohlídku středu města
a k hloučku se pak připojil také kolega
studentky-průvodkyně Terezy Kaštylové, který se naopak návštěvníků radnice nedočkal. „V Prostějově trefím. Ale
očekávám, že se dozvím něco nového.
Zjistila jsem například, že tohle byla
Živnobanka. Ani můj muž to nevěděl,
jsme vděční za obohacující informace,“ poznamenala paní Ludmila, jedna
z účastnic.

Během prohlídky centra si zájemci
střihli kolečko okolo zámku, dále Kravařovu ulici, zajímavosti se dozvěděli
také na náměstí. A právě tam u sochy
prvního československého prezidenta
prohlídka začala. Mladá průvodkyně
nejprve v krátkosti vylíčila historii města a zabrousila krátce do jeho současnosti. Následovalo už povídání o nové
a staré radnici, padala jména jako Kepka a Nedělník. Sympatické pak bylo,
že ve známých rodácích z Prostějova
neopomněla i jiná jména. „Z města
pochází například známí herci Milena
Dvorská a Ladislav Županič, či olympionička Věra Chytilová,“ zanotovala
Tereza Kaštylová. Paní Ludmila ani
jiní účastníci pak určitě nebyli zklamaní, během půlhodinové prohlídky se
dozvěděli zajímavostí a perliček dost
a dost. A to nejen o architektuře. (sob)

na prestižní ekologickou cenu

palová, ani jeden ze zástupců regionu rozhodně nebyl zklamaný. „Už
jen té nominace si vážím. Jsem rád,
že jsem se díky tomu mohl seznámit
s prací ostatních nominovaných,
která je pro životní prostředí rovněž
velmi přínosná a pro mě v mnohém
inspirující,“ prohlásil Radim Maleček, který se před lety přistěhoval
do Kralic na Hané. Okolí městyse
během více než deseti let vytrvalé
práce proměnil skutečně k nepoznání. Nominován byl za to, že osázel
všechny polní cesty vedoucí z obce,
loučky vysázené bylinami
Martin ZAORAL vytvořil
či podpořil hnízdní podmínky pro
Přestože cenu za výjimečný počin si ptactvo. Navíc o vše, co společně
ve čtvrtek z Prahy odvážela starostka s dalšími vytvořil, se dlouhodobě
Brna – Nového Lískovce Jana Drá- stará a chrání to.

PROSTĚJOVSKO Hned dvě želízka v ohni mělo Prostějovsko
při letošním udělování prestižní
ekologické Ceny Josefa Vavrouška. Akce se konala ve čtvrtek
16. července v prostorách Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát
PČR. Ani Radim Maleček z Kralic
na Hané, ani Tomáš Peka z Vrahovic nakonec na Cenu za výjimečný počin nedosáhli. Přesto oba
berou samu nominaci jako poctu
a zároveň příležitost inspirovat se
prací druhých.

Přinést výraznou změnu do okolí svého bydliště se podařilo také
Tomáši Pekovi z Vrahovic. Ten byl
hlavním nositelem myšlenky vzniku
arboreta ve Vrahovicích, s jehož budováním začal už v roce 2010. O pět
let později bylo arboretum slavnostně otevřeno. „Nebyla to určitě jen
moje zásluha, ale všech kamarádů
ze Spolku za staré Vrahovice, kteří
se na realizaci podíleli. Předávání cen v Praze pro mě bylo hlavně
setkáním podobně ‚postižených‘
bláznů, které podpořilo naše přesvědčení, že podobné projekty mají
smysl,“ ohlédl se za čtvrtečním večerem Tomáš Peka, který ve svém volném čase i nadále sází a chrání stromy či vyrábí a instaluje ptačí budky.

4CFKO /CNGéGM PCJQąG  C 6QO¾w
2GMC RTCEWLÊ LCMQ \CJTCFPÊEK U¾\GPÊ
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2x foto: www.cenajosefavavrouska.cz
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PLUMLOV Láska je láska, ale řízek je řízek. Podtitul úspěšné
divadelní hry Vzpoura nevěst by se klidně mohl stát sloganem poslední akce v autokempu Žraloku v Plumlově. Plátek
masa naklepaný paličkou a obalený ve strouhance do hlavní
role obsadili organizátoři Řízkového odpoledne, které se tu
konalo uplynulou sobotu 18. července.

PŮVODNÍ

reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
saa
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Vepřový řízek z kotletky, holandský
řízek, vepřový a kuřecí řízek z láku či
řízek jen tak. Jako příloha pak chleba,
šťouchané brambory a pro gurmány
bramborový salát na ledu. To byla
nabídka sobotního Řízkového odpoledne, které se ve Žraloku konalo
již popáté. „První dva ročníky byly

Řízkové odpoledne se kvůli počasí protáhlo až do neděle

zkušební, ale nyní už vše běží v zajetých kolejích. Pouze nám dneska
absolutně nepřeje počasí, takže
zatímco dříve se u stánků stávaly
fronty, dnes je tomu jinak. Nejspíš
si budeme muset uspořádat i řízkovou neděli,“ konstatoval správce
autokempu Žralok Petr Piňos.
Na špatné počasí však byli organizátoři připraveni, lidé se v dešti mohli
uchýlit buď pod rozměrné deštníky, či do velkokapacitního stanu.

klikni na
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TEDi otevřelo, zájem byl velký

2ąGFXEJQFGOFQQDEJQFWRQFFX÷OCQDąÊOKPCHWMQXCEÊOKOGFX÷F[RCPQXCN
D÷JGORTGOKÆTQXÆJQFPGUMWVGéP÷éKNÚTWEJ
(QVQ/CTVKP<CQTCN

Přestože tato událost zaujala velké
množství lidí, žádné velké tlačenice se nekonaly.
Pobočka TEDi otevřela v prostorách,
kde do letošního ledna fungoval obchod se sportovním oblečením Hervis.
Obchod, nad jehož vstupem pozornost

upoutají dva velcí medvědi s modrými
šátky, nabízí skutečně rozmanitý výběr
levného zboží od potřeb pro domácnost a dekorací až po hračky či drogerii.
Bezprostředně po jeho otevření do něj
zamířily desítky zákazníků. „Manželka mě poslala pro formu na bábovku.
Považuji za svůj skutečně obrovský až
životní úspěch, že se mi ji tady mezi všemi těmi věcmi podařilo najít,“ radoval se
Ota Šimík. S šedými taškami doplněnými o logo německého řetězce však
z obchodu odcházely zejména ženy.
„Nakoupila jsem plastové krabičky, těch
nikdy není dost, pořád se někam ztrácejí,“ prozradila Renata Smýkalová.
TEDi je další z diskontů, které v Prostějově otevřely své prodejny. Nabízí
přitom obdobné zboží jako hojně navštěvované Pepco, které má ve městě již
dvě provozovny.
(mls)

FOTOGALERIE
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„S přítelem jsme vyzkoušeli vepřový
i kuřecí řízek v láku. Oba byly dobré,
nicméně ten vepřový byl určitě více
dochucený. Ocenila jsem lidové ceny,
na druhou stranu jsem čekala trochu
větší konkurenci mezi prodávajícími.
Vlastně tu byly otevřeny pouze dva
stánky, které nabízely prakticky to
samé,“ zhodnotila Veronika Šebesto-

PROSTĚJOV Na světlo vycházejí
šokující okolnosti smrti čtyřiatřicetileté Michaely Čalové, o jejímž
tragickém konci informoval Večerník před dvěma týdny. Večerník
během uplynulých dní kontaktoval
bratr zemřelé ženy, který redakci
informoval nejen o příčině smrti
své nebohé sestry, ale poskytl také
hrůzostrašné podrobnosti o chování partnera Michaely Čalové. „To on
je přímo zodpovědný za její smrt,“
nebral si servítky Luděk Čala.
V článku o smrti ani ne čtyřiatřicetileté Michaely Čalové, který vyšel
na titulní straně Večerníku v úterý 7.
července, došlo k několika nepřesnostem, za které se rodině zemřelé
omlouváme. „Michalka jednak nebyla kadeřnice, ale kosmetička. Zároveň
bych chtěl zdůraznit, že sestra si nevzala život cíleně. Kvůli psychickému
i fyzickému týrání ze strany jejího přítele propadla alkoholu a jeho nadměrné pití v posledních dvou měsících se
jí stalo osudným. Žádné prášky v tom
nebyly,“ uvedl na pravou míru zveřejněné nepřesnosti Luděk Čala, bratr
zemřelé Michaely. Vzápětí Večerníku
osvětlil, jakým životním očistcem
jeho sestra v posledních měsících

před smrtí procházela. „V březnu tohoto roku Michaela potratila. Měla
se jí narodit dvojčata. Její partner ji už
během těhotenství bil a poté jí potrat
dával za vinu. Pokračoval v jejím mlácení a zároveň ji neskutečně psychicky týral. Naše rodina už tehdy na něj
podala několik oznámení na policii
poté, co Michaela přišla domů s monokly na obličeji. Surově ji fyzicky
napadal několik měsíců a naposledy
ji zmlátil tři dny před její smrtí. Už po
onom potratu byla na tom psychicky velice špatně a vyhledala pomoc
odborníka. Psychiatr jí předepsal antidepresiva a další léky na uklidnění.
Její partner ale všechny ty prášky vyhodil a bránil jí tak v léčbě. Sestra byla
na dně, bohužel lehce pak sklouzla
k pití alkoholu. A na to také doplatila,
prostě se upila k smrti. I stanovisko
policie bylo takové, že nešlo o sebevraždu, ale nešťastnou náhodu,“ uvedl
dále Luděk Čala. Bratr zemřelé kosmetičky dává jednoznačně vinu za její
smrt partnerovi, který podle jeho slov
Michaelu dlouhodobě týral a často se
na ní dopouštěl násilí. „Často chodila
domů zmlácená. Celá rodina jsme jí
říkali, ať na něj podá trestní oznámení
a rozejde se s ním. Nedala si ale říct,
tak jsme to policii oznámili sami. Její
partner pak vyhrožoval celé naší ro-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

jde v rámci setkání kreslířů černého
humoru a karikaturistů, které organizuje kreslíř a humorista Jan Tatarka.
O týden později pak ze Žraloku nad
Plumlov vzlétnou horkovzdušné balóny. „Bude jich kolem deseti. Jedná
se o náhradní akci za zrušené setkání
balónů na Bouzově,“ prozradil na závěr Petr Piňos.

ZASE TY SINICE!
MOSTKOVICE, PLUMLOV Koupat se v tom ještě dá, ale už to prostě
není ono. Tak by se dala popsat aktuální kvalita vody v plumlovské
přehradě. Letos se sinice v nádrži
zvládly rozmnožit dříve než v předchozích letech.
Tak už je to bohužel jasné, davy lidí
v plavkách se na přehradu nevrátí ani
letos. Důvodem přitom není pouze
aktuální deštivé počasí, ale také kvalita
vody v nádrži. Tu hygienici ohodnotili stupněm tři z pěti možných. Ten
označuje zhoršenou jakost vody. „Při
ní je mírně zvýšená pravděpodobnost
vzniku zdravotních problémů během
vodní rekreace a u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout
zdravotní obtíže. Po koupání se všem
doporučujeme osprchovat,“ vysvětlila

$KNLKCRU[EJKEM[VÚTCNq
➢

vá, která na Řízkové odpoledne dorazila vůbec poprvé.
Přestože koronavirus pořádání nejrůznějších akcí právě nepřeje, v plumlovském kempu Žralok to téměř
není znát. Už na sobotu 1. srpna se
tu chystá jedno z vyvrcholení letošní
sezóny, kterým se stane odhalení sochy Neznámého pijana. K němu do-

9RGDYSĆHKUDGøVHOHWRV]ND]LODKRGQøEU]\

d<CUOTV/KEJCGN[OčåGLGLÊRCTVPGT
X[RQX÷F÷NDTCVT.WF÷MèCNC
Z titulní strany

www.vecernikpv.cz

klikni na www.vecernikpv.cz

jak se žraalook zakkouusl do řízzků....
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN

PROSTĚJOV „Než ty dojdeš, tak
už je tam narváno!“ hartusila jedna čekající kamarádka na druhou
před prvním prostějovským obchodem TEDi. Ve čtvrtek 16. července se dveře obchodu v obchodní zóně u Tesca poprvé otevřely.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

dině! Máme ale důkazy v podobě
fotografií. Michalka už poslední
týdny svého života ani nechodila
do práce, protože byla samý monokl a styděla se. Za její smrt je
přímo zodpovědný její partner,
za tím si jednoznačně stojím,
a nejen já. Více vám k tomu
zatím říci nemohu, na policii
jsem podepsal slib mlčenlivosti. Všichni doma ale čekáme na to, jakým způsobem
policisté násilnické chování
toho chlapa vyhodnotí a jak
celý případ prošetří,“ dodal ještě Luděk Čala. Jak ještě doplnil, Michaela Čalová byla před
seznámením s dotyčným
tyranem sebevědomá žena,
dobře finančně zajištěná.
„On jí ale všechno, co měla,
rozbil nebo sebral. Nakonec
jí bránil setkávat se s přáteli, a dokonce ji odtrhával
od nás, od rodiny,“ uzavřel
/KEJCGNC èCNQX¾ RQFNG UX÷FGEVXÊ LGLÊJQ DTCVTC
svoji výpověď Večerníku
RTQåÊXCNCRQUNGFPÊO÷UÊEGRąGFUOTVÊQRTCXFQXÆ
Luděk Čala.
RGMNQ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Večerníku se podařilo zjistit totožnost zmíněného
muže, který podle bratra zemřelé má redakce Večerníku dá až po uzavření
obrovský podíl na smrti Michaely Ča- policejního vyšetřování. Do té doby
lové. Jeho jméno zatím zveřejňovat se totiž k případu nechce vyjadřovat
nebudeme, možnost k vyjádření mu ani sama policie.
(mik)

(QVQ/KEJCN-CFNGE

Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
Stejně jako v předchozích letech jsou
příčinou problémů sinice, kvůli nimž
bylo dno přehrady v minulosti nákladně vybagrováno. Navíc okolní obce každoročně přispívají na činnost srážedel,
která mají přítomnosti jedovatých bakterií v nádrži zabránit. Přesto je hygienici
letos ve vyšší míře ve vodě objevili dříve než v přechozích letech. Stalo se tak

ve vzorcích, jež z přehrady odebrali již
v pondělí 13. července. Například loni
stejné hodnocení obdržela až v polovině srpna, do té doby procházela vždy
s jedničkou. Nejlépe na tom byla před
pěti lety, kdy navzdory dlouhotrvajícím
vedrům obdržela pouze jednu mírně
zhoršenou známku. Naopak před třemi
roky hygienici začátkem srpna koupání v nádrži nekompromisně zakázali.
(mls)

