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PROSTĚJOV Strašné, nepochopitelné! Policejní mordparta šetří od sobotního poledne hrůzný čin. Vraždu a následnou sebevraždu! Mladý
pár bydlící v pronajatém jednopokojovém bytě panelového domu
v Okružní ulici v Prostějově se podle všeho musel strašlivě pohádat.
Výsledek? Třiadvacetiletý mladík střelnou zbraní zbavil života o rok starší partnerku. Možná si uvědomil, co strašného udělal. Za pár vteřin totiž
obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu! Dvě bezvládná těla ležící
na zemi našli hasiči, kteří vyrazili dveře bytu a vnikli dovnitř...
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Leklé ryby v pøehradì
Plumlov (mik) – Večerník v minulém vydání informoval o zhoršené
kvalitě vody v plumlovské přehradě,
kterou hygienici označili „trojkou“
z pětibodové stupnice. Nyní vyšlo
najevo i to, že v nádrži bylo kromě
sinic a vodního květu nalezeno větší
množství uhynulých ryb! „Byl zde
nalezen vodní květ a leklé ryby ve
větším počtu, které jsou již odstraněny. Nezjistili jsme příčinu toho, proč
ryby lekly. V kombinaci s vodním
květem jsme proto vodu zařadili do
zhoršené jakosti. Uvidíme, jak se
bude situace vyvíjet,“ uvedla prostějovská hygienička Eva Čehovská.

Místo rohlíkù alkohol
Prostějov (mik) – Se zajímavou
zkušeností se s Večerníkem podělil
pan Miloš z Prostějova. Ten už zřejmě bezdomovcům finančně jen tak
nepomůže. „Před Albertem ve Vrahovicích mě požádal jeden z bezdomovců o drobné peníze. Prý má hlad
a rád by si koupil rohlíky a nějakou
paštiku. Dal jsem mu padesátikorunu, vypadal opravdu zbědovaně
a bylo mi ho líto. Asi po pěti minutách, kdy jsem před supermarketem
čekal na manželku, jsem dotyčného
muže spatřil, jak vychází z prodejny
s krabicí vína! Vystartoval jsem po
něm a chtěl se ho zeptat, proč mi
lhal. Utekl...,“ popsal Večerníku muž
z Prostějova. Příště prý už takovým
dobrodincem nebude...

-HQS½URWXzLOFÕ
Prostějov (mik) – Obě prostějovská koupaliště v posledních dnech
a týdnech zejí prázdnotou, navštěvují je pouze ti největší otužilci...
Na vině je chladné a mnohdy deštivé počasí. „Na otázky návštěvnosti
začínám být alergický. Pravdou je,
že letošní sezóna bude opět velmi
ztrátová,“ řekl Večerníku smutně
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
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Počasí konečně přálo. Během
uplynulého víkendu se v celém
prostějovském regionu konal bezpočet kulturních a společenských
akcí, které tentokrát nemusely být
rušeny kvůli nepřízni počasí. Oproti
předešlému fiasku tak v rámci Léta
s hvězdami mohla při druhém pokusu nejen kapela Argema zahrát
vícero návštěvníkům.
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CO NÁS UDIVILO…

Michal KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Výrobní budovy, podnikový sad, kotelna, osmdesátimetrový komín, kuchyně. To vše z areálu bývalého
gigantu je pryč a na místě bývalého Oděvního podniku se nyní objevují jiné stavby investorů. Něco tady ale přece jen zůstalo. Přesně uprostřed rozkopané plochy se stále daří jehličnanu, jehož stáří čítá zhruba třicet let.„Pamatuji si, jak jsme ten
smrk sázeli mezi kotelnou a kuchyní,“ řekl Večerníku jeden z bývalých zaměstnanců Oděvního podniku. A smrk je stále zelený a má se čile k životu. Tak snad tady zůstane navěky jako jedna z posledních vzpomínek na slovutné OP Prostějov...

Koronavirus odložil investice.
Stavební investice za desítky milionů korun byli nuceni na příští rok
odložit prostějovští radní. Důvodem je až příliš velké množství peněz vynaložených radnicí během
nouzového stavu a zároveň obava
z dalšího šíření nákazy covid-19.
Počkat si musí Národní dům, kino
Metro 70 a další.
ZACHYTILI JSME

Agentura .$1'(/É%5<=8/,&=0,=Ì(/(.7ŏ,1$-('5$+É
Agentura Hóser byla jednoho
krásného letního dne pozvána
na pohoštění k primátoru Prostějova Francimóru Kopačkovi.
Z původně přátelského sedánku
u kávy se však nakonec stala čistě
pracovní záležitost. Při vstupu do
kanceláře jsme totiž nalezli primátora s hlavou v dlaních a jeho
zoufalý pláč nesignalizoval nic
dobrého.
První muž Prostějova seděl nad
fakturou za elektřinu, kterou
město propálilo za první pololetí

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Vody je už moc. Našinec nadává na všechno. Když je sucho, každého trápí
nedostatek vody, že nerostou houby, úroda hyne... Když prší, všichni jsou
zase nespokojeni s tím, že vody je přespříliš. Pravdou ale je, že současné deště
jsou už skutečně na škodu. Své by mohli vyprávět na jihu prostějovského regionu, kde v pondělí voda vyplavila sklepy a způsobila další škody.
**Úterý**
Na Vápenici ani noha. Vedení Olomouckého kraje i prostějovského magistrátu
nás všechny ubezpečuje, že rekonstrukce vozovky na Vápenici běží podle harmonogramu. Ale mohla by být realizována ještě rychleji, kdyby... „Nepracuje tu ani
noha,“ informoval Večerník jeden z Prostějovanů bydlící právě na Vápenici.
**Středa**
Zase ten nepořádek. Vedle kontejnerů na tříděný odpad na Husově náměstí se objevila hromada rozebraného starého nábytku a papírových kartonů.
Večerník věří, že „bordeláře“ zachytila kamera, kterou tu prostějovská radnice slíbila instalovat. Kdo je původcem tohoto nepořádku, se zatím neví.
Zřejmě ale byla pro něj dvousetmetrová vzdálenost do sběrného dvora nepřekonatelnou překážkou.
**Čtvrtek**
Přijďte se podívat. Velice poučná výstava byla zahájena slavnostní vernisáží
ve Špalíčku v Muzeu a galerii v Prostějově. Ve spolupráci se spolkem Hanácký
Jeruzalém se podařilo shromáždit velké množství fotografií z historie českých
synagog a modliteben. A ty prostějovské samozřejmě nemohou chybět ani
náhodou.
**Pátek**
„Bělák“ stojí za procházku. Ekocentrum IRIS v Prostějově pořádá pro milovníky přírody časté vyjížďky za poznáním. V pátek ráno se lidé s ochránci přírody vydali do Běleckého Mlýna, jehož okolí skýtá mnoho zajímavostí a pamětihodností, ale i novinek, jakou je například nedávno vybudovaná vodní nádrž.
**Sobota**
Počasí konečně dovolilo. Pořadatelé Léta s hvězdami vedle obchodního
centra Albert v Plumlovské ulici si pořádně vydechli. Konečně se umoudřilo počasí, takže druhý díl akce přilákal daleko více návštěvníků než ta před
třemi týdny. Hlavním tahákem akce plné dobré muziky a ještě lepšího jídla
a pití byla kapela Argema. A rockeři rozhodně své fanoušky nezklamali.
**Neděle**
Poutníci mířili do Kostelce. Nádherný nedělní den připravila pro stovky
účastníků Jakubské pouti v Kostelci na Hané tamní radnice ve spolupráci
s římskokatolickou farností. Program bohatý na kulturu, ukázky historických řemesel i akce pro děti zvýraznily také mše svatá a žehnání obnoveného
misijního kříže.

tohoto roku... „To je na oběšení,
platíme dvakrát tolik než vloni, kde na to mám sakra brát,“
zavzlykal Francimór Kopačka
a přátelskou schůzku s redaktory
Agentury Hóser odložil na příští
rok.
Druhý den jsme se dozvěděli, že
Kopačka narychlo svolal radu
města. Někteří konšelé tak museli
dorazit ze zahraniční dovolené
speciálním tryskáčem, který pro
ně primátor poslal. „Rada města
s okamžitou platností rozhodla,
že se po celém Prostějově zruší
veřejné osvětlení. Ušetříme tak
stovky milionů korun. Všechny
kandelábry u silnic a v parcích
necháme vytrhat a odvezeme je
do sběru. Z toho budeme mít dal-

KRIMI
Ü½NGJ

Hrůza a děs, co se děje na
silnicích Prostějovska! Od
nedělního večera a pak ještě
během pondělního dne při
bezpečnostní razii odhalili
policisté při kontrolách jedenáct opilých řidičů! Čtyři z nich byli dokonce pod
vlivem drog. Jednalo se o tři
cyklisty, sedm řidičů osobních vozidel, a dokonce také
o šoféra dodávkového automobilu.