)RUPDQVNÇMË]G\VODYËØVSøFK

VŠECHNY JSOU PLNÉ!
ČECHY POD KOSÍŘEM Náhrada
za Josefkol se vydařila! Opatření
proti šíření koronaviru vystavila
stopku tradičnímu velkolepému
setkání mistrů svých řemesel, jež
se každoročně konalo v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem.
Týmu kolem hlavního organizátora
Václava Obra se však podařilo vymyslet originální alternativu.
Muzeum kočárů připravilo nezapomenutelnou jízdu regionem nazvanou Poznávání starých gruntů,
formanských cest a krajin v Olomouckém kraji, kudy chodil Josef
Mánes. Organizátoři poprvé zapřáhli
koně do upraveného přepravního
žebřiňáku z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem již v pondělí 6.
července. „Na cestu vyrážíme
každé druhé prázdninové
pondělí, vždy s námi jede
dvanáct cestujících, pro
které je připraven celodenní
program i s občerstvením. Celkem jsme tedy měli pět termínů, všechny se velice rychle podařilo obsadit,“

pochvaloval si Václav Obr, který své
hosty na cestě osobně doprovází.
„Navštěvujeme pozoruhodná místa,
která jsem objevil při svých četných
poutích regionem. Trasa přitom zůstává tajná, měla by být pro všechny
překvapením,“ reagoval na náš dotaz
Václav Obr.
Nám se však podařilo zjistit, že vůz
i s cestujícími navštívil například nedaleký Služín, kde byl na programu
výklad s ukázkou žatvy a výmlatu obilí
v dávných dobách či kontaktní loutkové divadlo pro děti i dospělé. S hanáckými povídkami tu pak vystoupil také
známý bard Karel Vinkler.
Kromě pořádání formanských jízd
Václav Obr a jeho tým finišuje na
dokončení Muzea kočárů, jehož slavnostní otevření bylo původně plánováno již na polovinu letošního června.
Kvůli koronaviru však bylo odsunuto,
což poskytlo řemeslníkům více času
na dokončení tohoto vpravdě monumentálního díla. „Nový termín otevření zatím není znám,“ uzavřel naše
povídání Václav Obr.
(mls)
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Konstelace hvězd Prostějova
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Nádherné počasí bude lákat k vodě, ovšem na své si přijdou i ti, kteří mají rádi
výlety do lesů a přírody vůbec. Každopádně si drtivá většina Prostějovanů
užije chvíle klidu, ze kterého nás může vyrušit jen málo příznivá zpráva o
stavu finančního konta.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Jste zamilovaní až po uši, takže jiné věci
vás zajímat nebudou. Uniknou vám
tak velice podstatné věci v zaměstnání. Pokud ale nebudete chtít o
výplatě plakat, zaberte aspoň po
nejnutnější dobu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Váš blízký
přítel se na vás obrátí se žádostí o
pomoc. Zprvu se bude zdát, že jeho
prosba bude nad vaše síly. Záhy se
však ukáže, že právě vy jste ti praví,
kteří jej mohou vytáhnout z bláta.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vyzkoušíte si věci, které jste dosud
nedělali. Mnohé záležitosti budou
pro vás natolik nové, že ve většině
případů budete odkázaní na pomoc
jiných. Zvládnete to jen v případě,
že budete druhé poslouchat.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Prožijete
celkem úsměvný týden a pobaví
vás všechno, k čemu se namanete.
Úsměv ze rtů vám nezmizí ani poté,
co se s partnerem drobně pohádáte.
Nepůjde ale o nic závažného, takže
to hodíte za hlavu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebuďte bezmezně důvěřiví a raději si všechno
dvakrát ověřte. Lidé vám budou
nabízet všechno možné, zboží k
nákupu i spolupráci na různých
obchodech. Nechtějte zkrachovat,
buďte maximálně opatrní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem
se pohádáte kvůli naprosté prkotině.
Tichá domácnost ale přetrvá několik
dní, protože ani jeden z vás nebude
chtít ustoupit ze svých názorů. Alespoň udobřování bude o to sladší.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Udělejte
si alespoň pár hodin čas a vyjeďte si
s rodinou na pořádný výlet. Pokud
ještě máte před klasickou dovolenou, bude to pro vás generálka. Vaši
nejbližší vám stojí za to, abyste v práci
zvolnili.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V jakémkoliv věku nezapomeňte na
to, že vzdělání je potřeba neustále
zdokonalovat. Pokud vás už nebaví
se učit, sledujte pozorně alespoň
všechny informace z médií, abyste
byli takzvaně v obraze.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Pobouří vás nehorázná zpráva uvnitř
pracovního kolektivu. Pozor, tady
jde i o váš flek! Jestliže si chcete udržet současné zaměstnání, nebuďte
laxní a udělejte všechno možné,
abyste se zavděčili nadřízeným.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Můžete si klidně vsadit, hvězdy
vám pro následující dny předpovídají
štěstí. Zřejmě nevyhrajete obrovskou
sumu peněz, ale i menší výhra může
zalepit váš děravý rodinný rozpočet.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Krásné chvíle uprostřed vašich blízkých
vystřídá na konci týdne chvilka
pochybností, zda jste na něco důležitého nezapomněli. Zapomněli!
O víkendu tedy budete muset do
práce a napravit nedodělky.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nezanedbávejte své zdraví! Uprostřed týdne budete muset navštívit lékaře,
který přesně určí, s jakými problémy se v posledních dnech potýkáte.
Nepůjde o nic závažného, ale v žádném případě to nepodceňujte.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Mostkovice
a č.27 včetně obchodu, č. 167 a č. 85,
Dne: 10. 8. 2020 od 7:30 do Dne: 13. 8. 2020 od 7:30 do 17:00 od č. 83 a č. 89 celá ulice ke hřišti po
14:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: část obce č. 140 (samota za hřištěm), okolí hřiště
celá ul. Atletická, Pod Kosířem č. Mostkovice - celá lokalita chat ko- vč. bytovek a celé lokality nov. RD Pod
79, 83, Kostelecká ul. - pravá stra- lem Letního kina, od hráze po par- Lesem, celá ul. od č. 176 po č. 168, RD
na od č. 60 (Rudolfovo pekařství koviště a po pláž „U Lázničků“, vč. na parc. č. 178/1 dále ul. až po č. 158
s.r.o.) po konec města sm. Koste- rekr. objektu č. 1013, Hotelu Plum- a levá strana ul. s č. 210 až 116, č. 142,
lec na Hané vč. přejezdu ČD a ev. lov č. 980, yacht klubu, letního kina, 166, parc. č. 154/3, ulice s č. 119 - 132
č. 5132, 5133, 5134, levá strana - č. 1156, občerstvení č. 834.
a celá lokalita RD ohraničená č. 190,
autobazar, stavba EUROVIA CS, Obec: Vícov
207, 185, 211, 206, 192. Odběratelská
a.s.
Dne: 12. 8. 2020 od 7:30 do 16:00 trafostanice Vícov Vepřín (č. 300795)
Obec: Stařechovice
hodin.Vypnutá oblast: celá horní část Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13. 8. 2020 od 7:30 do 14:30 obce Vícov - ul. od horní trafostanice Dne: 14. 8. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce po č. 127 a č. 218, dále podél hlavní ko- hodin. Vypnutá oblast: ul. PalackéStařechovice: jednostranně ulice od munikace po č. 17 a 76 včetně zařízení ho č. 939, 937, parc. č. 1582/1.
č. 1 po č. 9.
VAK, dále ul. od č. 21 a č. 24 po č. 28
E.ON Distribuce a.s.
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Přispějte prosím na transparentní účet
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nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MLÉKO...
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Je zdravé a neobejdeme se bez něho ani v kuchyni. Tentokrát Večerník zabrousil mezi regály v supermarketech a hledal nejpříznivější ceny mléka. Plnotučné
koupíte nejlaciněji v Penny marketu, stejně tak polotučné! Kefírové mléko nabízejí za stejně výhodnou cenu Lidl, Kaufland i Penny market. Pokud máte rádi
mléko mandlové, měli byste si ho za výrazně nižší cenu pořídit v Albertu. Sojové
mléko obdržíte na nejmenší peníz v supermarketu Tesco a podmáslí nakoupíte
za vyrovnané ceny v Lidlu, Tesku a Penny marketu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 15. července
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OD 20. DO 26. 7. 2020
Ɣ ASTRONOMICKOU POHÁDKU PRO DĚTI uvádíme každý den od 10:00 do 11:00.
Ɣ MARS CÍLEM KOSMICKÉ FLOTILY přednáší Ing. Tomáš Přibyl dne 23. července ve 20:00 hodin.
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO je pořad pro děti, který se koná každý den od 14:00 do 15:00.
Ɣ JAK PŘICHÁZÍ DEN se koná 20. července od 10:00 hodin
Ɣ HAJNÝ VONÁSEK se koná 21. července od 10:00 hodin
Ɣ PRINCEZNA LABUŤ se koná 22. července od 10:00 hodin
Ɣ KOMETA ŽANETA se koná 23. července od 10:00 hodin
Ɣ MARTIN A HVĚZDA se koná 24. července od 10:00 hodin

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 23. června.
úterý 21. července
Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská
(komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu
čtvrtek 23. července
Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi (Bulharská - Určická), Na Hrázi
– vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova
– vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská – Okružní - Waitova

OMKÁ@KDG@KNDÁ
OMKÁ@KDG@KNDÁ
<HJUFJQJP

J=MIJP

Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

sport

www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. července 2020
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Kolem Koudelky
krouží konkurence
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hned dvě velké opory Karel Kroupa a Jan Polák ve fotbalovém Prostějově končí. Eskáčko navíc avizovalo i další odchody. Nebude
jich však nakonec více, než s kolika se počítalo? Aktuálně to totiž vypadá,
že by Prostějov mohl přijít o dalšího klíčového hráče. Už dříve Večerník
informoval, že se olomoucká Sigma zajímala o útočníka Jana Koudelku.
Nejproduktivnější hráč Prostějova z posledních let však nakonec volání
prvoligového mančaftu nevyslyšel. „Sigma říkala, že od všeho odstupuje. Chtěli mě na zkoušku, toho jsem ale nebyl zastáncem pro případ,
že by se mi to překrylo s něčím jiným,“ uvedl pro Večerník Jan Koudelka.

Konec.
Lukáš
.UDMtĀHN
XNRQĀLO
NDULpUX

Michal SOBECKÝ
Krajíček se totiž už tou dobou potýkal a dosud se taky potýká s vleklými zdravotními problémy. „Doufal
jsem, že se ještě vrátím, ale jsem
realistou. Poslední dvě sezóny jsem
moc zápasů kvůli otřesu mozku
a problémům s jícnem neodehrál.
Honza Peterek přišel v lednu s výborným nápadem, že přerušíme
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se Koudelka prezentuje
rychlými přechody do
útoku, kreativitou a přehledem. Je tedy čas jít
o ligu výše? „Otázkou je,
jestli Zbrojovka půjde do
ligy. Pokud nepůjde… Určitě má ale pro nás Honza
svou cenu,“ upozorňuje
František Jura. Vše je zatím na začátku. „Jednání
ještě neproběhla, je tu
nějaké oťukávání, oficiální jednání ale ještě neproběhlo,“ řekl k současné
situaci kolem prostějovského snajpra předseda
fotbalového Prostějova.

PROSTĚJOV Novým centrem
reprezentačního týmu žen a dívek
České republiky v boxu se stal od letoška Prostějov. A v termínu 10. až
12. července se zde národní výběr
rohovnic sešel k prvnímu společnému soustředění, jež proběhlo ve
sportovním areálu DTJ Prostějov
v Krasické ulici. Bylo náročné, boxerky všech věkových kategorií od
žen přes juniorky a kadetky až po
žákyně dostaly zabrat.

ČR Martin Klíč, jinak vedoucí trenér
prostějovské mládeže, šéf Jihomoravské oblasti a člen Výkonného výboru
České boxerské asociace.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

smlouvu a necháme si zadní vrátka,
kdyby se mi udělalo dobře,“ sdělil
Lukáš Krajíček pro web třineckých
Ocelářů, v jejichž dresu vybojoval
hned dva tituly, shodou okolností jediné v klubové historii. U toho druhého však byl během play-off pouze
v roli diváka. Sezónu a vůbec celou
kariéru mu zkrátil nejdřív otřes mozku a později problémy s jícnem. Ty
se poprvé objevily loni v létě a spíše
se postupem času zhoršovaly. Podle
hokejistových vyjádření ubíraly bolesti Krajíčkovi energii, schopnost
soustředit se. A nakonec ho přinutily
pověsit brusle na hřebík. Z ledu tak
jako hráč odešel jeden z nejúspěšnějších hokejových rodáků. Připsal
si přes 300 zápasů v NHL a téměř
tolik v KHL.

nějakých podmínek. Má
u nás platnou smlouvu a je
to pro nás klíčový hráč. Odchod by musel dávat smysl
pro obě strany,“ vyjádřil se
předseda klubu František
Jura.
Jan Koudelka, držitel dresu s číslem sedm a autor
pěti branek z uplynulého
ročníku, nyní stojí také
před rozhodnutím, zda se
posunout o úroveň výše.
Už v minulosti ukázal, že
Moravskoslezskou fotbalovou ligu přerostl, když
s Karlem Kroupou vystřílel postup do 2. ligy. I v ní

Soustředění boxerek ČR v Prostějově mělo říz!

SOBOTA: Nejprve testy,
pak sparingy

PÁTEK: Odpoledne sraz
a úvodní trénink

PROSTĚJOV Prostějovský hokej
přišel o dalšího rodáka v některé
z TOP soutěží. Ukončit aktivní
hráčskou kariéru se totiž rozhodl
obránce Lukáš Krajíček. Sedmatřicetiletý hráč odehrál poslední
zápas letos v lednu. Jak se ukázalo,
klání s Libercem mělo být tím posledním.