11
Rekordmanem byl podle
policie třicetiletý cyklista,
který navíc Za Olomouckou
ulicí havaroval. Po pádu
z kola policistům nadýchal
2,59 promile alkoholu.
Šoféři motorových vozidel
přišli o řidičské průkazy
a některým z nich hrozí
také kriminál.

ší prachy,“ sdělil čtyřiadvacet hodin po zasedání konšelů primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Jeho první pohunek Jiří Nikamnepospíchal okamžitě přispěchal
s vysvětlením, že na ulicích se
svítit nemusí a do parků bude od
večerních hodin zakázáno chodit vůbec. „Na ulicích je i v noci
světla dost, obzvláště když svítí
měsíc. Navíc ulicemi furt projíždějí nějaká auta, jejichž reflektory osvítí celé prostředí až až.
Do parků bez veřejného osvětlení
zakážeme prostřednictvím nové
vyhlášky vstup po setmění. Tato
opatření jsou opravdu nutná, nemůžeme tolik utrácet, musí se šetřit,“ uvedl k celé problematice Jiří
Nikamnepospíchal.

Další náměstkyně Bitva u Sokolova navíc apeluje na solidaritu
občanů města. „Kdo bydlí v domech přímo u silnice, měl by nechat svítit ve všech místnostech
s okny do ulice. Pomůže tím tak
osvítit celý prostor,“ vyzývá Prostějovany náměstkyně primátora
Miládka Bitva u Sokolova.
Za Agenturu Hóser Majkl

5 417

Přesně tolik zákazníků využilo
během prvního pololetí službu
Senior taxi v Prostějově. Velký
pokles počtu klientů kvůli covid-19 byl zaznamenán během
nouzového stavu.
ZAUJAL NÁS...

PAVEL ŠPORCL

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.

JOSEF ŘÍČAŘ

Foto: internet

Fenomenální český houslista uhranul své příznivce při svém vystoupení s názvem Pocta Paganinimu na
zámku v Plumlově.
ZASLECHLI JSME…

„TAKHLE KDYBY
MI VAŘILA
MOJE ŽENA!“
Jeden ze spokojených účastníků
ptenského Gulášfestu určitě nechtěl
urazit svoji manželku, ale...

POÈASÍ v regionu

se narodil 12. června 1998 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 23 do 25 let, měří okolo 180
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé rovné vlasy. Nosí knír.

Støeda 28/16 °C

PATRIK LANŽ

Ètvrtek 29/15 °C

Pondìlí 26/13 °C
Věroslav

¶WHUÙ

27/14 °C
Viktor
Marta

se narodil 30. května 1994 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 16. července 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 25 do 30 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy. Nosí plnovous.

Bořivoj

Pátek

29/15 °C
Ignác

Sobota 28/15 °C

Oskar

Nedìle 28/16 °C
Gustav
Zdroj: meteocentrum.cz
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PŮVODNÍ zpravodajství

pro Večerník

Michal KADLEC

2TQUV÷LQXUMÚ\CUVWRKVGN/CTVKP-ąWR
MCUGUVCNPQXÚOąGFKVGNGO0¾TQFPÊ
JQFQOW
Foto: Michal Kadlec

zjistili jsme

PROSTĚJOV Během posledního červnového týdne tohoto roku byl „na hodinu“ odvolán z pozice ředitele Národního domu v Prostějově Jiří Hloch. Přesné důvody
dodnes nejsou známy. Správní rada této obecně prospěšné společnosti okamžitě vyhlásila výběrové řízení, které
minulý týden bylo ukončeno. A „národ“ má od úterý nového šéfa!

Po odvolání Jiřího Hlocha byl dočasným řízením Národního
domu pověřen člen správní rady a prostějovský zastupitel za SPD
Martin Křupka. A podle výběrové komise se osvědčil. „Správní rada vybrala na základě výsledků výběrového řízení na post
nového ředitele pana Martina Křupku. Za uplynulý měsíc velice
dobře pronikl do problematiky Národního domu a já věřím, že
ho povede i nadále velice dobře,“ sdělila exkluzivně Večerníku
Milada Sokolová, předsedkyně správní rady Národního domu
v Prostějově a náměstkyně primátora. Na
otázku, kolik lidí se ucházelo o funkci ředitele, odpověděla jen částečně. „Obdrželi jsme
2À=?
čtyři přihlášky a ve všech případech se jednalo
ßNíN?H;
o muže. Jejich jména vám ale nesdělím, nebylo
MNL;Hí
by to vůči neúspěšným uchazečům fér,“ omlu21
vila se Milada Sokolová.

PROSTĚJOVSKO – Pořádné
problémy nadělalo minulý týden počasí. A opět na jihu Prostějovska! Není to tak dlouho,
co třeba v Doloplazech nebo
Víceměřicích zasahovali při
lokálních povodních hasiči.
Ti se v noci z pondělí na úterý <CVQRGP¾HQVDCNQX¾JąKwV÷WNKEGéKE[MNQUVG\M[6CMX[RCFCNCOKPWNÚ
2x foto: Facebook
21. července museli opět pus- VÚFGPLKåPÊé¾UVRTQUV÷LQXUMÆJQTGIKQPW
tit do díla.
Prudké deště totiž rozvodnily
například Hanou i jiné menší
toky. Půda nezvládla nápor vody
a ta tak zaplavila okolí hřiště ve
Vrchoslavicích, níže položené
části Tištína. Nebo čtvrť rodinných domků v Nezamyslicích.
„Škody budeme teprve řešit, jen
jsem se na otočku vrátil z dovolené. Bylo ale za- lo, pak byl dvě hodiny klid a pak znovu dvacet
topeno několik ulic, ve čtvrti s novými domky, minut deště. Za tu chvilku spadlo 98 milimetrů
jako jsou Trávníky, Končiny a zatopené bylo vody, tedy měsíční úhrn za červenec,“ konstatoi hřiště,“ uvedl starosta Nezamyslic Vlastimil val starosta. Hasičům přitom práce neskončila
Michlíček. Podle něj se doslova se srážkami hned v úterý, naopak. Bahno a následky spouště
otevřela stavidla. „Nejprve dvacet minut prše- museli odklízet ještě ve středu.
(sob)

8KUÊVQXGX\FWEJW&TWJ¾XNPCEQXKFLGVCF["
„Spíše bych řekl, že neskončila ta první,“ myslí si hejtman Okleštěk
od pátku další opatření v podobě povinnosti nosit ochranné roušky na vnitřních
hromadných akcích s účastí nad 100 osob.
Na dnešní den se plánuje další opatření
v podobě omezení počtu návštěvníků hromadných akcí.
Hygienici v Olomouckém kraji registrovali
k pátečnímu večeru už 953 osob s pozitivním testem na covid-19. „V našem kraji nezaznamenáváme tak vysoký denní nárůst
nově nakažených, jde zhruba o desítku
případů za den. Nejvíce jich v posledních
dnech přibylo na Olomoucku a Prostějovsku,“ konstatovala Růžena Halířová, krajská
hygienička.
V souvislosti s celostátním vývojem není
situace v Olomouckém kraji zatím tak fatální. „Z vývoje situace v našem kraji bych
zatím neměl obavy. Je pravda, což jsem si
ověřil u ředitelky krajské hygieny, že pár

Michal KADLEC
Česká republika už během uplynulého týdne překonala hranici 15
tisíc nakažených osob a jen během
pátku přibylo dalších 281 nově pozitivně testovaných. Vláda vyhlásila

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

V minulých dnech jsme s kolegy z městské rady vyhodnotili dosavadní vývoj
letošních daňových příjmů. Rozpočet
samozřejmě výrazně ovlivnila epidemie koronaviru a s ní související
opatření státu. Abychom udrželi finance města zdravé, rozhodli jsme se
přesunout některé plánované akce do
příštího roku. Patří k nim například
rekonstrukce kuchyně Národního
domu, oprava prádelny hasičské zbrojnice Domamyslice a obnova sociálního
zařízení v kině Metro 70. Byli bychom
raději, kdyby tyto kroky nebyly nutné,
na druhé straně jde skutečně jen o posun, nikoliv zrušení těchto akcí. Věřím,
že zastupitelé budou mít stejný názor
a že na zasedání začátkem září společně odsouhlasíme taková opatření,
která Prostějov udrží mezi městy s nejlepším hospodařením.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