Eskáčku tím však starosti
s udržením dlouholetého
hráče týmu neskončily. Na
obzoru se totiž objevil další zájemce, a sice brněnská
Zbrojovka. „Jsem rád, že je
o mě zájem. Teď je hlavně
na klubech, jestli se spolu
nějak domluví. Vše je právě o té dohodě,“ říká nyní
Jan Koudelka. Je si vědom
ještě svých závazků k Prostějovu – ještě na rok zde má
platnou smlouvu. Což připomíná také vedení eskáčka. „Honzovi jsme říkali,
že kdyby šlo o první ligu,
vyjdeme mu vstříc. Ale za

17102711286

o další op

Jak vypadal zahajovací den důležitého
srazu číslo jedna? „V pátečním odpoledni jsme se tady všichni přivítali, něco
si pro začátek řekli a hned šli makat.
Reprezentaci tentokrát vytvořily skoro
výhradně holky z Moravy včetně dvou
zástupkyň prostějovského BC DTJ,
kterými jsou Pavlína Jančiová a Barbora Mahrová. Čechy zastupovaly tři
bojovnice z Prahy, Trutnova a Plzně.
Kromě členek nároďáku jsme pozvali
také další boxerky z oddílů, v pátek tu
byly například z Opavy, Olomouce či
našeho domácího klubu. Hlavní náplní tréninku totiž byly sparingy, tak aby
děvčata měla vzájemně s kým spárovat
v odpovídajícím počtu i kvalitě. Což se
povedlo na jedničku, navíc jsme díky
krásnému letnímu počasí mohli pracovat venku pod otevřeným nebem. Ve
vedru se všechny účastnice pořádně
zpotily,“ pousmál se hlavní kouč repre

Druhý den premiérového srazu přinesl aktérkám největší záhul. „Dopoledne absolvovaly členky nároďáku
testy fyzické připravenosti. Původně
jsme měli v plánu Cooperův běh, ale
protože pršelo, museli jsme vše přesunout do boxárny BC DTJ a s trenérským kolegou Milanem Ondráškou
z Trutnova, mimochodem velkým
kondičním specialistou, vymyslet
něco jiného. Nakonec jsme zvolili šest
různých částí testování: počet kliků za
minutu, počet sedů-lehů za minutu,
skok z místa do dálky, hod medicinbalem do dálky, maximální počet shybů
a počet angličáků za tři minuty. Všechno tohle dohromady bylo samozřejmě
náročné, ale holky to zvládly a v takové zátěži se nám naplno ukázaly silné
i slabší stránky každé boxerky. Aspoň
teď víme, na čem která potřebuje nejvíc zamakat,“ přiblížil Klíč.
Odpolední tréninkovou jednotku Večerník navštívil a můžeme tedy podat
svědectví, že se vyznavačky tvrdého

sportu skutečně neflákaly, právě naopak. Nejprve si na rozehřátí daly několik
minizápasů v basketbalu a skákání přes
švihadlo, poté následovala důkladná
rozcvička, dál přišlo na řadu stínování
a vrcholem se staly opět tolik důležité
sparingy. Tentokrát navíc okořeněné
tím, že na pozvání dorazily i Rakušanky
z Vídně včetně tamní reprezentantky
s českým původem Michaely Kotáskové. „Deset sparingových kol, jež si
děvčata s přestávkami dala, to je fakt
velká dřina. Kromě reprezentantek ČR,
Rakušanek a Prostějovanek jsme tady
měli například Brňačky nebo thajboxerky z Olomouce, těmhle hlavním sparingům se podařilo zajistit hodně dobrou
úroveň,“ těšilo Klíče.
NEDÌLE: Dopolední
SHVWUÙ]½YÈU

Po propršené sobotě se přes noc vyjasnilo, tím pádem se tuzemský výkvět
boxerek všeho věku znovu doplněný
o bojovnice několika různých oddílů
mohl přesunout ven na hřiště s umělým
povrchem v areálu Dělnické tělocvičné
jednoty vedle aquaparku. „Na závěr
jsme udělali takový pestřejší trénink.
Pochopitelně nemohla chybět úvodní
rozcvička, pak jsme šli do nějakých nácviků, trochu jsme pracovali na technice

i taktice, nakonec si holky zase daly sparingy. Myslím, že se celý třídenní kemp
povedl v rámci možností maximálně.
Poprvé v téhle nové éře jsme společně
zamakali, odvedli kvalitní práci a získali
potřebné informace do dalšího průběhu přípravy,“ shrnul reprezentační kouč.
CO DÁL: Pøíprava
v klubech a turnaj v Polsku

Podstatné je, že prvním prostějovským
srazem zdaleka nic nekončí, naopak teprve začíná. „Asistent Milan Ondráško
i já jsme všem reprezentantkám dali
podrobné pokyny včetně tréninkových
plánů, které by teď měly plnit během
zbytku letních prázdnin ve svých klubech. Průběžně budeme o přípravě
komunikovat telefonicky či prostřednictvím sociálních sítí, vytvořili jsme si
vlastní skupinu na Facebooku. Koncem
srpna pak na příštím soustředění uděláme další testy fyzické připravenosti
a vyrazíme na premiérový turnaj tohoto nároďáku, půjde o mezinárodní
klání v polských Gliwicích. Věřím, že
když děvčata budou na sobě dřít jako
uplynulé tři dny tady v Prostějově, tak
přivezeme dobrou zápasovou bilanci
včetně medailí, třeba i zlatých. Stěžejní
je se do budoucna neustále zlepšovat,“
zdůraznil Martin Klíč.
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V minulém čísle Večerníku jsme se vraceli ke kádru prostějovských Jestřábů. Naši hokejisté se nyní mohou pochlubit
zajímavým týmem, který je sice mladý, nicméně zároveň je
v něm dostatek zkušených hráčů, kteří by ho zvládli táhnout.
A to nejen herně, snad se objeví i někdo, kdo na sebe vezme
roli lídra v kabině.
Zdá se, že mužstvo má zatím předpoklady, aby se pohybovalo výše než minulou sezónu. Ovšem ouha, jedna věc se
oproti té předchozí prakticky nezměnila. A to šíře kádru.
Útok vypadá počtem i kvalitou solidně. Ale osm obránců?
To nemusí vůbec stačit. Aby tak Jiří Vykoukal opět nemusel
nazout brusle. O tom, že dosud chybí brankářská dvojka
nemluvě.
Jestřábi tak sice dosud poskládali perspektivní tým, jenže
opět s velmi úzkým kádrem. Zdroje přitom rychle vysychají,
trvale se mluví o tom, že klub nemá peněz na rozdávání, je
to ostatně vidět na počtu přestupů v posledních letech. Není
však kde brát ani u jiných týmů – širší spolupráce s žádným
z nich se nekoná. Pokud se tedy něco nezmění, bude prostějovské hokejisty znovu srážet spíše jejich počet než kvalita.

Další dvě ztráty zaznamenal okresní přebor. A o další jedné se
spekuluje. Fotbalový venkov v posledních letech se nerozvíjí,
nestagnuje, ale jde vytrvale dolů. Zatím ne možná tolik kvalitou hry, ale rozhodně počtem týmů. Jen do sezóny 2020/2021
zasáhnou o dva méně, z mapy oficiálně zmizely fotbalová Skalka a Horní Štěpánov. Nikde navíc není psáno, že se nestane to,
co loni s Otinovsí, tedy že někdo odpadne na začátku už rozehraného ročníku.
Jde však o dlouhodobý problém. Fotbalisté na venkově stárnou,
týmy postupně vymírají. Zatímco dosud to třeba nebylo tolik
znát na hřištích, postupně tomu tak bude stále častěji, výkony
půjdou dolů. Jednak kvůli věku hráčů, hlavně však proto, že trenéři nebudou mít z koho vybírat. Už nyní mají místy problém sehnat alespoň tu fotbalovou jedenáctku. A to i na vesnicích s pěti
sty a více obyvateli. Což je dost smutné.
Je tedy načase pokrčit rameny a říct si, že je to zkrátka nezastavitelný trend? Ne, ani náhodou. Je naopak načase s tím
něco začít dělat. Mládež, mládež a zase mládež. To je ta cesta.
Možná trnitá a dlouhá, ale přinese výsledky, ikdyž třeba za
mnoho let.

Léto, doba odpočinku. Třeba i pro učitele a školy. Koncem srpna už ale finišují přípravy na další školní rok. A s nimi i příprava
nabídky zájmových kroužků, které v nabídce každé kvalitní školy nesmí chybět. A nabídka je často různorodá od matematických nebo jazykových kroužků přes přírodovědné po výtvarné.
Někde nechybí ani náboženství.
Jen ty sporty se nám jaksi ze škol vytrácejí. Nejen školy na vesnicích, ale už i ty v Prostějově v posledních letech nenabízí příliš
mnoho pohybových kroužků. Pokud ano, obvykle jsou označené
jako „pohybové hry“ nebo „sportovní hry“. Málokde nalezneme
kroužek fotbalu, volejbalu, basketbalu a podobně.
Možná by nebylo od věci se opět zamyslet nad tím, zda neotevřít i tyto kroužky, specializované. Třeba ve spolupráci s místními kluby. Někde funguje, celkově je ale situace špatná. Přitom
kde jinde by sportovní kluby mohly hledat budoucí naděje než
právě přes kroužky? Řada dětí aspoň zprvu dá nepochybně
přednost kroužku před působením ve sportovním oddíle.
Pořád zkrátka slyšíme, že děti nesportují. Je načase si ale položit
také otázku, jestli jim (a jejich rodičům) při rozhodování školy
spolu s kluby dávají dostatek možností.

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

Jak tenká může být linie mezi remízou
a porážkou o dvě branky, ukázaly zápasy
eskáčka proti Vítkovicím v úvodu pokoronavirové dohrávky a Vyšehradu na úplný
závěr sezóny. Obě utkání je samozřejmě
nutné vnímat v obráceném gardu.
V domácím zápase eskáčko o poločase o dvě
branky vedlo, nakonec sestupující Vítkovice
brzy po změně stran snížily a pak nebyly
daleko od vyrovnání. V poslední minutě pak
Hanáci dvěma rychlými protiútoky rozhodli o výrazném vítězství. V závěrečném utkání
naopak „Šemíci“ vedli o dvě branky a penalta po hodině hry dostala Prostějov zpět
do hry. Tentokrát nebylo eskáčko daleko od
bodového zisku, jenže Vyšehrad v poslední
minutě pečetil vítězství. Inu, míč je opravdu
kulatý.

TOMÁŠ KALÁB
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GLOSA

„Utkání bych rozdělil na dva poločasy. Ten první se nám vůbec nepovedl,
vypadalo to, jako bychom byli ještě
v autobuse. Je pravda, že jsme na místo zápasu přijeli o něco málo později.
Byli jsme všude pozdě, ztráceli jsme
lehké balóny a dělali individuální
chyby, takže jsme o poločase prohrávali 0:2. O přestávce k nám měl trenér řeč, což jsme potřebovali, do druhé půle jsme totiž vstoupili aktivně
a vytvořili si některé stoprocentní šance. Řekl bych, že jsme to po přestávce
mohli ještě klidně otočit, protože jsme
na to měli. V závěru jsme už hráli hodně vabank, z čehož pramenil
třetí gól z brejkové situace a bylo po
zápase. Kdybychom hráli takhle aktivně už od začátku, jsem přesvědčen,
že jsme museli s Vyšehradem vyhrát.
V celé jarní sezóně byl zřetelný určitý posun ve hře, kterou chceme hrát.
Myslím, že můžeme být spokojeni, sehráli jsme pěkné zápasy. V závěru se
silnými soupeři jsme jim byli více než
vyrovnaným protivníkem. Trápí nás
ale ještě určité výpadky, jako třeba
v tomto posledním zápase.“
Aleš Schuster
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem
aleše schustera

OKÉNKO KAPITÁNA

tolik
bodů
nasbíralo
eskáčko v konečném
součtu třiceti odehraných
kol

ZÁPASU

Î®VOR

TO VŠAK NEPLATÍ

MOMENT
ZÁPASU

9

ZNÁMKA

pasti a pílil sám na brankáře. Vzhledem
k dobíhajícím obráncům však musel
zakončovat už z hranice velkého vápna,
a tak se gólman Dočekal vyznamenal
pěkným zákrokem. Vzápětí byl na druhé straně faulován Vejvara a Kokorović
odpískanou penaltu přesnou střelou
k tyči proměnil – 1:0.
Pár minut před přestávkou nejprve
Mucha zneškodnil Drobílkovu střelu
na zadní tyč, na druhé straně se dostal
za obranu Zapletal, tváří v tvář brankáři Dočekalovi se ale neprosadil.
V poslední minutě první půle si na
Jablonského centr naskočil Suchan
a přesnou hlavičkou navýšil náskok
domácích – 2:0.
Už po třech minutách druhého poločasu mohl snížit Lutonský, který
v brejku jen napálil střídajícího brankáře Babku. Odražený míč pak odvracel záložník Laňka. Penaltový exekutor Kokorović nastřelil břevno. Po
hodině hry se pískala druhá penalta,
tentokrát proti domácím. Neobvyklý
střelec z penaltové tečky Stříž vypálil

3

(2:0)
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Pohled na sestavu eskáčka byl ještě
zasmušilejší než obvykle, celou ofenzivu táhl prakticky pouze Lutonský,
na lavičce se kromě brankáře Brédy
choulila trojice dorostenců.
Byl to právě Lutonský, který si po dvaceti minutách hry vytvořil první velkou
šanci zápasu, když vyklouzl z ofsajdové

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV V posledním kole
došlo k souboji aktérů úvodního
kola tohoto soutěžního ročníku, které se odehrálo už téměř
před celým kalendářním rokem.
Eskáčko v Praze na stadionu Evžena Rošického na body nedosáhlo, přestože alespoň od jednoho
nebylo v určitých pasážích daleko. Stejně jako na Hané byl velice aktivní Lutonský, byť jedinou
branku Prostějova zaznamenal
z penalty Stříž. Domácí rozhodli
o vítězství prakticky už do poločasu, gól jistoty ale vstřelili až
v samém závěru.

2OGÔLFK3$´©=(.sWUHQÅU)&6ODYRM9\vHKUDG
„Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré a my jsme tenhle výsledek už potřebovali.
Důstojně jsme se rozloučili s letošním ročníkem. Oba týmy hrály uvolněně bez
imperativu nutnosti bodovat. Proto se hrál také oboustranně otevřený fotbal,
šance střídala šanci a žádná urputná defenziva nebo svázanost vidět nebyly. Za
tři vstřelené góly a vítězství jsme rádi, hlavní však je, že jsme splnili základní cíl
v letošní nováčkovské sezóně, kterým byla záchrana v soutěži.“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Rozhodně jsme v posledním zápase nepředvedli to, co bychom chtěli. V první
půli jsme nehráli dobře, byli pomalí, málo agresivní a nechali si dát dvě poměrně
laciné branky. Také jsme si vytvořili dvě až tři gólové šance, ale neproměnili je. Ve
druhé půli jsme se už vzpamatovali a místy se naše hra blížila našim představám.
Bohužel jsme ale zase neproměňovali šance a soupeř nás nakonec ještě potrestal
z brejku. Je nám jasné, že nás teď čeká spousta práce.“

yy V obou utkáních s Vyšehradem se
vám dařilo, dostával jste se do šancí,
teď bohužel žádná gólem neskončila.
Co tomu podle vás tentokrát chybělo?