*GLVOCP1NQOQWEMÆJQMTCLG.CFKUNCX1MNGwV÷MX[\ÚX¾MGMNKFWRąGUVQåGOGPwÊQJPKUMCP¾MC\[UGQDLGXKNC
WåVCMÆXPCwGOTGIKQPW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PRAHA Ve čtvrtečním finále soutěže
Miss Czech Republic
2020 výrazně uspěla
devatenáctiletá studentka z Prostějova
Veronika Šmídová.
Obsadila skvělé
páté místo a zároveň se stala Miss
I n te rco n t i n e n t a l
Czech Republic 2020.
Desetičlenné finále
se konalo v prostorách Aureole v Praze
a sledovat jsme ho
mohli na obrazovkách televize Óčko.
Veroniko, ke gratulacím se připojuje
také PROSTĚJOVSKÝ
Večerník!
(mik)

menších ohnisek nákazy koronaviru v Olomouckém kraji je nově zaznamenáno.
Víme ale bezpečně, odkud a na jaké akci
se lidé nakazili, a činíme potřebná opatření. Na druhé straně musím zmínit, že jsme
během uplynulých týdnů nezaznamenali
žádný případ pozitivně testovaných osob
v sociálních zařízeních pro seniory,“ řekl
v sobotu Večerníku Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje. Podle něj
s ohledem na vývoj v celé České republice
nemůžeme hovořit ještě o druhé vlně koronaviru. „Podle mého názoru neskončila
ještě ani ta první. Mám ale strach z podzimního období, kdy se covid-19 pomíchá
s běžnou chřipkou. Zatím tedy není důvod
k žádné panice. Vyzval bych ale občany
k dodržování všech hygienických pravidel,
která jsme se všichni naučili plnit během
jarních měsíců,“ dodal hejtman Okleštěk.

POKRAČOVÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 21

zjistili jsme

VERONIKO,
GRATULUJEME!
Foto: Facebook

20072411142

PROSTĚJOV Byli jsme zřejmě všichni bláhoví v tom, že po
úspěšném překonání první vlny
nákazy covid-19 a postupném
rozvolňování vládních opatření
po nouzovém stavu nás už nic
nemůže ohrozit a celá společnost včetně ekonomiky se rychle
vzpamatuje z dvouměsíční recese.
Omyl! V České republice raketovým tempem přibývá ohnisek
koronavirové nákazy a hygienici
denně zaznamenávají další stovky
pozitivně testovaných lidí. Vláda
už v pátek vyhlásila další opatření
a dnes se připravuje další. Počet
nově nakažených se zvyšuje také
v Olomouckém kraji, nemocných
přibývá i v Prostějově.
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STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Bývali tam Beatles,
od poloviny letošního června je
tam Karel Gott! Je to už tři roky, co
přišla Pavla Koutná s originálním
nápadem, jak oživit šedivou stavbu
u kolejí nedaleko prostějovského
místního nádraží. Velmi vydařené
kresby se každoročně dočkají obnovy. Ta letošní u lidí z Prostějova
vzbudila obzvláštní ohlas – Michal
Dvořák na jednom z graffiti zachytil
hned dvojnásobnou podobu Karla
Gotta.
Graffiti nemusí být vandalismus, graffiti může být i umění. To je vzkaz od

Napsáno
pred

à

26. 7. 2010

výtvarníků, kteří už před třemi lety
poprvé pomalovali zeď nedaleko železniční trati za dětským dopravním
hřištěm u místního nádraží v Prostějově. Svým méně zdatným kolegům
čmárajícím po historických památkách pak vzkazují: „Všechno je to otázka inteligence.“
„Napadlo mě, že se na to stejně někdo časem vrhne, tak ať tam aspoň
máme něco pěkného. Přes společného známého jsem se nakontaktovala
s olomouckým výtvarníkem, který si
říká IGA. Ten na sobotu pozval své
známé z celé Moravy,“ vysvětlila spo-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

lumajitelka plotu Pavla Koutná, která
s konečným výsledkem byla nadmíru
spokojená.
Obrazy se každoročně obměňují. Zatímco loni největší vzruch vzbudil portrét skupiny Beatles, letos kolemjdoucí
jednoznačně nejvíce zaujaly portréty
loni zemřelého Karla Gotta. Ty se objevily na místě, kde dva roky byl velmi
zdařilý dvojportrét Marilyn Monroe.
Technika malby ve všech případech
nesla znaky stejného autora. „Maloval
to můj bratr Michal Dvořák a opět se
mu to moc povedlo,“ poznamenala
na sociálních sítích Barbora N. (mls)

PROSTĚJOV
Nedostatkem
parkovacích míst trpí celý Prostějov. Ale mezi konkrétní případy
patří Fanderlíkova ulice, kde si už
několik let tamější obyvatelé stěžují
na fakt, že nemají kde odstavit svá
vozidla. Bodejť by také ano, když
po celé délce ulice je dopravními značkami zakázáno parkovat
u krajnice. A parkoviště u bývalé
pojišťovny je po celý den plné.
Nedávno se s jednou takovou stížností právě z Fanderlíkovy ulice
obrátila na magistrát Pavla Bojová.
„Jak hodlá město vyřešit katastrofální nedostatek parkovacích míst
v ulici Fanderlíkova? Umístit všude
značky zákaz zastavení nebo stání
umí každý. Firmě Sezako se vybuduje obří parkovací areál, ale pouhý
občan aby raději prodal auto. Místa
na vybudování nových parkovacích ploch tu určitě jsou, jen chtít,“
uvedla občanka.
Vzápětí dorazila prostřednictvím
webu prostejov.eu velice zajímavá
odpověď. „Firma Sezako si buduje
parkování sama. Magistrát připravuje stavbu cyklostezky a dalších
parkovacích míst v prostoru od

Starorežné k pekárnám. Chystá se
také projekt řešení parkování na
území celého města, historickým
centrem počínaje a okrajovými
částmi konče. Bohužel počet registrovaných osobních aut neustále narůstá a je dnes běžné, že
v rodině jsou dvě až tři auta, na
což není kapacitně připraveno
žádné město. Připravovaná opatření částeční zmírní tento stav,

nicméně nevyřeší. Pokud
nechceme budovat parkovací místa na úkor veřejné
zeleně či prostor pro relaxaci,
musíme v budoucnu počítat
s vybudováním velkých záchytných parkovišť na okraji
města,“ tlumočila vyjádření
vedení města Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.
Co si tedy z této odpovědi vzít?
Vážení občané Fanderlíkovy ulice,
počkejte si na zvětšení parkovacích ploch mezi Starorežnou a pekárnou, a pokud ani tam nezaparkujete, odvezte si své auto někam
do Žešova nebo Vrahovic! Anebo
nekupujte auta, jedno vám přece
musí stačit...
(mik)

2QX[VTJ¾PÊMQNGLÊO¾PCVQOVQOÊUV÷OG\K5VCTQTGåPQWCRGM¾TPQWX\PKM
PQWVMTQO÷E[MNQUVG\M[KP÷MQNKMPQXÚEJRCTMQXCEÊEJOÊUV$WFGVQUVCéKV
KRTQQD[XCVGNG(CPFGTNÊMQX[WNKEG"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

3Ui]GQiSíHKUDGDVHVWiYiPHPHQWHP
Plumlovská přehrada se pomalu stává
měsíční krajinou bez života. Sem tam
se zaleskne modré oko tůně, suchá
místa na dně začínají zarůstat náletovými dřevinami. Nečinnost vyvolává
řadu dohadů, šíří se fámy o neregulérnosti výběrového řízení na dodavatele
stavby, který bude provádět odbagrování dna vodní nádrže. Dokonce se
mluví o tom, že projekt je z finančních
důvodů zastaven!
„Všechny budoucí uživatele plumlovské přehrady by zajímalo, zda již bylo
ukončeno výběrové řízení, která firma
dostala přednost a před kým. Dále
bychom chtěli vědět, kdy se konečně

začne s těžbou bahna ze dna přehrady, která měla proběhnout už vloni na
podzim,“ píše v dopise čtenář Večerníku a přidává podpisy dalších obyvatel
nejen Plumlova a Mostkovic, ale i Prostějova. „Dobu prací na vodním díle
Plumlov nelze přesně určit. Jsou založeny jak na technických okolnostech,
tak i na hydrologické situaci. Termín
zahájení prací je závislý na výběrovém
řízení, které dosud nebylo ukončeno.
Rovněž financování a náklady budou
uzavřeny po ukončení tohoto výběrového řízení. Samozřejmě probíhají jednání,“ uvedla ve svém vyjádření tisková
mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová.

„Například vlivem nepříznivých klimatických podmínek z května a června
tohoto roku se zpomalovaly nebo úplně zastavovaly práce na záchranném
transferu ryb z tohoto vodního díla,
což zapříčinilo, že se práce prodloužily
do letního období. V nedávné době byl
transfer ryb ukončen. Do dnešního dne
bylo odloveno z plumlovské přehrady
kolem 19 tun ryb,“ dodala Eva Grodová.
Jak ještě dodala, Povodí Moravy bude
moci poskytnout další informace o zahájení prací až po ukončení výběrového řízení, z něhož má konečně vzejít
firma, která se postará nejen o vybagrování zabahněného dna.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Během podzimu 2009 a pak celého roku 2010 to skutečně vypadalo, že vypuštěná přehrada zcela osiří, dno zaroste třímetrovou lebedou a o zbytku
revitalizace si budeme muset nechat jen zdát. Tehdejší tvrzení, že za zdržení
mohou rybáři kvůli zdlouhavému odlovu ryb, vyvolalo vlnu rozhořčení nejen
mezi členy Petrova cechu. Pravda byla nakonec úplně někde jinde. Neustále
se prodlužoval výběr firmy kvůli protestům poražené konkurence, nebylo
pořádně určeno, kam se má vyvážet vytěžené bahno, nebyl včas vypracován
celkový projekt revitalizace, rovněž tak se neúměrně protahovala doba, kdy
stát přiklepne potřebné finanční prostředky. Zlé jazyk tenkrát tvrdily, že celý
projekt řídí ryzí amatéři. Buď jako buď, celá věc se nakonec dala do pohybu
a už na jaře roku 2011 se přehrada zbavená bahnitého sedimentu začala znovu napouštět. A postupně se na ni v dalších letech vracel obvyklý život. Dnes
se život do oblasti pomalu navrátil, dokonce byly znovu zprovozněny i legendární místa jako například Hotel Zlechov. Své sídlo pro rekreaci si v blízkosti
přehrady staví také policisté...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Hradební ulice

20040910555

Tudy vedly hradby. 5XÆRQLOGPQX¾PÊ\ÊUMCNCMX÷VPCRQFNGO÷UVUMÚEJJTCFGDWMVGTÚEJ
XGFNC&QO[D[N[RQUVCXGP[RQW\GPCLGFPÆUVTCP÷&QTQMWCXNGVGEJCå
D[NC\X¾PCP÷OGEM[5EJCP\GP)CUUG7NKEGD[NCUQWé¾UVÊåKFQXUMÆJQIJGVVCXGUVąGFQX÷MWUG
XOÊUV÷PCEJ¾\GNUVCTÚåKFQXUMÚJąDKVQX8TQEGD[NCX[FN¾åF÷PC2QUNGFPÊ\D[VM[JTCFGD
D[N[\PKéGP[PCRQF\KOTQMWXÚEJQFPÊé¾UVWNKEG\CPKMNCXUQWXKUNQUVKUGUVCXDQWMWNVWTPÊJQ
FQOW&čOéÊUNQRCVąKNåKFQXUMÆP¾DQåGPUMÆQDEK8WNKEKUÊFNÊLKåP÷MQNKMFGUÊVGMNGVVTCFKéPÊ
RKXPKEGCąCFCHKTGO
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Nerudova ulice

20032610501

Pøedplatné levnìji
608 960 042
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168 NEPŮJDEŠ NA OBĚD? TAK TADY TO MÁŠ! ÿ(51É
Muž ve vzteku vjel autem do vestibulu paneláku
.521,.$

VPěVWVNRXSROLFLt

Zapomětliví hrobaři

Opilec si namlátil

PROSTĚJOV Svérázným způsobem řešil v pondělí před
polednem nastalou situaci zhrzený partner, jehož milá
odmítla pozvání na oběd. Dvaapadesátiletý muž sedl totálně opilý za volant své škodovky a s autem „prohučel“
vchodovými dveřmi panelového domu v Okružní ulici až
do vestibulu! Neobvyklé počínání ho však vůbec nevyko+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
lejilo, z automobilu vystoupil a odešel do nedalekého baTěsně před druhou hodinou odpolední v pátek 17. července se obrátil ru. Tam ho zadrželi policisté, kterým muž nadýchal skoro
se žádostí o pomoc na strážníky muž, čtyři promile alkoholu!
který se svým kolegou pracoval na
městském hřbitově. Po vykonané
práci z místa odjeli, ale zapomněli do auta naložit bednu s nářadím
a momentálně se nacházeli již mimo
Prostějov. Vyslaná hlídka nalezla veškeré nářadí a převezla ho na služebnu.
Telefonicky informovala majitele, že
všechny věci, které na místě ponechal, byly nalezeny a může si je vyzvednout. Dotyčný za rychlé jednání
strážníkům poděkoval.

Pohotová seniorka
Další poděkování strážníkům bylo
od osmdesátileté ženy. Ta vzhledem
k vysokému věku, nemoci a snížené
pohyblivosti upadla ve svém bytě na
zem a sama nedokázala vstát. Celá
událost se odehrála v sobotu 18. července po třetí hodině ráno. Seniorka
byla natolik pohotová, že dokázala
zavolat na tísňovou linku a strážníkům popsat kde bydlí a u koho si
můžou vyzvednout náhradní klíče,
aby se mohli dostat k ní do bytu. Vše
nakonec dobře dopadlo. Seniorka neutrpěla žádné zranění a lékařskou pomoc nepotřebovala. Hlídka pomohla
ženě zpět do postele a z místa odjela.

Zboží skládal do kapes
Snaha ušetřit nějaké peníze se vymstila zákazníkovi v jednom z prostějovských supermarketů. Jeho
počínání neuniklo pozornosti pracovníkovi ostrahy. Ten viděl, jak
pro něj neznámý muž si na prodejní
ploše mezi regály vkládá zboží místo do nákupního košíku do kapes.
Následně se pokusil odcizené zboží
pronést přes pokladní zónu. Tam
byl ochrankou obchodního domu
zastaven a na místo byla přivolána
hlídka městské policie. Strážníci
zjistili, že pachatel odcizil konzervy
s tuňákem v hodnotě 537 korun.
Odcizený sortiment byl nepoškozený, a proto mohl být vrácen zpět do
prodeje.

Stařec volal o pomoc

Deset minut před jednou hodinou
ranní v neděli 19. července bylo přijato na tísňovou linku 156 oznámení
o muži, který volá o pomoc nedaleko hlavního nádraží. Hlídka zjistila,
že volání vychází z druhého patra
bytového domu. Dovnitř se však
strážníkům nepodařilo vstoupit. Na
místo byl vyžádán příjezd hasičů a ti
se následně díky své technice dostali
přes okno dovnitř bytu. Tam byl nalezen skoro šestadevadesátiletý muž,
jenž upadl na zem a sám nedokázal
vstát. Neměl žádné zranění a lékaře
nepožadoval. Hlídce se podařilo
kontaktovat syna, který se dostavil
do bytu svého otce. Uvedl, že zdravotní stav jeho tatínka je obvyklý
vzhledem k jeho vysokému věku
a případné ošetření zajistí sám.