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Tento rozhovor vznikl
na značnou sociální distanci, větší než
doporučují epidemiologové. Prostějovský záložník Milan Lutonský totiž
neváhal a ve druhé polovině týdne už
užíval zaslouženou dovolenou někde
u Jadranu. Přitom ještě v úterý mohl
v dresu Prostějova vykopat minimálně remízu s Vyšehradem. Dost možná
to byla jeho poslední příležitost v tomto dresu skórovat.

„Šance byly. A co tomu chybělo? Asi
lepší řešení situací. Je to trochu složitější, nehraji na stabilním postu. Teď jsem
nastoupil v útoku, proti Brnu jsem hrál
chvíli pravou zálohu, proti Jihlavě pravou
obranu. Pokud hráč nastupuje v útoku
stabilně, dostává se do více šancí a získává
postupně jakousi jistotu. Tím, že jsem se
do tak slušných šancí předtím nedostával,
z obrany to moc nejde, klid při zakončení
prostě není takový. Nebo volba řešení. Pokud budu kdekoli nastupovat delší dobu
v útoku, tak věřím, že to bude otázka pár
zápasů, než začnu šance proměňovat
a získám potřebnou jistotu.“
yy Zmínil jste putování sestavou,
v utkání proti Vyšehradu jste asi byl při
všech zraněních a karetních trestech
zřejmě jedinou volbou do útoku?
„Když vezmu, že na lavičce seděli kromě
brankáře jen dorostenci a Adam Dittmer,
který je ještě věkově dorostenec, hrál v zá-

kladu, tak situace vyústila tímto směrem.
Nemám samozřejmě problém s tím hrát
kdekoli, ale pro každého hráče je jistě lepší, když hraje delší dobu na jednom postu,
aby získal potřebnou zápasovou jistotu.
Více mu pak ta pozice sedne. Na druhou
stranu jsem rád, že jsem nastoupil v základu a odehrál celé utkání, ale na jaře mi
chyběl gól. S Hradcem jsem nastřelil tyčku, nakonec z toho dal David Píchal gól,
další příležitost byla s Brnem v nastavení,
kdy míč letěl snad půl metru vedle. Mrzí
mě to, je to škoda.“
yy Jak hodnotíte tuto neobvyklou jarní sezónu z hlediska vystoupení Prostějova?
„Myslím si, že herní projev z naší strany
byl dobrý, soudě i podle reakcí klubového vedení. Řekl bych, že i fanouškům se
fotbal, který jsme předváděli, líbil, z tohoto pohledu cítím spokojenost. I se silnými
soupeři jsme odehráli vyrovnané zápasy.
Určitou bolestí nejen u mě bylo nadále
proměňování šancí, které jsme si vytvořili. Bodů by pak bylo víc. Klasický příklad
byla Líšeň, která nám dala gól. Pak se bránila, my jsme svoje příležitosti nedokázali
využít.“
yy Jaká je vaše nejbližší fotbalová budoucnost, zůstáváte na Hané?
„Jsem momentálně bez smlouvy jako
volný hráč. Samozřejmě bych chtěl
zkusit angažmá v první lize, pokud by
se naskytla nějaká příležitost, pokud by
nějaký klub měl zájem. Sezóna je ovšem
zvláštní, rozkouskovaná, do poslední
chvíle nebylo jasné, bude-li baráž, kdo
zůstane v lize, prostě nejistota ve všech
směrech je veliká. Situace je složitější než
v předchozích obdobích. Pokud bude
mít Prostějov zájem i později během
přestupového okna, tak se může stát, že
se v Prostějově objevím. Cesta tady určitě není nijak zavřená.“
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Foto: Josef Popelka
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TABULKA DOMA

34:7 40
45:11 39
35:14 36
37:19 34
33:10 33
 
30:30 25
 
25:25 24
23:17 23
23:19 21
19:19 21
 
 
21:26 17
25:27 16
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Fotbalový klub Pardubice
FC Zbrojovka Brno
FK Dukla Praha
FC Hradec Králové
FC Jihlava
).äLåNRY
Fotbalový klub Ústí nad Labem
FC Sellier & Bellot Vlašim
6./tãHĖ
MFK Chrudim
6.3URVWčMRY
FC Slavoj Vyšehrad
).)RWEDO7ĜLQHF
Fotbalový klub Varnsdorf
FK Baník Sokolov
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21:12 30
30:18 28
27:26 23
21:19 21
 
23:30 18
 
 
 
11:23 13
 
14:31 11
13:30 9
16:39 9
11:32 5
10:44 1
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55:19
75:29
62:40
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59:46
45:40
46:47
32:43
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34:51
35:71
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Pardubice
15 9
Zbrojovka Brno 15 8
Dukla Praha 15 7
Hradec Králové 15 5
/tãHĖ
 
Ústí nad Labem 15 5
äLåNRY
 
9\VRþLQD-LKODYD 
7ĜLQHF
 
Vlašim
14 4
6.3URVWčMRY  
Chrudim
15 3
Vyšehrad
15 2
Varnsdorf
15 2
Sokolov
15 1
Vítkovice
15 0
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15
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15
11
11
8
10
8
9
7
6
7
4
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12.

Pardubice
15 13 1
Zbrojovka Brno 15 12 3
Dukla Praha 15 12 0
Jihlava
15 11 1
Hradec Králové 15 10 3
äLåNRY
  
Chrudim
15 7 4
6.3URVWčMRY   
Slavoj Vyšehrad 15 7 3
Ústí nad Labem 15 6 5
Baník Sokolov 15 6 3
Vlašim
15 6 3
/tãHĖ
  
7ĜLQHF
  
Varnsdorf
15 4 5
Vítkovice
15 4 4
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yy Na úvod by mě
zajímalo, jak byste
celkově zhodnotil
uplynulou sezónu?
„Celkově bych řekl, že asi
byla průměrná. Rozdělil bych ji ale na
dvě části. Na jaře, co se začalo hrát po
covidu, bylo vidět určité zlepšení oproti
podzimu. Po herní stránce určitě. Ve finále jsme ale říkali, že chceme být v horní půlce tabulky, tedy do osmého místa.
To se nám prohrou v posledním kole
nepovedlo. Takže tento cíl jsme nesplnili. Naopak ve hře progres vidět je, takže
spokojení jsme tak napůl.“
yy Nový trenér Pavel Schuster dostal
za úkol zvýšit atraktivitu hry, zvětšit
důraz, přidat na střelbě. Podařilo se
mu to splnit?
„Já si myslím, že podařilo. Ono to s tím
souvisí, atraktivnější hra a celkové zlepšení, to se povedlo. Samozřejmě jsme si

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

dali za cíl být do osmého místa, a to
se nepodařilo. Za mě ale převažují
spíše pozitiva, protože ta herní
atraktivita se opravdu zvedla.
Není to jen můj subjektivní názor, veskrze mám takové ohlasy,
že se herní projev týmu zvedl.
Takže z tohoto pohledu spokojenost.“
yy Odpovídá konečné umístění
předváděné hře?
„No tak opravdu si myslím, že v našich
silách bylo osmé místo, jednoznačně. Na
osmého a devátého máme bod. Když
vezmu jen Jihlavu venku, Vyšehrad,
Chrudim, těch zápasů bylo hodně. V našich silách tak bylo hrát o osmé a skrze
špatnou formu Ústí nad Labem klidně
i o sedmé místo. V našich silách to bylo.“
yy Co bylo největší slabinou týmu?
A v čem je naopak nejsilnější stránka?
„Když se na to obecně podíváme, tak
jsme dali nejméně branek v soutěži.
Je jasné, že útočná fáze, byť se zlepšila.
Branky jsme nedávali. Útočná fáze nebyla až tak špatná, ale zakončení, to finále nám chybělo. Tam je slabina. Zároveň
jsme asi šesté nejméně inkasující mužstvo. Defenziva tedy, myslím, si pracova-

nyní ho navíc čeká zúžení, Jura prozradil, že hned
s půltuctem hráčů už se na Hané z různých
důvodů nepočítá. Pomalu třetina týmu tak končí
a s koronavirem tenčeným rozpočtem, aktuálně
podle slov předsedy oddílu o půl milionu korun, se
musí nyní vedení pokusit o doplnění týmu.
Jaké je tedy celkové hodnocení sezóny?
V čem vidí František Jura slabší
stránku týmu? A kdo v Prostějově
končí? Na to vše Večerník zná
odpovědi.

Foto: internet

la celkem dobře. Ale to zakončení, to je
problém. Potřebovali bychom někoho,
kdo by za sezónu dal 12 až 13 branek.
Ale takového aktuálně nemáme.“
yy Při posledním domácím zápase se
loučili s kariérou Karel Kroupa a Jan
Polák. Jaký to byl pocit?
„Karel Kroupa, tam emoce byly. Šest let,
co odehrál, přišel k nám z ligy, kdy skončil
zničehonic. A šel do třetí ligy. Odehrál zde
šest krásných sezón. Na to říkám ‚klobouk
dolů‘. Protože těch 87 branek, co zde dal,
to nevím, jestli někdo překoná. Udělal
zde zkrátka kus práce. Honza Polák zde
byl dva roky, ze začátku jsme k sobě hledali cestu, taky skončil ve Zbrojovce. Nebylo to jednoduché, ale po půl roce jsme

navázali perfektní vztah. Důležitější je, co
předváděl na hřišti. On byl vynikající, jeden z nejlepších, možná nejlepší hráč na
hřišti. Též udělal velký kus práce. Honzu
jsme se snažili přesvědčit všemi možnými
prostředky, ale rozhodl se, že chce skončit, že už to nešlo. Takže asi tak. Je to pro
nás velké oslabení. Kroupa i v posledním
zápase ukázal, že je pořád platný hráč.
Roky ale nejdou zastavit.“
yy Domněnky panují i kolem Aleše Schustera…
„On měl nějaké nabídky zajímavé ze
slovenské první ligy. Ale domluvili
jsme se spolu, že bude pokračovat
u nás, za což jsme moc rádi.“
yy Eviduje už klub nějaký
příchod? A víte naopak o nějakém odchodu?
„Na příchody je brzo, máme
nějakých 25 hráčů, které sledujeme a minimálně půlku
budeme chtít do přípravy. Co
se týká odchodů, tak jsou to
Kroupa a Polák. Víme, že končí Pašek, dále Biolek a víme, že
končí Lutonský i Rolinc. Takže
to už je šest hráčů. Obnova kádru proto
nebude jednoduchá.“
yy Z jakých důvodů jmenovaní skončili?
„Karel Kroupa a Honza Polák se rozhodli. Pašek má nabídku z Líšně, kde
bydlí. S Rolincem a Lutonským jsme
se nedomluvili na podmínkách. A Biolek dostal zajímavou pracovní nabídku,
takže s profesionálním fotbalem končí.“
yy V závěru sezóny se na hřišti objevovali také dorostenci Ircing nebo
Kovář. Počítáte s nimi do sestavy pro
příští sezónu? Nebo půjdou na zkušenou do nižší soutěže?
„Myslím, že zcela jistě je pošleme na
rozehrání a sbírání zkušeností do 3. ligy
nebo v divizi. To, že naskakovali, je jedna
věc, druhou ale je, že se musí v nižších
soutěžích rozehrát. Určitě tedy půjdou
na hostování.“
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Èervené karty
v F:NL:

Stanislav Klobása Jihlava
Lukáš Matějka
Ústí nad Labem
Michal Hlavatý Pardubice
...
Jan Koudelka
Prostějov
Jakub Rolinc
Prostějov

útoèníci
7 Jan KOUDELKA
24
2106 5
8
0
4 Petr KOVÁŘ
5
116 0
1
0
3 Karel KROUPA
17
787 1
6
0
99 David PÍCHAL
16
1135 2
4
1
5 Jakub ROLINC
23
1338 5
5
0
25 Bronislav STÁŇA
11
644 1
1
0
12 Jan ŠTEIGL
25
1178 3
4
0
18 Štěpán SEDLÁČEK
2
17
0
0
0
Vysvětlivky: Z – zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN – počet odehraných minut;
G – vstřelené branky; VN – vychytané nuly; IG – inkasované branky; ŽK – žluté karty;
ČK – červené karty

14 Matěj BIOLEK
6 Adam Dittmer
17 Daniel IRCING
17 Jiří KIŠKA
19 Milan LUTONSKÝ
23 Oleksandr PERNATSKYI
8 Jan POLÁK
11 Patrik SLAMĚNA
15 Marek STŘEŠTÍK
23 Michal SUS
22 Michal ZAPLETAL

4 Daniel BIALEK
13 Tomáš JANÍČEK
29 Viktor KOROVIKOV
4 Jan KOTOUČ
11 Lubomír MACHYNEK
9 David PAŠEK
21 Aleš SCHUSTER
13 Stříž Michal
18 Václav LACHMAN

27 Miloslav BRÉDA
1 Filip MUCHA
27 Lukáš PEKA
 

 

11
9
9
9
9

10
8
7

2
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

9
8
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

1.SK PROSTÌJOV
sKU½ÄVNÅVWDWLVWLN\QDSRG]LP

Varnsdorf
Brno
Hr. Králové
Prostějov
Prostějov

lOXWÅNDUW\
v F:NL:

Milan Švenger Žižkov
Marián Tvrdoň Ústí nad Labem
Miloslav Bréda Prostějov

Ondřej Bláha
Jakub Šural
Jakub Šípek
Jan Koudelka
Matěj Biolek

Biolek
Koudelka
Bialek
Kroupa
Lutonský
Polák
Rolinc
Sus
Bréda
Píchal
Šteigl
Zapletal
Janíček
Pernatskyi
Schuster
Pašek
Slaměna
Střeštík
Kotouč
Kovář
Machynek
Stáňa
Stříž

1

25

Karty
v 1.SK Prostìjov:

STATISTIKY FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

CELÝ VÝSLEDKOVÝ
SERVIS NAJDETE
NA WWW.
VECERNIKPV.CZ

doma venku celkem
F:NL
7855 9767 17622
průměr F:NL 524 651 587
------------------------------------------------Nejvyšší návštěva doma
920
(27. července s Vlašimí)
Nejvyšší návštěva venku
2492
(8. listopadu se Zbrojovkou Brno)
Nejnižší návštěva doma
100
(30. května s Vítkovicemi)
Nejnižší návštěva venku
0
(17. června s Chrudimí)

Návštìvnost
1.SK Prostìjov:

Rolinc

Stříž

14.