Nepoučitelný alkoholik
Ve středu 22. července po šesté hodině ráno si strážníci všimli muže,
který popíjí alkohol na městské tržnici. Ten konzumoval pivo značky
Zlatopramen o obsahu 1,5 litru.
Zčásti upitá láhev byla hlídkou na
místě odebrána. Jelikož to nebylo
jeho první porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova, co se
týče popíjení alkoholu na veřejnosti,
může mu správní orgán udělit pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Michal KADLEC
Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu poškození cizí věci podezírají prostějovští policisté dvaapadesátiletého
muže z Prostějova. „Těchto skutků se
měl podezřelý dopustit v pondělí 20.
července před polednem v Okružní
ulici v Prostějově tím, že vlastním automobilem přejel cyklostezku a chodník
pro chodce a úmyslně najel přes vchodové dveře do vestibulu panelového
domu. Ke zranění osob při incidentu
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody na domě byla předběžně vyčíslena
na 97 tisíc korun. Přivolaní policisté
zjevně opilého muže nalezli v nedalekém baru. Provedenými dechovými
zkouškami u něj změřili hodnoty 3,68

a 3,84 promile alkoholu v dechu. S pozitivními výsledky dechových zkoušek
muž souhlasil, přiznal však, že před
jízdou vypil pouze čtyři dvanáctistupňová piva,“ informoval František Kořínek, policejní tiskový mluvčí. Při zjišťování příčin jednání opilého muže se
dotyčný policistům bezelstně přiznal.
„Motivem k činu měl podle podezřelého být vztek na bývalou přítelkyni,
se kterou se měl dříve dohodnout na
společném obědě. Když mu žena tento oběd telefonicky odmítla, nasedl do
své Škody Octavie a najel do vchodu
domu, ve kterém jeho bývalá přítelkyně bydlí. Pak z vozidla vystoupil
a odešel do baru,“ prozradil František
Kořínek.
Neobvyklý a svérázný čin spáchaný
v opilosti však nebyl jediným prohřeškem dvaapadesátiletého muže zhrze-
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ného přílišnou láskou. „Provedeným
šetřením policisté dále zjistili, že muž
má rozsudkem Okresního soudu
v Prostějově uložen trest zákazu řízení
motorových vozidel, a to až do roku
2022. V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta. Vzhledem k tomu, že své vo-

zidlo použil jako nástroj ke spáchání
trestné činnosti, byl automobil na místě policisty zajištěn. V případě prokázání viny a odsouzení pak může automobil propadnout státu,“ podotkl ještě
policejní mluvčí František Kořínek
s dodatkem, že přesný motiv i ostatní
okolnosti případu jsou předmětem
dalšího prověřování.

Našla kartu, nakupovala 0DMLWHOQH]Q¿PÛ]YËĆHYØWXONX
Peníze vybírala, dokud to šlo
PROSTĚJOV Co se najde, má se
vrátit nebo ohlásit! Tohoto pravidla se ale nedržela žena, která si
za cizí peníze pořídila desítky nákupů. Během uplynulého týdne
sdělil policejní komisař dvaatřicetileté ženě z Prostějova obvinění
z dvou trestných činů, a to krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se měla dopustit
v květnu.
„Šetřením vyšlo najevo, že na autobusové zastávce na Sídlišti Eduarda
Valenty v Prostějově našla a ponechala si platební kartu, která patřila starší
ženě. S nalezenou kartou se vydala
ihned na nákupy a ten samý den provedla jejím prostřednictvím 22 plateb

za různé zboží v obchodech po Prostějově. Následující den zkusila, zda
je karta stále platná nebo již zablokovaná. Jakmile zjistila, že funguje, opět
nezaváhala a provedla dalších 14 nákupů opět v Prostějově. V odpoledních hodinách se pokusila ještě třikrát
zaplatit za zboží, ale zablokovaná karta už peníze nepustila,“ uvedla Miluše
Zajícová, policejní tisková mluvčí.
„Obviněná žena způsobila poškozené
škodu ve výši necelých 7 300 korun.
Protože se výše uvedených trestných
činů dopustila v době vyhlášeného
nouzového stavu na území České
republiky, hrozí jí podle trestního zákoníku až osmiletý trest odnětí svobody,“ dodala významnou okolnost
Miluše Zajícová.
(mik)

ŽENU POKOUSAL PES!

PROSTĚJOV Co vás může potkat i ve vlastním domě, o tom
se přesvědčila jednašedesátiletá
žena z Prostějova. Na zahradě
se objevil cizí pes, který se však
vůbec nechoval přítulně. Ženu
pokousal a zvíře posléze odchytili strážníci. Majitele psa, kterého
by čekal tučný flastr při správním
řízení, se však vypátrat nepodařilo.
„Na zahradě rodinného domu
v Prostějově v dopoledních hodinách během čtvrtka 23. července
uviděla majitelka pobíhat cizího
psa. Při pokusu o odchycení byla
pokousána v oblasti levé ruky, ale
psa se jí nepodařilo chytit. Ozná-

mila na městskou policii, co se jí
přihodilo, a vyslaná hlídka za pomoci odchytových pomůcek volně
pobíhajícího psa odchytla. Hlídka
ženě doporučila, aby vyhledala lékaře a nechala si poranění ošetřit,“
informoval Petr Zapletal z Městské
policie Prostějov. „Strážníci převezli
psa na veterinární kliniku k vyšetření, zda není nakažen nějakou nemocí. Zpráva o prohlídce zvířete byla
veterinářem předána poškozené
ženě. Čtyřnohý přítel člověka nebyl
označen čipem ani jiným způsobem a majitele se nepodařilo dohledat. Proto byl převezen a předán
do útulku v Čechách pod Kosířem,“
uvedl ještě Petr Zapletal.
(mik)
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PŮJČILA MU MOBIL A NADIKTOVALA ČÍSLO ÚČTU

PAK SE NESTAČILA
PROSTĚJOV Moderní technologie
vládnou světu! Akorát ti lidé zůstávají pořád stejní. Břetislav Majárek (21)
z Přerova si v Prostějově našel přítelkyni
prostřednictvím internetové seznamky
Badoo. Díky zprávám ji zaujal natolik, že
si ho nakvartýrovala k sobě i ke svému
tříletému synovi. Velice brzy se ukázalo,
že nezaměstnaný mládenec, který měl
na krku soud kvůli drogám, není tak
úplně ta nejlepší partie. V úterý se vše
probíralo u prostějovského soudu.

Břetislav Majárek z Přerova si v současnosti odpykává tříměsíční trest. Ještě než letos v červnu nastoupil do vězení, navštívil naše město. „V Prostějově se jen pilo. Celý měsíc! Nakonec jsem skončil
na detoxu v Olomouci,“ popsal svoji anabázi sám
Břetislav Majárek.
V úterý byl obžalován z podvodu. Pod falešnou
záminkou si měl opakovaně půjčit mobilní telefon své tehdejší přítelkyně, aby z něj následně
provedl tzv. m-platbu. Jde o princip, kdy se peníze strhnou z „kreditu“ majitelky mobilu. Tyto
peníze pak nechal poslat na její účet a tvrdil jí,
že jde o mzdu, kterou mu posílá jeho zaměstna-
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DIVIT!
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vatel. Ona pak celkem pět tisíc korun ze svého
konta postupně vybrala a využila na nákup potravin a zřejmě i alkoholu. Teprve když jí přišlo
měsíční vyúčtování za telefon, nestačila se divit.
Peníze, které utrácela, nepocházely od fiktivního
zaměstnavatele jejího přítele, ale chtěl je po ní její
operátor.
Sám Břetislav Majárek se na policii ke všemu doznal a přislíbil, že způsobenou škodu uhradí. Jenže
tak neučinil a před soudem začal kličkovat. „Ona
dobře věděla, odkud peníze pocházejí, sama mě
požádala o to, abych je vybral,“ prohlásil Majárek,
který však nedokázal vysvětlit, jakým způsobem
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chtěl během svého měsíčního pobytu přispívat
na společnou domácnost. „Pili jsme hodně, ale
všechno platili kamarádi,“ dodal na přímou otázku soudkyně. Obžalovaného navíc usvědčuje
i doložená komunikace na sociální síti, o níž on
sám však tvrdí, že byla zfalšována.
Poškozená na druhou stranu potvrdila, že všechny takto zaslané peníze vybrala a sama utratila.
Přesto stále trvala na tom, že se stala obětí podvodu ze strany svého bývalého přítele, s nímž se už
mladinká maminka rozešla. Obžalovaný její výpověď nijak nerozporoval. Rozsudek v dané věci
dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno.

Rekordmanem policejní dopravní razie z neděle 19. července a následně i v pondělí 20. července byl třicetiletý cyklista, ke
kterému byli policisté přivoláni
v pondělí hodinu a půl po půlnoci do ulice Za Olomouckou
v Prostějově. Podle oznamovatele byl muž tak silně opilý,
že stěží zvládal koordinovat
své pohyby, a dokonce měl havarovat a upadnout na obličej.
Po příjezdu na místo policisté
muže poznali podle špatně koordinovaného chování a oteklé
levé tváře. Přestože policisté
muže řídit neviděli, ten se jim
k tomu sám přiznal. Provedenými dechovými zkouškami u něj
změřili hodnoty 2,56 a 2,59
promile alkoholu v dechu. Během jednání s policisty muž
neustále opakoval, že „musí
dojet do Vrbátek“. Postupně
začal hlídku urážet a častovat
vulgárními výrazy. Protože byla
důvodná obava o jeho život
a zdraví, byl muž zajištěn a po
lékařské prohlídce k vystřízlivění eskortován do protialkoholní záchytné stanice.
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Z hospody vzal „flek“
Od pátku 17. července šetří prostějovští policisté případ krádeže číšnického fleku, který se
stal v ulici Plumlovská v jedné
z místních restaurací. Neznámý
pachatel využil nepozornosti
obsluhujícího personálu a z neuzamčené zásuvky za výčepním
pultem ukradl flek s finanční hotovostí necelých 19 000
korun. Pachatel z místa utekl.
Okradená žena ihned událost
oznámila, ale i přes rychlou reakci a propátrání blízkého okolí
se nepodařilo zloděje najít. Případ policisté šetří pro trestný
čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

Řidička pod pervitinem
Při policejních kontrolách
během pondělí 20. července
přistihli strážci zákona také
dva opilé cizince. Jednapadesátiletý polský řidič dodávky
na dálnici D46 nadýchal 1,52
promile a třiatřicetiletý Ukrajinec v Průmyslové ulici v Prostějově nadýchal 0,15 promile
alkoholu v dechu. Policisté zastavili také dvacetiletou řidičku Škody Octavie, která měla
při kontrole hodinu po půlnoci v Plumlovské ulici pozitivní
test na pervitin. Všem zjištěným ovlivněným řidičům policisté zakázali další jízdu. Polský
řidič a mladá dívka jsou pro
své jednání podezřelí z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Šofér z Ukrajiny bude
řešen z přestupku podle zákona
o silničním provozu.

Pod vlivem a rychle
Pozornost hlídky k sobě v pondělí 20. července přilákal také
řidič Škody Fabie, kterému policisté mezi Prostějovem a Bedihoštěm v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 kilometrů
v hodině změřili její překročení o 17 kilometrů. A nejen to!
V den svých čtyřiašedesátých
narozenin pak řidič nadýchal
0,42 promile alkoholu v dechu.
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děti, pejsci, školství a zdraví

Pondělí 27. 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!

Elizabet COUFALOVÁ
17. 7. 2020 48 cm 3,55 kg
Prostějov

Lukáš JANČÍK
19. 7. 2020 49 cm 3,35 kg
Polkovice

Natálie VŠETIČKOVÁ
17. 7. 2020 50 cm 3,20kg
Vyškov

Filip PEJŘ
20. 7. 2020 54 cm 3,85 kg
Prostějov

8[UX÷FéGPÊ
3DOLDWLYQtDPEXODQFH
Z

NEMOCNICE

...

1HPRFQLFH$*(/3URVWĨMRY

86#.4'%*
Maturanti ze SOŠPO si slavnost užili
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Důstojně
a dle svých přání mohou prožít závěr života pacienti v terminálním stádiu nemoci a ti, kteří chtějí dožít v rodinném
kruhu v klidu domova. Oporu pacientům
i jejich rodinám poskytuje paliativní ambulance na oddělení hemodialýzy v Nemocnici AGEL Prostějov. Jejím hlavním
cílem je plán péče, zaléčení symptomů
a v neposlední řadě porozumění nemoci
jak pacientem, tak i jeho rodinou. Služba
má za sebou první rok fungování a zájem
o ni dokládá péče o desítky pacientů.
Paliativní péče nabízí lékařům i pacientům
účinné řešení tam, kde už ani vysoce odborná medicína nic nezmůže. Důležité však je
znát přání pacienta. „Při dobrém napojení
paliativy na kurativní léčbu zažívám pocit smysluplné péče,“ přiznává MUDr. Eva
Rozmánková, primářka oddělení hemodialýzy Nemocnice AGEL Prostějov, která
si rozšířila atestaci o paliativní péči a vede
tamní paliativní tým. Autorka myšlenky paliativní ambulance, pro niž získala
grant, také dodává: „Mým cílem je o palia-

tivní ambulanci informovat všechny lékaře,
kteří mohou s námi navázat spolupráci
v péči o jejich pacienty.“
Ambulantní paliativní tým tvoří lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, klinický farmakolog a kaplan. Stejně jako mnoho jiných
služeb i v tomto případě museli všichni aktivně reagovat na dobu koronavirové pandemie. Proto zavedli možnost vzdálené on-line
komunikace s pacientem prostřednictvím
aplikace Skype.
Ambulance podpůrné a paliativní péče
v Nemocnici AGEL Prostějov ordinuje každé úterý od 7:00 do 15:30 hodin, je možné
se objednat telefonicky na čísle 725 663 434.
Nově je možné také objednávat pacienty,
kteří nejsou hospitalizovaní v nemocnici,
z odborných ambulancí nebo například od
praktických lékařů. „Během několika týmových setkání vytváříme pomocí hloubkového rozhovoru s pacientem a jeho příbuznými plán péče na zbývající část života
pacienta tak, abychom se zaměřili na jeho
přání, kde by chtěl být ošetřován. Zda v domácí péči s asistencí mobilního hospice, či
raději na lůžku v nemocnici. Řešíme zaléče-

Foto: Agel

ní nepříjemných symptomů, výživu, pokud
si pacient přeje, je možné s ním sepsat dříve
vyslovená přání či limitaci péče,“ popisuje
MUDr. Eva Rozmánková s tím, že péče je
určena nevyléčitelně nemocným pacientům
či pacientům se syndromem stařecké křehkosti.
Paliativní péče dává pacientovi, lékaři i rodině pevné nohy na zemi, což je opora, kterou
potřebují jako podporu svých rozhodnutí.
„Kolikrát si pacient myslí, že není dost odvážný, když nechce podstoupit nějaká vyšetření nebo léčbu, ale opak může být pravdou.
Pro něj, rodinu i ošetřující lékaře a sestry
má větší smysl, když vidí, že paliativní péče
v pravý čas a na pravém místě je podle přání pacienta prospěšnější než do posledního
dechu probíhající marná kurativní léčba,“
říká MUDr. Rozmánková s tím, že síla paliativní péče spočívá v tom, že nachází smíření
úplně pro všechny. Lékaři a pečující sestry
poskytují smysluplnou péči, pacienti prožívají závěr života dle svého přání a rodina
má zároveň oprávněný pocit, že se o svého
příbuzného postarala a dopřála mu důstojné
rozloučení.

PROSTĚJOV Vraťme se nyní trošku
v čase, zhruba o měsíc zpět. Na pondělí
29. června budou dlouho vzpomínat
absolventi Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. V městském divadle totiž převzali maturitní
vysvědčení poprvé ve slavnostním
oděvu – talárech.
„Milí studenti, před čtyřmi lety to začalo.
Společně s rodiči jste odevzdali zápisový lístek a my vám dnes na oplátku rádi
předáme maturitní vysvědčení. Důležitý
doklad do dalšího života, pro vaše další
studium nebo práci. Každý z vás svým dílem přispěl k dobrému jménu naší školy.
Mnozí jste úspěšně reprezentovali SOŠPO na veřejnosti výbornými výsledky v
soutěžích a olympiádách, na sportovních
soutěžích, ale také dalšími aktivitami. Za
to vám všem patří velké poděkování,“
zahájil těmito slovy slavnostní vyřazení
studentů ředitel školy Marek Moudrý.
Slavnostního dopoledne se zúčastnili

také primátor statutárního města František Jura a náměstkyně primátora Milada
Sokolová. Studium úspěšně ukončilo 55
studentů. Ti měli možnost rozšířit si vzdělání o profesní zkoušky Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu.
Novinkou letošního předávání pak byly
taláry, ve kterých absolventi SOŠPO
převzali maturitní vysvědčení. „Letošní
slavnostní zakončení je svým způsobem
jedinečné. Poprvé totiž studenti převzali
maturitní vysvědčení v talárech. Naše škola tak zahajuje novou tradici. A jsem rád,
že právě maturanti, kteří se na maturitní
zkoušku připravovali za ztížených podmínek v období pandemie, jsou první, kteří
si taláry oblékli. Toto slavnostní oblečení
jsme si nechali ušít pro naši školu na zakázku a impulzem bylo získání Ceny Jana
Amose Komenského, kterou naše škola
získala jako jediná v ČR a se kterou je spojena také finanční odměna“ dodal ředitel
Marek Moudrý.
(red)

Foto: Marek Moudrý
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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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Prázdninový výlet do Liptákova
m`]XbŖbċaŖghc
bYjUX÷ƔbUcdU_
Taky se cítíte ve městě v době dovolených daleko lépe než jindy? Patřím
k těm, kteří dovolenkové chvíle kvůli
pracovním povinnostem zažívají až
v srpnu, tudíž během července mám
možnost a vlastně i povinnost pozorovat, co se ve městě děje.
Popravdě řečeno, moc toho k pozorování není, protože tak vylidněný
Prostějov, jako právě během prvního prázdninového měsíce, se jindy
v roce nevidí. Mně osobně to ale
vůbec nevadí, stejné postřehy zaznamenávám i u svých přátel a známých. Obchody jsou poloprázdné,
takže máte spoustu prostoru a času
si v klidu koupit, co chcete, nestojíte nikde fronty a nemusíte se s nikým tlačit u regálů. V kadeřnictví

se dostanete hned na řadu, prázdné
lavičky na náměstí nebo v parcích
přímo vybízejí k posezení. A úřady?
Tam úředníci přímo vyhlížejí z oken
nějaké ty klienty, takže právě během
července je úplně ideální dohnat
své resty na úřadech. V autobusech
městské hromadné dopravy si můžete vybrat sedadlo, jaké chcete, motoristé pak nemusejí u čerpacích stanic
stát žádné delší fronty. A dopravní
provoz? Nikde žádná zácpa, centrem
se dá projet naprosto v pohodě i ve
chvíli, kdy je uzavřena Vápenice kvůli rekonstrukci.
Prostě všude klid a pohoda, na
všechno spousta času. Co nám
v Prostějově chybí během července?
Mně tedy rozhodně nic...