„Obnova kádru nebude jednoduchá,“

Celkově se ale dá říct, že
Schuster uspěl – hra se
změnila, diváci se dočkali
i atraktivní hry. I když ne
ve všech zápasech. Desáté místo tak může být jen
zklamáním, tým několikrát zbytečně ztratil
vedení a celkově si
zasloužil více bodů,
než kolik jich nakonec získal. Šestá nebo sedmá
příčka mohla být
klidně realitou.
Teď už nezbývá
než čekat, jak
koronakrize dodatečně zamává
s rozpočtem klubu. A kdo bude
muset, ač třeba
nerad, z kola
ven.

být chyba, střelec týmu nadále chybí
a ve Frýdku-Místku předtím Teplý
zářil.

nedovolil skórovat ani dorostenci
Kovářovi, k němuž propadl centro- PROSTĚJOV Hotovo, konec, eskáčko skončilo v sezóně
vaný míč. Definitivní podobu výsled- 2019/2020 desáté. Pokrok v tabulkovém umístění se tak nekoku určilo až nastavení, kdy Drobílek nal. Přesto ale předseda klubu 1.SK Prostějov vidí na uplynulém
přesně našel Poučka, který tvrdou
ročníku také mnohá pozitiva. Nejen ta rozebral pro
střelou k tyči pečetil vítězství „ŠemíPROSTĚJOVSKÝ Večerník. V rozhovoru se věnoval
ků“ – 3:1.
také hráčskému kádru. Ten nebyl nikterak široký,

Pozápasové KRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

dostatečně razantně, takže Babkovi
nepomohlo ani to, že si na míč sáhl
– 2:1.
Po pár dalších minutách mohl Lutonský vyrovnat, jenže také jeho druhá
konfrontace s Babkou vyzněla příznivě pro domácího gólmana. Babka

Vyšehrad doma oplatil Prostějovu porážku

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Výsledkem bylo odvolání kouče
Oldřicha Machaly. Na jednu stranu
překvapivé – jen o dva týdny dřív
.20(17´
předseda eskáčka proklamoval, že
trenér má jeho důvěru. Brzy nato
přišel vyhazov a relativně brzké za- Schustera z Brna. Ten sice nepatří
interesování nového trenéra Pavla k velezkušeným koučům, přesto už

PROSTĚJOV Sezónu plnou očekávání ale také karambolů má za sebou eskáčko. Zaprvé
očekávání, ta byla vcelku jasná. Po udržení soutěže a horším středu tabulky chtěl tým výše.
Což je jen pochopitelné, tým na to měl. Nicméně výsledkový posun se nekonal. Prostějov opět
střídal horší výsledky s lepšími, nedařilo se mu udělat nějakou delší sérii výher. A ztrácel body
i s týmy, s nimiž si to neměl dovolit. Hlavně však, alespoň podle opakovaných vyjádření vedení
klubu, nehrál tak atraktivně, jak mohl. K tomu 11. místo znamenalo zklamání.

Å+UDVOXåQiSURPěłRYiQtåDQFtKRUåt´

Prostějov (tok) – Poslední zápas
jarní sezóny, která se tentokrát dohrávala až v létě, byl netradiční v mnoha
směrech. V posledních kolech jsme si
už zvykli, že lavička eskáčka je velmi
řídce osídlena a nebýt dorostenců, asi
by na ní neměl kdo sedět. Zajímavostí
jsou i hráči na netradičních postech.
Vyšehrad naopak překvapil prostřídáním brankářů o poločase a kouč
zřejmě dobře udělal, protože Babka
vychytal „Šemíkům“ tři body.

Dva gólmani proti
tøem dorostencùm

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.

má své za sebou – a právě v Brně se
mu dařilo víc než obstojně. Brzy se
ukázalo, že jde o trenéra-motivátora,
navíc někoho, kdo se nebojí experimentovat s rozestavením a pozicemi jednotlivých hráčů. O generaci
mladší nástupce Machaly měl pak
několik daných cílů, a sice kvalitnější,
atraktivnější hra, více vstřelených
branek a větší důraz.
Hru se mu skutečně změnit
podařilo, aniž by během
zimní pauzy muselo dojít
k úplnému překopání celého
týmu. Posily se navíc podařily,
Michal Stříž i Daniel Bialek si drželi
základní sestavu a stali se součástí
osy týmu. Bronislav Stáňa sice tolik
vidět nebyl, přesto si ale našel místo
v týmu. Snad jediné, co může mrzet,
je neangažování Jakuba Teplého, který se brzy v přípravě zranil. To mohla

DESÁTÉ MÍSTO? ZKLAMÁNÍ. O HŘE

MATOUŠ PŮVODNÍ
BABKA zpravodajství

< JNGFKUMC MQPGéPÆJQ XÚUNGFMW
D[N[ \¾UCFPÊ JPGF FX÷ UKVWCEG
\ QUOCéV[ąKE¾VÆ C R÷VCwGFGU¾VÆ
OKPWV[8QDQWRąÊRCFGEJD[NXFQDTÆ
IÐNQXÆRąÊNGåKVQUVK.WVQPUMÚXRTXPÊO
RąÊRCF÷ OQJN \¾J[ RQ RąGUV¾XEG
XUVąGNKV MQPVCMVPÊ DTCPMW XG FTWJÆO
RąÊRCF÷EJXÊNKRQRTQO÷P÷PÆRGPCNV÷
X[TQXPCV 8 VQO RąÊRCF÷ OQJNQ
LGwV÷ GUM¾éMQ O[UNGV K PC EGNMQXÆ
XÊV÷\UVXÊ8QDQWUKVWCEÊEJD[NQXwGO
×UR÷wP÷LwÊ IÐNOCP 8[wGJTCFW
COCTPÆX[JNÊåGPÊX[TQXP¾XCEÊDTCPM[
XGFNQMVąGVÊDTCPEGFQO¾EÊEJ
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MILAN
LUTONSKÝ

Hráči s devatenáctkou na zádech se proti Vyšehradu dařilo.
Pravda lépe v prvním domácím utkání, kdy z množství šancí
proměnil aspoň jednu a byl z toho vítězný gól v důležitém zahajovacím utkání nového soutěžního ročníku. Dobré šance
si vypracoval i v odvetě v Praze a opět z toho mohl být
příznivý výsledek. Tentokrát ovšem hned dva soupeřovy
brankáře nepřekonal.

Milan LUTONSKÝ

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
Biolek
Zapletal

8PÉVWÈQÉ6.3URVWÈMRYSRMHGQRWOLYÙFKNROHFK
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Slaměna

Branky v 1.SK Prostìjov:
Janíček

www.vecernikpv.cz

Kroupa

fotbal

Schuster

24

Šteigl

Stáňa

26
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rozhovor večerníku

Sportovní manažer florbalového SK K2
Prostějov Radek Pařenica o koronavirové pauze,
zeštíhlení týmů a nové hale,
která má tento sport posunout
PROSTĚJOV Předčasně odpískaná sezóna 2019/2020 je
nezvratnou minulostí také pro
florbalisty SK K2 Prostějov.
Úplný konec to pak – alespoň
dočasně - znamenalo pro ženské
družstvo, které už dál nebude
pokračovat. Do dalšího ročníku tak oddíl vstoupí se dvěma
mužskými týmy a sedmi mládežnickými. Velmi úspěšnou sezónu zažili junioři, u kterých se
čeká, jak se dokáží prosadit do
‚A‘-mužstva, které se v loňské sezóně drželo ve své divizi v klidných vodách. Plány florbalové
ekipy nám přiblížil sportovní
manažer klubu Radek Pařenica
(na snímku).

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Začněme aktualitou. Oproti
loňskému ročníku jste do nové
sezóny přihlásili o dvě výběry méně, chybí však přípravka
a ženský tým. Z jakého důvodu?
„U přípravek je situace taková, že
tam máme hodně kluků předškolního věku a Nábory u nás probíhají
až do prosince. Na spoustě turnajů

se navíc hraje na dvě hřiště, takže
kluků může jezdit dvacet a jedno družstvo stačí. Tam problém
není. Co se týče žen, ty jdou trošku mimo mě, abych se přiznal. Vše
jsme nechávali na trenérce. Loňský
ročník jich ovšem bylo maximálně
kolem deseti holek, což je na soutěž málo. Dalším faktorem je jistě
také to, že v kraji je obecně málo
ženských týmů (Olomouc, Přerov,
Hranice - pozn.red.), holky musely
jezdit až do Ostravy. Příští ročník
jsme tak museli odpískat. Jsem
pesimistou, že bychom to znovu nastartovali, protože nám
chybí holky i v mládeži, které
by to časem doplnily. Celkově mě ale trápí daleko více
věcí...“
yy Můžete být konkrétní?
„Celkově to, jakým způsobem veškeré sportování u nás momentálně
je. Spousty mladých
kluků se musíte doprošovat, aby se vůbec hýbali, to
je prostě špatně. Jen u florbalu se pořád bavíme, jak
chceme dohnat severské
velmoci, ale podle mě
se stále vzdalujeme.
Co si budeme nalhávat.
Ve Švédsku se mládež
povinně věnuje dvě-

4CFGM2CąGPKECXGFNXNQÿUMÆOTQEGKLWPKQTUMÚVÚO
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„Chceme dohnat severské velmoci,
ale podle mě se stále vzdalujeme.
Co si budeme nalhávat.
Ve Švédsku se mládež povinně věnuje
dvěma sportům, zatímco u nás
nechodí spousta dětí ani na tělocvik.“

(QVQ/KNCP(QLV

ma sportům, zatímco
u nás nechodí spousta
dětí ani na tělocvik! To se pak
projeví úplně na všem a bude to
problém, i co se týče zdraví.“
yy Jak ale děti donutit k tomu,
aby se aspoň trochu hýbali?
„Je potřeba o tom mluvit daleko
více než teď. I financí, které jdou
u nás do sportu je strašně málo.
Před dvaceti lety by skoro každý
student řekl, že nejoblíbenější
předmět je tělesná výchova. Ale
teď se ho mládež bojí víc jak
matematiky… U holek bych to
ještě bral, přece jen ne každou
musí nutně bavit sportovat, ale
když i u kluků vidíte, že jim chybí
i ta základní pohybová školička. To
zkrátka není dobře.“
yy Přišla chyba s dnešní dobou
elektroniky, nebo je problém
jinde?
„Určitě má technologický vývoj
něco do sebe. Ale taky to určitě
není jediný důvod. Počítače jsme
neměli, ale povinnosti jsme měli
úplně stejné jako dnešní děti. Jenže nás to moc nezajímalo, první
věc, kterou jsme po návratu ze
školy udělali, že batoh letěl do
kouta a hurá ven. My jsme ani ty
kroužky a trenéry nepotřebovali, dokázali jsme se tomu pohybu
věnovat sami. Když se podíváte po
okolí, tak nyní chodí aktivně sportovat chlapi v pokročilejším věku
a mladí nejsou.“
yy Co s tím tedy do budoucna?
„Je potřeba mládež celkově nastartovat. Když si sám vzpomenu, jak
jsme jako kluci zápolili na vesnicích ve fotbale proti sobě... To už
je bohužel taky dávno pryč. Pořád
slýcháme, že florbalem krademe
děti od hokeje a fotbalu, ale tak to
není. Jen té mládeže, co se hýbe,
je stále méně. Shodou okolností
jsem byl v Praze na jednání vedení
florbalového svazu, kde se řeši-

la spousta věcí. Taky se mě stále
všichni ptali, proč v takovém městě máme dva kluby, když bychom
mohli mít jeden pořádný. I to je
pro mě špatně, ale s ‚Playmakery‘
jsme se zkrátka nedokázali dohodnout...“
yy Proč?
„Je to těžké, bylo nám řečeno, že
spojení ani spolupráce nepřipadají v úvahu. Přitom věřím, že by
to přineslo ovoce oběma celkům.
Rozhodně u mládeže by to mohlo spoustu věcí změnit. Ve větší
konkurenci by se mládež určitě
dokázala více vyhecovat. Navíc
bychom to mohli všechno rozdělit daleko lépe. Udělat klidně i dva
tři týmy v kategorii a florbal by šel
nahoru.“
yy Pojďme ještě zpátky k nadcházející sezóně. Jaké jsou novinky v klubu?
„Novinek moc nechystáme. Určitě chceme trénovat na rozdíl od
minulých let i přes celé prázdniny, abychom nahradili výpadek,
který přinesla koronavirová krize.
Uvidíme, jak bude probíhat příprava. Dalším průlomem bude
nová sportovní hala u Sportcentra na Vápenici. Věřím, že se otevře v daném termínu, a florbal na
Prostějovsku se posune zase dál.
Trénovat budou moci všichni pod
jednou střechou, navíc by tam
mohl být i prostor pro amatéry,
kteří si budou chtít jít jednou za
čas zahrát.“
yy A jaké jsou cíle do příští sezóny?
„U mužů chceme především docílit zapracování juniorů, kteří za
sebou mají velmi dobrý ročník.
Doufám, že budou dostatečně
trpěliví, na svou šanci si počkají a chytnou ji za správný konec.
V divizi mužů chceme hrát klidný
střed. Na postup ani nemyslíme,
jelikož ve vyšší soutěži už jsou
vysoké nároky. U mládeže chceme dále pokračovat v každodenní
práci a hrát tak, aby ji to hlavně
bavilo.“

vizitka
RADEK PAŘENICA
✓
✓
✓
✓

8NQÿUMÆOTQEGFQwNQVCMÆPC\O÷PWVTGPÆTCX#VGCOW2QQFEJQFW(T¾ÿKVÚOMT¾VEGXGFNCFXQLKEG<DT¾PGM8NéGMMVGTÆPCJTCFKNXTQ\LGVÆUG\ÐP÷RT¾X÷4CFGM
2CąGPKEC
(QVQ5--2TQUV÷LQX

narodil se v roce 25. listopadu 1974 v Prostějově
pochází z Určic, kde strávil dětství
vystudoval Střední odbornou školu Prostějov
od dětství hrál aktivně fotbal v Určicích
až do mužských kategorií
✓ věnoval se také podnikání
✓ nyní je zaměstnán ve florbalovém klubu SK K2 Prostějov
jako sportovní manažer a DDM Prostějov v technickém úseku
✓ florbal sám aktivně hraje a již řadu let se věnuje i trénování
✓ nyní vede jako hlavní trenér juniory SK K2,
kteří loni skončili na druhém místě ve třetí lize
zajímavost: na začátku letošní ročníku byl vybrán hlavním trenérem
regionálního výběru dorostu Olomouckého kraje
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SLATINICE Mistrovské zápasy se opět rychle blíží, ty nejbližší
se budou konat už začátkem srpna. A tak se po krátké pauze
opět množí přáteláky. K jednomu vyrazily také Klenovice na
Hané, které se tentokrát rozhodly popasovat se Slatinicemi.
Ty hrají také 1.B třídu, nicméně skupinu „B“, s „Klenkami“ se
tak na hřišti běžně nepotkávají. Zařazení obou týmů v soutěži pak dávalo tušit vyrovnaný zápas. Což byla zprvu i pravda.
Postupně však Klenovice převzaly otěže zápasu do svých rukou. A dospěly až k těsné, leč zasloužené výhře.
Ta se ale nerodila vůbec lehko, protože zprvu hrozili zejména domácí
hráči. Hned zkraje střílel Muchka,
následně málem u tyče stihl míč
Vymazal. Varování pro „Klenky“
přišlo v 5. minutě, kdy domácí
osmička trefila tyč. Z první šance se

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel Kalvoda - trenér FK Slatinice:
„Byl to pro nás první přátelák, jsou navíc prázdniny a spousta dovolených, tak jsme se
po dohodě s Klenovicemi domluvili tak, že zápas odehrajeme, i když neměly brankáře.
O poločase se pak otočili. My jsme nebyli také v kompletní sestavě. Myslím si, že co jsme
očekávali, to nám přineslo. Mrzí nás akorát, že jsme nemohli hrát na hlavním hřišti, to
řeknu na rovinu. Jak my, tak soupeř jsme se na to těšili, ale ty deště nás na něj nepustily.
Co se týká výsledku, tak soupeř vyhrál 4:3. Šance byly na obou stranách, myslím, že to
byl celkem vyrovnaný zápas. A pro začátek si myslím, že to bylo úplně optimální. Jak
soupeři, tak vše ostatní nějak klaplo.“

Roman Cibulka - vedoucí TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Celkově zápas do 20. minuty vyrovnaný, než se oba celky trochu rozehrály. Od té doby
jsme ale byli fotbalovější, více na balónu. Gólových šancí jsme měli osm až deset, skončilo to
4:3. Podle mě jsme měli vyhrát o tři, o čtyři góly určitě. Prostě na balónu jsme byli šikovnější.“

3ĜÉ7(/6.e87.É1Ì
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%UDQN\ 10. Vymazal, 49.
Dostál, 69. Valsa – 9. a 40. 6HVWDYD.OHQRYLF
Všianský (druhý z pen.),
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ale následně prosadily Klenovice.
Všianský poněkud netradičně vyřešil
přečíslení, zkusil přelobovat brankáře a vyšlo to – 0:1. Hned z protiútoku
ale bylo srovnáno. Vymazal se totiž
sice z pravého křídla dostal do úhlu,
přesto se ale odsud dokázal prosadit
na druhou tyč. Hrálo se v solidním
tempu, útok střídal útok, zprvu ale
byly vidět hlavně nebezpečné náběhy po křídle od Slatinic. Ve 13.
minutě pak ještě hostující celek potrápil nakrátko hraný roh a následný
centr. Ve 14. minutě byly pro změnu
na koni „Klenky“, Dreksler nejprve
pořádně protáhl brankáře, který se
zaskvěl, následně po rohu César trefil hlavou vedle. Což se mu zakrátko
povedlo znovu. Slatinice mohly odpovědět akcí Vymazala a následnou
dorážkou, ta ale nebyla přesná.

Nejpozději po třetině zápasu ale Klenovice získávaly herní převahu, i když
ne zprvu gólovou. Přitom šance
byly třeba střela Všianského po akci
Dadáka, nebo pokusy Drekslera. Ve
34. minutě se mohl prosadit Dadák,
míč však poslal přímo do brankáře.
Ve 40. minutě už šli ale hosté do vedení. Po faulu na hranici vápna byla
nařízena penalta, kterou s přehledem
proměnil Všianský, jenž si počkal na
pohyb brankáře. Toho chtěl ve 44.
minutě překonat opět Dadák, chtěl
rovněž využít jeho vytažení do pole.
Ale gólman se stihl vrátit. A následně
po krátké poločasové pauze zmást
diváky, brankáři totiž zůstali na svých
místech, týmy se ale prohodily. Důvod? Oba brankáři byli Slatinic. Jeden
z nich tak pustil už ve 49. minutě dorážku od Dostála. Po akci Všianské-

2ą¾VGN¾M",CMMF[0CJąKwVKUGVÚO[TQ\JQFP÷PGwGVąKN[ Foto: Michal Sobecký

ho a střele Grepla už bylo ale opět
pro Klenovice lépe. V tu chvíli už ale
některým hráčům i divákům tekly
nervy. Objevily se roztržky s čárovým
rozhodčím a po jedné se čárový v 63.
minutě se slovy – přijel jsem na fotbal,
tohle nemám zapotřebí – odebral na
tribunu a nechal praporek praporkem. Zbytek poločasu už se nesl ve
znamení dominance hostí. Prášil

z dálky poslal míč do brankáře, Dadák nemířil přesně. Slatinice se prosadily prakticky jako přes kopírák, tedy
z úhlu na druhou tyč, tentokrát zásluhou Valsy. V 74. minutě dal Dreksler
tyč, pár okamžiků nato už ale rozhodl
Zapletal. Ten mohl v 87. ještě zvýšit,
to se však nepodařilo. A jelikož se závěrečný tlak Slatinic nekonal, Klenky
si z lázeňské vsi odvezly výhru 4:3.

Revoluce v Konici
Velké změny v klubu, především v mládeži

KONICE Od začátku letošní sezóny začíná konický fotbal psát
zcela novou etapu. Jedná se hlavně
o fotbal mládežnický, který prošel
velkými změnami, ale i u mužů
se fanoušci od letošní sezóny dočkali novinky v podobě návratu
do A skupiny I.A třídy. Aktivní je
mužstvo také na přestupovém trhu
a ambice budou rozhodně nejvyšší. Navíc trenéra Petra Ullmanna
posílí nový asistent, který zároveň
povede i dorost.
Konické mužstvo bylo před loňskou
sezónou přesunuto do B skupiny
I.A třídy, s čímž přílišná spokojenost
v klubu nevládla. Před letošním ročníkem se uvolnilo místo v A skupině
za Rapotín postupující nahoru, takže
v Konici neváhali a vrátili se zpátky.
„Když jsme se dozvěděli, že se místo uvolnilo, vůbec jsme neváhali.
Nám se moc do B skupiny nechtělo, věděli jsme, že nás čeká spousta

hodně vyhrocených derby, což se
potvrdilo. Přece jen ta druhá skupina je za mě více fotbalová, zatímco
B je více bojovná, nám zkrátka sedí
spíše ta fotbalovost. Přijdeme sice
o atmosféru derby, ale i tak se těšíme
na návrat do áčka,“ prozradil manažer
Konice Petr Ullmann.
Držet se s nejlepšími týmy na špici
tabulky, takové jsou ambice klubu.
K tomu mají pomoci také nově přivedené posily. „Už teď mohu potvrdit,
že nás posílí brankář Patrik Huňka
z Kralic. Jsem velmi rád, že se nám ho
podařilo získat. Podle mého názoru
je to brankář s kvalitami i na divizi, sázíme na něj. Máme navíc také hodně
hráčů na zkoušku i z nižších soutěží,
takže uvidíme, zda dokáží chytit šanci
a probojovat se do kádru. Také ještě
mohu potvrdit, že jednáme o Romanu
Krásovi, kterého bychom rádi uvítali
z 1.SK Prostějov, kde by doplnil bráchu
Jaromíra,“ prozradil dále kouč Ullmann.

To ale není vše, co se do nového ročníku v Konici změní. U mládeže nezůstane do příští sezóny kámen na kameni.
Dorost Konice hrající krajský přebor
převezme Milan Mohelník. Dlouholetý trenér mládeže prošel 1.SK Prostějov nebo také Určicemi. Nyní se přesunuje k juniorům na severu regionu,
kde bude zastávat také funkci asistenta
trenéra „A“-týmu.
Druhou přestupovou bombou v Konici je příchod nyní již bývalého
šéftrenéra mládeže 1.SK Prostějov
Martina Neorala. „S Martinem jsme
jednali již delší dobu, nakonec se
podařila dohoda. Kromě trénování
bude zastávat také funkci tělocvikáře,
aby s dětmi mohl pracovat i ve škole.
Martin u nás bude mít na starost celou mládež, kromě této funkce povede také starší žáky. Od něj si hodně slibujeme, že se mu podaří pozvednout
naši mládež a tím i celý klub,“ odtajnil
velké novinky Petr Ullmann.

„V Prostějově mi končila smlouva
a nová mi nabídnuta nebyla, takže
jsem zvažoval nabídky od klubů z regionu. V Konici jsem se domluvil
s Milošem Fajstlem, známe se řadu let.
Jejich vize se mi opravdu líbila. Tento
region by si určitě vyhlídky, jaké má
klub v plánu, zasloužil. Samozřejmě
to bude běh na delší trať, ale věřím, že
se nám podaří vybudovat silné zázemí
už od mládeže,“ potvrdil příchod i své
vize nový šéftrenér mládeže v Konici
Martin Neoral.
Všechny tyto přesuny se v Konici dělají především z důvodu vybudování
mládežnického centra v mikroregionu
Konicko, kde něco takového opravdu
chybělo. „Chceme, aby si tady zahráli ti
nejlepší kluci z okolních vesnic krajské
soutěže mládeže, a potom mohli třeba
také daleko více pomoci svým mateřským celkům. Řekl bych, že lepší trenéry jsme pro kluky nemohli sehnat,“
doplnil Ullmann.
(jaf)

2TQUV÷LQXwVÊQFEJQXCPEKFQD[NK-QNÊPUMQ
DOBŘICHOV V parném sobotním počasí se „fantastická osmička“, jak můžeme
nazvat partu fotbalových nadšenců, vydala na turnaj v malé kopané, kde již v minulosti slavila stříbrnou příčku. Na tu sice
tentokrát borci z Hané nedosáhli, odnesli
si však individuální ocenění pro nejlepšího střelce turnaje. Na baru také nezanechali špatný dojem, což později poznali
obyvatelé pražské metropole, kam se až
na maďarského legionáře přesunulo celé
mužstvo.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
První dojem udělala ekipa kolem bratrů
Kolkopových hned při příjezdu. Uherský
expres z Pešti nabral zpoždění dřív, než se
dal do pohybu, a tak pořadatelé správně
posunuli start všech klání prostějovských
borců. Ti doslova ve vteřině navlékli slušivý stejnokroj, protáhli cestou ztuhlé svaly
a vlétli na soupeře jako ten rychlík před
jízdou. Bod za remízu byl však s kvalitním

soupeřem příjemnou vzpruhou do dalších
bojů. Střelecky se všem přítomným divákům představil snad nejlepší snajpr, co kdy
hrál malou kopanou, jehož rány pod víko
už nedokázal později zastavit žádný z brankářů. Podcenění slabších soupeřů bylo
nakonec jedinému mezinárodnímu týmu
osudným na cestě do finále. Až po třetím
odehraném utkání totiž pochopil maďarský
středopolař, co znamená slovo nahraj. Jak
se ale říká: „s jídlem roste chuť“, tak i prostějovská skvadra postupně předváděla lepší a lepší fotbal. Jak stoupal alkohol v krvi,
stoupal i adrenalin a výkon každého jejího
člena. Soupeři si mnohdy nevěděli rady.
Největší problém měli s formací Klubíčko,
která doslova všem zamotala hlavu. Prohra
s pozdějším vítězem znamenala stopku
všem nadějím na umístění na bedně, konečné páté až osmé místo ale není vůbec
špatným počinem. Nepomohlo ani to, že
si v barvách prostějovských odchovanců
chtěl zahrát i místní rozhodčí. V dnešní
době by to byl zcela jasný střet zájmů, takže
k tomuto přestupu nakonec nedošlo. Oblíbenost týmu však byla patrná i na zdejších
chlupatých miláčcích, kteří si od začátku
značkovali uherský expres stojící opodál.

5RQNGéP¾HQVQITCHKGVÚOW$8&

Suma sumárum. Očividně „nejmladší“ mužstvo si vedlo po všech stránkách více než
dobře, třinácti trefami se blýsknul nejlepší
střelec Martin Kolkop, jehož kvality byly popsány výše. Za ním na druhém místě skončil,
ačkoliv měl o dvě branky více, Marek Havlíček. Míče ze sítě lovil „rybář“ David Klimeš,
v poli to pak ještě byli David Kolkop, nejtěžší

Foto: Josef Popelka

hráč turnaje, z jehož precizních nahrávek
těžil mladší bratr Martin. Dále pak Lorenzo
von Matterhorn, Ondra Maděrka, maďarský
legionář Tomáš Varga či nejstarší člen, jenž si
hrával i se slavnou Kleopatrou, Josef Popelka. „Fantastická osmička“ tak už teď spřádá
plány na další ročník, který bude chtít za každou cenu vyhrát.

0GLNGRwÊUVąGNGE/CTVKP-QNMQR
Foto: Josef Popelka
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Moravia OpenQXN¾FNC-TGLéÊMQX¾C(QTGLVGM Å3őtåWěXçWRWőHEDY\MGH´
Yěőt-Lőt/HKHĀND
PROSTĚJOV Na kurtech TK Agrofert Prostějov se hrál
druhý díl tenisového podniku o Trofej solidarity a naděje 2020 by MONETA – Moravia Open. Z celkového
vítězství se radovala Barbora Krejčíková po vítězství
nad Darjou Viďmanovou a Jonáš Forejtek, který v posledním utkání udolal Jiřího Lehečku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Krejčíková na prostějovských kurtech
neztratila ani set a potvrdila pozici druhé nejvýše nasazené tenistky. Dobře
podávala, nedělala nevynucené chyby
a dokázala využít i podpory rodiny
v hledišti. Celkově na turnaji domi-

novala a zaslouženě získala pohár pro
celkovou vítězku.
„Musím poděkovat všem, kteří se na
turnaji podíleli. Dělají maximum, abychom byli co nejlépe připraveni na chvíli, kdy opět začne ostrá sezóna,“ uvedla
Krejčíková, která si pochvalovala vlastní
výkony, současně ovšem dokázala ocenit i finálovou soupeřku. „Odehrála celou řadu výborných zápasů. Věřím, že se
jí podobě bude dařit také v další kariéře.
Ukázala, že na to má,“ všimla si vítězka
ženské části turnaje.

/QTCXKC 1RGP PCDÊFN URQWUVW MXCNKVPÊEJ UQWDQLč ONCFÚEJ VGPKUQXÚEJ PCF÷LÊ
Foto: internet

Druhý turnaj za poslední měsíc vyhrál Forejtek a navázal na svůj triumf
ve Starých Splavech. V průběhu
Moravia Open ukázal dobrou formu a v závěrečných kolech dokázal
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porazit hned dva domácí tenisty. Po
Zdeňkovi Kolářovi dokázal uspět i ve
finále, v němž otočil průběh střetnutí
s Lehečkou a nakonec se po necelých
dvou hodinách radoval z dalšího výrazného úspěchu.
„Mám velkou radost, věřím, že tyto
zápasy se projeví na naší hře v dalších
týdnech a měsících. V Prostějově
jsem odehrál dobré zápasy. Finále
bylo hodně napínavé. Po prohraném
prvním setu jsem dokázal nepříznivý výsledek otočit a taková výhra má
vždy velkou cenu,“ prohlásil vítěz
mužské dvouhry.
Turnaj Moravia Open přinesl hned
několik velkých překvapení. Tím
největším byly dvě porážky nejvýše
nasazené Kateřiny Siniakové. Kromě
duelu s poraženou finalistkou ztratila
také střetnutí proti Brendě Fruhvirtové a nepostoupila ani do semifinále.
„Je to skvělý pocit porazit tak skvělou
hráčku. Znamená to velké povzbuzení do další práce. Snažila jsem se být
aktivní, tlačila se do útoku a vyšlo to,“
poznamenala Brenda Fruhvirtová po
nečekaném úspěchu.

Foto: internet

PROSTĚJOV Téměř dokonale
využil volnou kartu do hlavní
soutěže nadějný prostějovský
tenista Jiří Lehečka. V základní
skupině vyhrál všechny tři zápasy a jeho vítězné tažení zastavil
až ve finále další nadějný tenista
Jonáš Forejtek. „Celkově můžu
být spokojený, škoda že poslední
utkání nevyšlo, ale beru to tak, že
se můžu příště zlepšit,“ hodnotil
své vystoupení na Moravia Open
Lehečka.
yy Ve finále jste získal první set,
ani to nestačilo. Co chybělo k celkovému vítězství?
„Ve druhém setu se mi přestalo
dařit na servisu, přesto jsem měl
za stavu 5:5 při Jonášově servisu čtyři brejkboly. Stačilo jeden
proměnit, utkání mohlo skončit
opačně. Dobře se známe, dalo se

předpokládat, že to bude hodně
vyrovnané.“
yy Finále ale jako hráč startující
na volnou kartu berete?
„Jsem hlavně rád, že jsem se tady
díky té kartě mohl předvést. Ukázat svoji hru. Myslím, že za výkony se nemusím stydět. Byly i slabší chvilky, kdy jsem hrál pasivně,
ale pokaždé se podařilo vrátit na
vlnu. Docela dobře vycházel servis. Celkově se ukázalo, že musím
hrát aktivně a odvážně, to přináší
šance a přes takovou hru se dá vyhrávat.“
yy Celkové vítězství přijde příště?
„Přesně tak. Doufám, že na prostějovském centrálním dvorci ještě odehraji hodně zápasů. A až se
zase dostanu do finále, bude mít
lepší konec.“
(lv)

Tenisoví mladší žáci obhájili titul Dvě berlínská finále Kvitové

prošla na exhibici do finále
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Na Zlatou tretru dorazí i světové hvězdy
OSTRAVA, PROSTĚJOV Organizátoři Zlaté tretry oznámili dalších
několik celosvětově známých atletů,
kteří by se měli v Ostravě představit
během 59. ročníku tradičního mítinku. Dorazit má diskařský mistr světa
Švéd Daniel Stahl, italský výškař
Gianmarco Tamberi či sprinterská
hvězda z Nizozemka Dafne Schippersová. Závod se uskuteční 8. září,
kam byl kvůli koronaviru přesunut
z tradičního květnového termínu.
Podnik v Ostravě patří do nově
zřízené zlaté kategorie Kontinentální
tour, což je druhá nejvyšší kategorie
jednorázových atletických závodů
po Diamantové lize.
Vedle domácí špičky pořadatelé navzdory komplikované situaci počítají
s účastí zahraničních hvězd. Po 24 letech se na hlavní plochu Městského
stadionu vrátí diskaři. Vedle úřadujícího světového šampiona Stahla by měl
závodit také jeho litevský předchůdce
na světovém trůnu Andrius Gudžius.
„Vzhledem k tomu, že možnosti ces-

tování jsou v současnosti omezené,
rozhodli jsme se vrátit poprvé od roku
1996 na hlavní stadion hod diskem. V
něm momentálně dominují Evropané,“
vysvětlil manažer mítinku Alfonz Juck.
„Snad poprvé v historii Tretry padne
v disku sedmdesátimetrová hranice,“
doufá Juck.
Dění ve výškařském sektoru by měl
oživit italský šoumen Tamberi, halový mistr světa z roku 2016 a úřadující
halový mistr Evropy. Ten po koronavirové závodní pauze zatím jako
jediný překonal 230 centimetrů. Při
své premiéře na Zlaté tretře se s ním
utká domácí jednička Marek Bahník.
„S Tamberim to bude úžasná soutěž a
třeba mi pomůže k vylepšení osobního maxima,“ řekl výškař. Jeho osobní
rekord pod širým nebem je 222 centimetrů, v hale skočil o tři centimetry
výše. Dvojnásobná mistryně světa
na 200 metrů Schippersová vyhrála
předloni na Zlaté tretře dvoustovku.
Tentokrát poběží nemistrovskou trať
150 metrů. „Mám na Ostravu skvělé

vzpomínky. Musím se ale přiznat, že
150 metrů jsem v závodě ještě nikdy
neběžela. Myslím si však, že právě tato
vzdálenost by mi mohla vyhovovat.
A jestli překonám nějaké rekordy? To
je těžké říct, dráha je velmi rychlá, ale
musí se sejít ještě několik dalších faktorů. Určitě se o to pokusím,“ vzkázala
sprinterka.
Definitivní program mítinku by měl
být znám přibližně za měsíc. Pořadatelé už dříve avizovali, že počítají
s oběma oštěpy, kde by neměli chybět
Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková a
Nikola Ogrodníková. Ženské pole by
mohla doplnit olympijská vítězka Sara
Kolaková z Chorvatska. Koulařský
sektor by mohl nabídnout duel
českého rekordmana Tomáše Staňka
s chorvatským vítězem letošní halové
tour Filipem Mihaljevičem. Pokud se
nezhorší epidemiologická situace, měli
by se do ochozů dostat diváci. Za aktuálních opatření by jich mohlo být pět
tisíc rozdělených do několika sektorů.
(lv)

BERLÍN, PROSTĚJOV Hned dva
Světová dvanáctka nejprve porazila domácí
povrchy si Petra Kvitová
Andreu Petkovicovou ve dvou setech a stejvyzkoušela na dvou turně tak i Kiki Bertensovou z Nizozemska. Pak
najích v Berlíně a dvakrát
v prvním vzájemném utkání vyzvala Svitolidošla až do finále. Na
novou a s pátou hráčkou žebříčku WTA prohrála
celkové vítězství však ani
v super tie-breaku třetího setu. Druhý turnaj se
v jednom případě nedosáhla.
hrál čistě v hale, i v tomto případě si česká tePrvní dva zápasy úvodního exhinistka poradila s Petkovicovou, pak ovšem
bičního klání absolvovala na trávě
padla se skvěle servírující Lotyškou Anana stadionu Steffi Grafové. Kvůli nestasijou Sevastovovou v supertiebreaku.
příznivému středečnímu počasí pak
(lv)
Foto: internet
bylo finále přeloženo na kurt s tvrdým
povrchem do hangáru bývalého letiště
7(1,6
Tempelhof.
å(1<
Berlín – exhibice
Česká tenistka vyhrála první dva duely, ve finále podlehla Elině Svitolinové z Ukrajiny. „Předloktí vydrželo, uká- þWYUWÀQiOH.YLWRYi±3HWNRYLþRYi 1ČP VHPLÀQiOH Kvitová
±%HUWHQVRYi 1L] ÀQiOH.YLWRYi6YLWROLQRYi 8NU 
zalo se, že nejvíce ruka dostává zabrat na antuce, kde se D
hrají údery více liftované. Na trávě je to v pohodě, stejně
%HWW$FHV%HUOLQ
tak na rychlém povrchu,“ uvedla po berlínském turnaji 6HPLÀQiOH.YLWRYi±3HWNRYLþRYiÀQiOH Kvitová – SevasWRYRYi /RW 
Kvitová.
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ZLÍN, PROSTĚJOV Vítěznou
sérii z loňského roku prodlužují v nové sezóně v týmových
mládežnických
soutěžích
tenisté TK Agrofert Prostějov.
Na mistrovství republiky mladších žáků získali domácí titul.
V semifinále porazili celek 1.
ČLTK Praha a v souboji o zlato
přehráli své soupeře z pražské
Sparty. Po roce tak obhájili český primát a získali další vítězný
pohár.
„Je to příjemný pocit, který se neomrzí. Vidět děti, jakou mají radost
z jednotlivých výher i týmového
úspěchu je krásné. Jsme rádi, že se
nám podařilo navázat na loňské výsledky,“ uvedl šéftrenér prostějovské mládeže Ivo Šilhánek. „Podle
výsledků vypadá naše vítězství
snadně, ale lehké to nebylo. O každý bod jsme se museli poprat,“ dodal Šilhánek.
(lv)
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KDO BUDE TÁHNOUT OBMĚNĚNÉ ŽENSTVO VK?
PROSTĚJOV Každý rok je to velice podobná až
stejná písnička. Volejbalistky VK Prostějov po
jedné sezóně opustí v rámci pravidelné obměny
hráčského kádru několik opor, místo kterých přijdou před dalším ročníkem jiné posily. A z nich se
musí – více či méně – vyprofilovat nové tahounky
přebudovaného kolektivu.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Letos nastal tenhle pravidelný scénář
přímo čítankově. Citelné odchody?
První nahrávačka a současně kapitánka Michaela Zatloukalová se odebrala
na mateřskou dovolenou, špičková
blokařka mezinárodní kvality Nikola
Stümpelová i často bodující smečařka
s útočnou silou Lucie Nová přestoupily do Olomouce, ostřílená střeďačka disponující mořem zkušeností
Gabriela Kozmík definitivně ukončila kariéru.
„Je pravda, že tohle jsou nejvýraznější
a těžko nahraditelné odchody. Míša

je zdejší odchovankyně a taková duše
týmu, postupem času se stala jeho
přirozenou vůdkyní. Taky Lucka nosila prostějovský dres hodně dlouho
a přebírala důležitou roli v mančaftu,
kterou okamžitě po svém loňském
příchodu zaujala i Nikča. Gabika sice
už jen dojížděla svou bohatou šestkovou dráhu, přesto byly její zkušenosti
neocenitelné,“ krátce vyložil kouč
vékáčka Lubomír Petráš, čím hlavně
bude jmenované kvarteto scházet.
„V současném sportu je však normální, že se jednotlivé celky průběžně
mění. Jen málokde zůstává kádr úplně či z větší části totožný, s postupným střídáním stráží je prostě nutné
počítat. A vždycky se s ním v rámci
možností co nejlépe vyrovnat. O to
se pokaždé snažíme, tentokrát nás
takový proces čeká znovu,“ nedělá

Tým prostějovských volejbalistek opustily hráčské
lídryně. Zamýšlíme se, kdo převezme jejich roli

Petráš z personálního kolotoče žádnou vědu.
Které z plejerek hanáckého klubu však
konkrétně převezmou štafetu ústředních týmových osobností? U těch, jež
zůstaly, to bude složitější, neboť jsou
všechny věkem ještě dost mladé (22
let – Gabriela Kopáčová, 21 let – Aneta Weidenthalerová, Tereza Baláková,
20 let – Karolína Fričová, Klára Dvořáčková, 19 let – Lenka Knorová).
„Tentokrát v našem kolektivu dál
pokračují opravdu jen samé mladší
holky, které zatím asi nemají úplně
veškeré předpoklady řídit a táhnout
celé družstvo. Přesto v nich jsou nemalé herní schopnosti, jimiž mohou
pomáhat, takový potenciál vidím především v Kopy, Káje či Lence, pokud
zůstane zdravá,“ odtušil Petráš.
Přesto je logicky potřeba, aby určitou
dávku zkušenostního lídrovství vnesly do party nově příchozí posily. Těmi
jsou Michaela Jurčíková (29 let), Iva
Šípová (27), Kateřina Kvapilová (25),
Adéla Stavinohová (22), Tereza Plu-

/KEJCGNC,WTéÊMQX¾ XRTCXQ LG\ąGLO÷PGLX÷VwÊCFGRVMQWPCHWPMEKPQXÆMCRKV¾PM[
RTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGM
Foto: Marek Sonnevend

hařová (21) a Petra Kožoušková (20).
Z daného přehledu je vidět, že aspoň
některé k tomu jsou věkově vhodné.
„Samozřejmě není ideální, pokud tým
má vést někdo, kdo do něj nově přijde
odjinud. Ale v našem aktuálním případě asi nebude zbytí. Zejména Míša
Jurčíková toho má již hodně za sebou
včetně zahraničních angažmá, dost si
během dosavadní kariéry prošly Iva

Šípová a Katka Kvapilová, částečně se
tohle dá říct též o Adéle Stavinohové
s Terkou Pluhařovou. Důležité bude,
aby se mančaft dal přirozeným způsobem dohromady, a hierarchie v něm se
pak normální cestou vytvoří. Časem
uvidíme, kdo jej potáhne na hřišti
i mimo něj,“ uzavřel slovenský lodivod
téma rovněž směrem k určení nové
kapitánky.

Lubomír Petráš: Å7ěåtPěçHY3URVWěMRYěYçG\FN\
GiPHGRKURPDG\PDQĀDIW
PROSTĚJOV Už pouze týden zbývá do startu společné přípravy prostějovských
volejbalistek na novou
sezónu 2020/21. Což byla
vhodná příležitost sednout
si s hlavním trenérem žen
VK Lubomírem Petrášem
a probrat aktuální témata.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Máte za sebou dva roky
v roli prvního kouče týmu.
Jaké byly?
„Radost mám především
z toho, že se povedlo navázat
na předchozí úspěšnou éru
v jednom ohledu: mančaft
chtěl a maximálně šel za co
nejlepší výkonností i výsledky. Myslím, že navzdory
postupně klesajícím ekonomickým možnostem se nám
daří udržovat profesionální
chod celého družstva včetně správného přístupu hrá-

ček v obměňovaném kádru.
Všichni společně se každou
sezónu snažíme dělat nejvíc,
co jde. A řekl bych, že v rámci
možností nám to vychází.“
yy Povedlo se tedy v obou
posledních ročnících vymáčknout z kolektivu jeho
plný potenciál?
„Teoreticky lze vždy dosáhnout ještě víc. Ale pokud to
vezmu reálně, tak jsem přesvědčený, že ano. Předminulou sezónu jsme dotáhli ke
stříbru jak v české lize, tak
v národním poháru. A vítězná Olomouc prostě byla
objektivně silnější a lepší
než my. Zatímco ostatní
soupeře jsme i přes dílčí
problémy nechali nakonec
za sebou. Uplynulý ročník
jsme skvěle začali, ovšem
bylo víceméně jasné, že na
trvalé uhájení nejvyšších
příček náš tým volejbalově
nemá. Hodně mrzel neúspěch ve Final Four Českého poháru, nicméně tam se
po pravdě asi ukázaly naše
limity v rozhodujících zápa-
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„Tým je v podstatě z poloviny nový,
sech, kdy už šlo o všechno.
některé holky jako obvykle odešly
Čtvrté místo proto bylo
a jiné přišly. Myslím, že jsme za dazasloužené stejně jako
ných okolností přivedli solidní
po dlouhodobé čásposily, na papíře nevypadá
ti extraligy. Šelmy
naše pozměněné družstvo
Brno i Olomouc
vůbec špatně. Rozhoduse pohybovaly
jící ale bude, jak se dá
v ý konnostně
během přípravy dojinde, Olymp
hromady kolektiv
Praha se svým
a nakolik pošlape
z l e p š ov á n í m
v sezóně. Vytvoprávem dostal
řit soudržnou
na třetí pozici.
partu společně
V play-off bytáhnoucí jedchom šli na Ostním směrem
ravu, což byl vzhlea jdoucí kvalitní prací za
dem k možnostem
neustálým zlepšováním je
dobrý los pro čtvrtfivždy stěžejní.“
nále. A věřím, že byyy Na co budete v tuchom postoupili do
zemských soutěžích
semifinále, naopak
mít?
zisk medaile by po„Tohle se dopředu
tom byl velice složitý.
fakt složitě odhaduKaždopádně dohrát
je, zvlášť při častých
soutěž
znemožnil
změnách hráček ve
koronavirus, já naši
všech klubech. Ale
čtvrtou příčku povanejsilnější by opět
žuju za adekvátní.“
měla být dvojice
yy Co říkáte na slo- .WDQOÊT2GVT¾wJNCXPÊMQWéXQNGLDCNKU
VGM8-2TQUV÷LQX
Olomouc plus Šelžení obměněného
Foto: Marek Sonnevend
my, k nim se možhráčského kádru?

ná přiblíží posílený Olymp, kvalitu
nadále bude mít Liberec. U ostatních celků od Ostravy přes Královo Pole, Šternberk a Přerov až po
Frýdek-Místek bude stejně jako
v našem případě záležet, jak jim
to v dost odlišném složení půjde.
Papírově bychom mohli bojovat
o nějaké páté šesté místo, skutečnost se teprve ukáže.“
Nemáte obavy, zda i nadcházející sezónu nepoznamená nákaza
covid-19?
„Nikdo neví, co všechno se může
stát a jaký další vývoj bude koronavirus mít. Podle mého názoru
šéfové byznysu potřebovali krizi
k novému restartu ekonomiky,
což proběhlo. A kdyby měl v brzké
době přijít nový globální výpadek
tak zásadních rozměrů, už by to
znamenalo skutečně velký problém. Proto si myslím, že obecně
bude prioritou zachovat v co největší míře normální chod společnosti včetně sportu. Pochopitelně
rozhodnou konkrétní zdravotní
okolnosti, třeba v Americe to teď
vypadá dost špatně. Vůle hrát
sportovní soutěže by však měla být
maximální.“
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KP Brno má Amerièanku,
Faltínová z Ostravy do Šelem
Prostějov (son) - Kromě UP Olomouc mají všechny ostatní týmy volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
ve svých současných kádrech minimum zahraničních hráček (s výjimkou Slovenek). Z tohoto trendu však
aktuálně vybočilo Královo Pole, kam
přišla čtyřiadvacetiletá smečařka
Cassie Baird z USA naposledy působící v portugalském SC Leixoes.
„O České republice jsem slyšela hodně pěkných věcí a jsem moc ráda za
to, že zde můžu v příští sezóně působit. Je to pro mě velká výzva a také
cesta k mému dalšímu profesnímu
růstu,“ vzkázala 187 centimetrů vysoká Baird zatím na dálku z Ameriky
citelně zasažené koronavirem.
Zajímavý přestup je na spadnutí
mezi dvěma kluby nejvyšší tuzemské
soutěže. Z Ostravy, kterou již dříve
opustily polská univerzálka Alexandra Wanczyk (do Šternberka) a další
účko Monika Adamčíková (do oddílového béčka), se smečařka Klára
Faltínová – mimochodem beachová
parťačka prostějovské Terezy Balákové – chystá odejít do Šelem Brno.
Vedení TJ tak dává dohromady částečně obměněné družstvo, jež bude
vedle národních soutěží působit během nového ročníku 2020/21 i v evropském Challenge Cupu. „Chceme
mít co nejširší kádr, abychom se
mohli konfrontovat se silnějšími kluby a co nejlépe uspěli v Evropě,“ řekl
ostravský trenér Zdeněk Pommer.

¤HVNÙYROHMEDOP½
nové logo ke sto letùm
Prostějov (son) - Na termínově přesunutém jarním zasedání
Výboru Českého volejbalového
svazu, jež vinou epidemiologické
situace proběhlo místo května až
koncem června, bylo představeno
nové logo Českého volejbalu.
„V roce 2021 bude Český volejbal
slavit již sto let organizované činnosti – a k této příležitosti bylo vytvořeno speciální logo. To kombinuje jednak stávající logo Českého
volejbalu a zároveň historické prvky z minulosti. S podobou nového
loga se můžete seznámit už nyní,
používat se začne ještě letos a následně bude v oběhu během celého roku 2021,“ stojí v oficiálním
prohlášení ČVS k danému tématu.
Kromě prezentování nového loga
obsahoval program stěžejního
zasedání svazového výboru také
zhodnocení činnosti za uplynulé
období, do kterého výrazně zasáhla koronavirová krize, schválení
zprávy o činnosti a schválení rozpočtu na celý rok 2020.

Dokončení přehledu, co čeká prostějovské Beach: juniorky Jurčíková
volejbalové týmy v českých soutěžích 2020/21
PRVNÍ LIGA KADETEK
Stručný popis: Už loni se starší žákyně VK Prostějov pod hlavičkou oddílového béčka kadetek
vrátily do druhé nejvyšší soutěže U17, tedy o dva
roky starší věkové kategorie. Zde budou ve sbírání
cenných zkušeností pokračovat nadále, zápasy proti silnějším soupeřkám jim mohou jedině prospět.
Los VK B v základní skupině F: 26. září Prostějov B – Polička, 27. září Lanškroun – Prostějov B,
10. října Svitavy – Prostějov B, 11. října Prostějov
B – Boskovice, 24. října Prostějov B – Kroměříž,
7. listopadu Polička – Prostějov B, 28. listopadu
Prostějov B – Lanškroun, 12. prosince Boskovice
– Prostějov B, 9. ledna Prostějov B – Svitavy, 24.
ledna Kroměříž – Prostějov B.

PROSTĚJOV Jako každý rok začátkem léta už
je známo zápasové rozlosování českých volejbalových soutěží, tentokrát pro novou sezónu
2020/21. Ta by měla podle plánu odstartovat
během září a října, pokud samozřejmě vše neohrozí přetrvávající strašák jménem koronavirus. My pro tuhle chvíli počítejme s příznivou
zdravotní variantou a pojďme dokončit minu.5$-6.¥3´(%25<l.<®
le načatý souhrn, co v nadcházejícím ročníku
potká prostějovská družstva. Dnes stručně Stručný popis: Na velkou účastnickou krizi to
informujeme o nižších soutěžích mládežnic. zatím vypadá v KP Olomouckého kraje obou žá-

kovských kategorií dívek. Vždyť mezi staršími žákyněmi U15 je přihlášeno jen pět družstev (VK
Prostějov A, VK Prostějov B, VAM Olomouc,
Šternberk, Kojetín), mezi mladšími žákyněmi U13
dokonce pouze tři kolektivy (VK Prostějov, VAM
Olomouc, Šternberk). Reálně tak hrozí, že holky
vékáčka budou celý ročník těchto soutěží nastupovat proti stále stejným soupeřkám. Věřme, že
alespoň s postupem na mistrovství republiky díky
vysokému umístění v konečném pořadí.

s Nečasovou 7. v Opavě

OPAVA, PROSTĚJOV Dvě dvojice VK Prostějov absolvovaly beachvolejbalový turnaj celostátního
Českého poháru juniorek 2020
v Opavě. A alespoň jeden pár mladých hráček vékáčka si vedl dost
solidně.
Adriana Jurčíková a Viktorie Nečasová obsadily dělené sedmé místo,
ovšem podle výsledků jednotlivých
utkání určitě měly i na víc. Dva vyhrané zápasy totiž získaly hladce,
zatímco obě dílčí porážky s později

stříbrným a bronzovým duem byly
nesmírně těsné, dá se říct až smolné.
Pro Hanačky se reálně rýsovaly medaile, které jim o kousek utekly.
Adéla Sovíková a Andrea Píchalová
jsou věkově ještě mladší, na písku
postupně sbírají zkušenosti. Proto
úplně nepřekvapilo, když na severu
Moravy mezi staršími soupeřkami
prohrály oba své duely, byť ten úvodní až po vyrovnaném boji 1:2. Celkově z toho byla dělená sedmnáctá
příčka.
(son)

¤(6.¥32+5<
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Stručný popis: V národních pohárových soutěžích všech věkových kategorií ještě nejsou
známi všichni účastníci a tím pádem ani zápasový los. Nicméně by ČP měly kromě „A“-týmu
žen a starších žákyň VK Prostějov nově zkusit
rovněž kadetky vékáčka. Konkrétní rozpisy
utkání přineseme hned, jakmile budou zveřejněny.
(son)
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Týmy z Prostějovska
vědí, s kým a kdy
budou hrát

OLOMOUC,PROSTĚJOV PŮVODNÍ
Nemalé očekávání pano- zpravodajství
valo na pokraji školního pro Večerník
roku ve všech regionálMichal
ních florbalových klu- SOBECKÝ
bech. V pondělí 22. června
se totiž konal losovací aktiv soutěží Olomouckého kraje a hned den nato došlo také na ten Moravskoslezský.
Kromě samotného rozlosování šlo v první řadě o definitivní stvrzení novinek, kam kdo umísti pro ročník
2020/21 své týmy. Na Prostějovsku se los týkal tří oddílů, které přihlásily dohromady 16 družstev. Pojďme
se tedy nyní stručně podívat, kdo všechno bude
v soutěžích florbal z Prostějovska reprezentovat a co
týmy čeká na začátek sezóny?
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Nejméně týmů přihlásil do sezó- u derby s Playmakery se přitom
ny 2020/2021 Kostelec na Hané, dá čekat velmi atraktivní duel
a sice dva, oba seniorské. Klub plný gólů.
ještě v minulé sezóně měl
přihlášenou Regionální
TJ Sokol Kostelec
ligu mužů, ale v té skonna Hané – HK
čil na chvostu. A nakonec
oddíl pro příští ročník
přihlásil jen Olomouckou
ligu a rezerva mužů pak
FTWåUVXC
zůstává v přeboru. Kostelec na Hané načne sezónu
s SK K2 Prostějov a s Mohelnicí, „B“-tým turnaj
pořádá a střetne se na
něm s prostějovskými
Playmakery a s Uničovem. Zejména
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FBC Playmakers Prostìjov
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• /WåKd#qt1NQOQWEMÚRąGDQTOWåč
s/WåKd$qt1NQOQWEM¾UQWV÷åOWåč
s,WPKQąKtNKICLWPKQTč
s5VCTwÊå¾EKt1NQOQWEMÚRąGDQTUVCTwÊEJå¾Mč
s/NCFwÊå¾EKt1NQOQWEM¾NKICONCFwÊEJå¾Mč
SK K2 Prostìjov
V posledních sedmi letech se jed- celky, z toho „A“ná o největší klub na Prostějov- -tým do celostátní
sku. Ten pro další sezónu přihlásil Divize. Tu „kádvojka“
9 výběrů, tedy o dva méně než pro načne o víkendu 12.
tu předcházející. „Další ročník na a 13. září v Šumperku
florbalové scéně nepřidají zá- s domácím Asperem.
stupkyně něžného pohlaví. Tým Na úvod v rámci Olose delší dobu potýkal s nižším moucké ligy mužů ve
počtem hráček, než by potřebo- Velké Bystřici změří síly
val, a když hned několik hráček SK K2 „B“ a Kostelec
najednou oznámilo před uzávěr- na Hané. Zatímco pak
kou přihlášek přerušení své krát- ve druhém zápase čeká
ké kariéry, bylo o osudu družstva eskáčko domácí Droždín,
žen rozhodnuto,“ zdůvodnil ten- Kostelec na Hané vyzve
to krok člen předsednictva Lukáš Mohelnici, to vše 19. září.
Ondra. A znamená to, že v regio- Juniory pak čeká 12. září
nu tedy nebude už ani jedin žen- dlouhá cesta až do Horní
ský tým. Klub rovněž nepočítá Suché nedaleko Karviné
a těžké boje s Frýdkems druhým družstvem přípravky.
Přihlášeny jsou naopak dva mužské -Místkem a Bílovcem.
UG\ÐPC
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FBC Playmakers Prostìjov
Playmakeři přidali k dosavadním dvěma týmům další tři. Po roční pauze obnovili mužský
„B“ tým, po šesti letech se vrátili k žákovským
družstvům, která založili rovnou dvě. Klub
v případě elitního výběru mužů odmítl možnost postupu do Olomoucké ligy ze 2. místa.
Stejně tak je nezlákala vyšší soutěž u starších
žáků. Co ale přesto bude oddíl trápit, to jsou
dojezdové vzdálenosti. Do 3. ligy juniorů
totiž mužstva kromě Playmakerů přihlásilo už jen SK K2 Prostějov a Hranice. Soutěž
z Olomouckého kraje totiž byla spojena s tou
ostravskou. „Aspoň ale podle rozpisu nemusíme dojíždět do Frýdku-Místku nebo do
Petrovic u Karviné. I tak to ale bude hodně
náročné organizačně,“ tuší nelehké cestování ´Playmakeři´.
Jaké je čekají premiéry? „A“-tým to bude
mít jen kousek, vyrazí do Kostelce na
Hané, kde si zahraje 26. září s domácím
celkem a s Troubelicemi. „Béčko“ shodou okolností pojede do Kostelce na
Hané též, a to už 20. září. Na domácím
turnaji vyzve zálohu Jeseníku a Lipníka nad Bečvou. Nejdříve ze všech 13.
září odehrají ale první dva zápasy junioři. Ti navíc musí cestovat až do
Bolatic u Opavy. Čekají je dobře
známé Hranice a také Tigers Poruba, což je pro prostějovský tým
velká neznámá.