Konečně to snad vyjde. Jakmile se Evropa ponořila do „korona-karantény“, měl jsem o letošních prázdninách
jasno. Do zahraničí to nepůjde, takže
se po nějaké dovolené poohlédneme
pěkně doma. Rezignoval jsem na
známá místa, když jsem na internetu
zjistil, jaké velkorysé pobídky turistům
poskytuje obec Liptákov. Konečně do
rodné obce věhlasného Járy Cimrmana jsme se s rodinou chystali už dávno.
Někdo si může myslet, že jsem ironický, když odpuštění dvacetikorunového denního poplatku za pobyt považuji za velkorysé gesto vůči turistům,
považte ovšem, že Liptákov prakticky z turismu žije. Asi nejvíc jsme se
těšili na avizovanou zbrusu novou
sochu Mistra. Dochované materiály
pro jeho zpodobnění jsou sice velmi
kusé, ale z Čech až po Brusel věhlasný
sochař a výtvarník David Bílý si s takovou drobností jistě hravě poradil.
Možná si řeknete, proč jsem se na Ci-

mrmanovu sochu tak těšil. Inu doba je
zvláštní, že. Soch na veřejném prostranství povážlivě ubývá, takže odhalení
nové je třeba si obzvláště cenit a považovat. Netřeba zdůrazňovat, že i v této činnosti jsme my Češi po Cimrmanově vzoru světovými průkopníky. Byli to právě
hrdí Pražané, kteří jako první odstranili
z náměstí sochu nenáviděného osvoboditele. Když si britský premiér Churchill
se sovětským vůdcem Stalinem potřásal
na Jaltě rukou, asi by si nepředstavoval,
že se k němu jeho národ zachová podobně jako k jednomu ze Stalinových
maršálů. Tehdy byli tihle vítězové nad
nacismem na vrcholu popularity.
Jenže bláznivá doba s oblibou stavějící
všechno na ruby požaduje své. Koněv,
Churchill, Leopold II. nebo Gándhí, dyť
to máte jedno. Velikáni své doby mají na
svých rukou beztak litry krve, takže pryč
s nimi! Osvoboditel nebo domnělý rasista, v liberální době pro ně není místo.
Z ponurých úvah mě vytrhlo malebné

nádraží s nápisem „Liptákov“. Místní
drožka nás bezpečně bez zbytečných
kilometrů navíc zavezla do sto metrů
vzdáleného hotelu „Na mýtince“. V recepci nám opravdu naúčtovali pouze
cenu za ubytování, nelhala ani vyhlášená kuchyně. Když jsem dopil poslední
doušek místního piva „Vlastenec“, šli
jsme na kutě v očekávání nabitého zítřejšího programu.
Ale ouha, mor doby liberální dorazil
i do malebného Liptákova. Naproti
slovutnému muzeu Mistra jsem mohl
obdivovat jen holý piedestal s vysvětlující tabulkou. Z ní jsem se dočetl, že se
Cimrman nevhodným dotazem u cestovatele Holuba ohledně jeho příštích cest
do Afriky významně podílel na zbídačení a masakrech domorodých obyvatel.
Fakt zavrženíhodné. Raději jsme sbalili
kufry a rychle odsud pryč. Naštěstí se
mezitím uvolnila průjezdnost hranic.
Moře to jistí, aspoň si tam člověk při lenošení na pláži vyčistí hlavu...
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Je neuvěřitelné kolik nejrůznějších aktivistů a protestních
hnutí se v posledních době vyrojilo. Když jdou po ulici dva,
tak si můžete být jistí, že každý z nich si zakládá na své vlastní
pravdě a minimálně jeden z nich bude předseda... Přestože se
názvy nejrůznějších hnutí liší, princip, na němž vznikají, fungují a také zanikají, je v podstatě stále stejný. Jmenuje se společný
nepřítel. Kdo proti němu nebojuje dostatečně uvědoměle, bývá vždy ztracen. Nic víc v tom ovšem obvykle není.

B

ývaly doby, kdy v politice existovaly dva základní směry. Levicový, který tvrdil, že si musíme pomáhat
a stát nejlépe ví, kterým chudým předat
peníze od bohatších. Pravicový proud
naopak upozorňoval, že každý by se měl
starat hlavně sám o sebe a hlavním úkolem státu je házet lidem pod nohy co
nejméně klacků. Do toho ještě existovala křesťanská strana, která sdružovala
lidi přesvědčené o tom, že hodnoty vytvářené několik staletí se nemají hodit
do koše jen proto, aby si každý mohl
dělat, co chce. K tomu se připojili Zelení upozorňující na fakt, že s přírodou
bychom měli zacházet šetrněji, protože jinak se nám to šeredně nevyplatí.
ohle byl svět, v němž se normální člověk mohl ještě zorientovat.
Jenže tato doba už je dávno pryč. Po-

T

kud si nyní chcete vybrat z politického spektra, tak už si dávno nevystačíte
s tím, zda je strana levicová, pravicová,
křesťanská, či ekologicky zaměřená.
Tohle vše jsou dnes již bohužel naprosto podružné informace. Chcete-li se
dnes zorientovat na politické mapě ČR,
musíte vědět něco jiného – proti čemu
a zejména proti komu daná strana bojuje. Pominu-li Miroslava Sládka blahé
paměti, tak asi jako první s tímto principem přišly nyní již zaniklé Věci veřejné.
Ty byly nespokojeny hlavně s tím, že
pravicové a levicové strany se vždy nějak
dohodly. Proto chtěly, aby si lidé o věcech
co možná nejvíce rozhodovali sami. To
sice znělo pěkně, ovšem v praxi to po
nás nikdo nemohl chtít. Hned dalším
bodem jejich programu tak bylo ukázat
své pohledné členky v plavkách. Tímto
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způsobem zase otevřeně vystoupily proti
kampani ODS, když vyzývaly, aby lidé
nepříliš švarné chlapce s Topolánkem
v čele „pustili k vodě“. Bylo to celkem
vtipné, dobře se na to koukalo, ale tím to
také celé skončilo…
edlouho po Věcech veřejných
však povstalo hnutí, které si nespokojenost dalo dokonce do názvu.
Z akce nespokojených občanů vyrostl
obr, který definitivně rozmetal představy o tradičním rozdělení politického
hřiště. Asi ani ten nejkovanější politolog
přesně netušil, zda se jedná o stranu
pravicovou, levicovou, křesťanskou, či
ekologickou. Byla to prostě strana nespokojená. S čím a proč vlastně jsou její
členové nespokojeni, už nikdo z nich
přesně neví, nicméně stále mají výhodu
v tom, že se mohou zeptat svého hyperaktivního předsedy.
odobný princip se očividně osvědčil a začal fungovat napříč celým
současným politickým spektrem. Je to
tak po pravdě jednodušší. Ono je totiž
opravdu náročné pamatovat si, kdo
proti čemu protestuje. Mnohem snadnější je vědět, kdo je předseda a zda ho
máme rádi, či ho nesnášíme.Ovšem

N
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ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
kdo s čím zachází, tím také schází. Proti
těm, které jejich nespokojenost kombinovaná s loajálností vynesla až na
nejvyšší posty ve vládě, se stále častěji
objevují jiní, kteří jsou zase nespokojeni s nimi samými. A tady se kruh pomalu uzavírá. Princip přitom zůstává
naprosto stejný, i v případě nastupujících aktivistů a hnutí do puntíku platí,
že oni jsou zlo, my jsme dobro, a kdo
není s námi, ten je omezený kretén…
dy tento koloběh „přírody“
skončí, není jisté. Z předchozích zkušeností však vyplývá jediné.
Pokud si svých oponentů nebudeme
vážit, pak pod vlajkou páchání dobra
nakonec naděláme více škody než
užitku.

MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
končí nám červenec – první měsíc
prázdnin a dovolených. A já se všech
ptám, kam jezdíme na dovolenou? Slíbili jsme si v rámci koronakrize, že budeme v Čechách, na Moravě a Slezsku
a budeme podporovat místní podnikatele v cestovním ruchu. A děje se tak?
Bohužel mám pocit, že jsme se zase od
toho našeho vlastenectví kapku odvrátili, protože slyším všude okolo už zase
o Chorvatsku, dokonce Itálii a dalších
zahraničních destinacích…
Na tu naši republiku se již zase pozapomnělo, je mi z toho kapku smutno.
Já vím, nemáme moře, ale máme tady
jiné krásy. Jenže byl jakýsi nepsaný slib,
že pomůžeme „doma“, a to tím, že tady
zůstaneme a někde pobudeme. Chvilkami jsme hrozní vlastenci, máváme
vlajkami, ale když můžeme skutečně
všichni pomoci, tak to neuděláme.
Podnikatelský sektor na tom prostě
nebude lépe, pokud mu nepomůžeme
všichni, tak se o to alespoň pokusme.
Zaťali jsme mimořádně velkou rozpočtovou sekeru a nějak by se ty peníze
do rozpočtu měly vrátit, právě jednou
z cest je to naše cestování a s ním související utrácení. Tak se pojďme ještě rozletět po republice a cestujme, bydleme
a nakupujme.
Podnikatelský sektor stále potřebuje
podpořit i v Prostějově a okolí, takže
pokud bude pěkně, mazejme do zahrádek, kaváren, barů, choďme na koncerty v zámku a dejme si tam aspoň pivko,
snažme se nakupovat na trhu od regionálních pěstitelů, choďme do pekáren,
od našich dodavatelů kupujme ovoce,
zeleninu, maso i uzeniny, prostě postarejme se o ně alespoň takhle.
Máte pocit, že tohle všechno zavání
přehnaným nacionalismem a ochranářstvím? Krize si žádá mimořádné
činy a ona ta krize tady je, i když to
tak nevypadá… Takže projevit kapku vlastenectví, myslím, není na škodu,
snad se za to neocitnu na pranýři proevropských sluníčkářů, kteří naopak
pro náš stát zatím neudělali zhola nic,
kromě vyřvávání na náměstích.
Přeji hezké léto všem.
Marty

K
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V centru mìsta neroste øepka, ale hoøèice
Chtěl bych reagovat na článek Invaze, řepka roste i v centru města. Chtěl bych upozornit, že se nejedná o řepku, ale o hořčici bílou. Ta se pěstuje na výrobu
hořčice a hojně se vysévá po žních jako zelené hnojení a kvete potom i na podzim. Řepka začíná podle průběhu počasí nejčastěji vykvétat kolem poloviny
dubna a květenství ukončuje nejčastěji do poloviny května. Současně bych vás chtěl informovat, že řepka se používá i k výrobě stolního oleje, který je velmi kvalitní a v mnoha parametrech předčí olej olivový. V zemědělství pracuji jako technik 44 roků a mrzí mě, že řepka se zpolitizovala na úkor zemědělců
a v neprospěch nás všech.
Ing. Pavel Vaňák, Jednov

3ÔHVNDNXMHPHY\NRSDQÅGÉU\
Tak nám jakýsi Sprintel opět rozkopal chodníky ve Vrahovicích a s nimi také příjezdové cesty ke garážím a rodinným domům. Položení optických kabelů
k internetu mělo podle jejich vyjádření trvat nejdéle týden. Blbost! Hromady hlíny a jámy vykopané snědými dělníky hyzdily ulici Josefa Suka i Kpt.
Nálepky skoro dva měsíce! A k tomu všude okolo další bordel v podobě prázdných PET lahví, roztrhaného oblečení nebo igelitových tašek. Kde si máme
stěžovat, když firma už nekomunikuje a my přeskakujeme vykopané díry?
Jiří Pytela, Prostějov
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Od 15. května, co jsem předala v redakci Večerníku článek o autobusovém nádraží, a později byl otištěn v této rubrice, se ale děly věci daleko horšího rázu!
Obvyklé pondělky, kdy senior vyráží na nákupy, se nestačí divit. To ještě platilo opatření, že nejvíce dva vedle sebe a senioři měli přednostní právo nákupu
od 8 do 10 hodin. V té době se opravdu od rána již oteplilo a dalo se klidně posedět na lavičkách. Dvě z nich blíže vchodu k autobusům byly obsazeny dvěma osobami unavenými zřejmě po vyčerpávajícím víkendu. Pod hlavou a v nohách ležely jejich neodmyslitelné bágly. Nic je nedokázalo vyrušit z jejich
bohulibé činnosti. Na dalším místě, na opačném konci areálu, seděli ti, kterým spáči obsadili jejich vydržená místa. Za zády se totiž nacházejí všeskrývající
keře. Bylo slunečné ráno, opět málo cestujících, celkem idylka, protože se zatím nic neuvolňovalo.
Zato asi o týden později... Opět slunné pondělí a uvolnění s následky. V místech, kde bylo pár keřů vynecháno a vznikl tak jakýsi průchod, vám zkříží cestu
nejen parkující auta, která na to mají výsostné právo, ale i něco jiného, co se podobá použitému papíru ne z kanceláře, ale tomu v metráži. Je vám dobře?
Tak o kousíček dál na zelené travičce vidím použitý kus spodního prádla. Pán měl asi nakvap, slipy nechal tak, jak z něj spadly. Je to fakt hustý, že?! To není
jako když někoho zradí žaludek a vyhodí to na zastávce... Pěkně nám to vygradovalo, opět se stalo u zastávky číslo 12. No, nenaštvalo by vás to, takový
krásný začátek dne? Snad už to byl konec, všechno zlé skončí a bude zase líp. Ale ono ne. Při čtvrtku opět blíže k parkovišti – pod ubrousečkem zřejmě
bobeček, rozšlápnuto, stopy mizí neznámo kde. A já dál budu mít k onomu průchodu v domnění, že si tím krátím cestu, při které myslím na slova pana
herce Hrušínského ve filmu Slavnosti sněženek „Jak by tady bylo krásně...,“ nebo bude líp se pro příště prostě na všechno...!?
M. Ú., Dobrochov

20072211134

Na pobyt v kempu Baldovec hned
tak nezapomenou rekreanti jedné
z chatek, kteří přijeli za cykloturistikou. Večer si zabezpečili svoje
dvě horská kola ocelovým zámkem a šli si v klidu lehnout. Ráno
po probuzení zjistili, že jim je někdo ukradl a šli to řešit na recepci.
Zaměstnankyně kempu přivolala policisty, kteří místo krádeže
ohledali a od poškozených získali
informace, že hodnota odcizených kol značek Canyon Neuron
CF a Rock Machine je 150 000
korun a škoda na poškozeném
zámku je 1 000 korun. Pokud se
policistům podaří zloděje zjistit,
pro trestný čin krádeže mu vzhledem k výši škody hrozí až pět let
kriminálu.

Přišli o drahá kola

Policisté z plumlovského obvodního oddělení vyjížděli v úterý
21. července do katastru obce
Prostějovičky, odkud bylo nahlášeno vniknutí do rekreační chaty.
Pachatel nejprve násilně vnikl
na oplocený a visacím zámkem
zabezpečený pozemek. Stejným
způsobem se dostal i do objektu,
ze kterého nic neodcizil. Zloděj
nechtěl odejít s prázdnou, proto
se vloupal i do zahradního domku, kde našel dva roky starý křovinořez značky Stihl včetně popruhů a ochranného štítu a odcizil
je. Ke krádeži mělo dojít někdy
v době od začátku července do
doby oznámení. Celková škoda,
kterou neznámý návštěvník napáchal, je vyčíslena na 12 100 korun.
Policisté tento případ šetří pro
trestné činy krádež a porušování
domovní svobody.

Opuštěná chata vábila

V pátek 17. července navečer
oznámil na linku 158 muž středního věku, že ve splavu na řece Romži v katastrálním území Smržic
nalezl větší množství munice. Na
místo se dostavili policisté z pyrotechnické služby a z místa odvezli
k odbornému zneškodnění 4,6
kilogramu malorážkové munice
různých ráží a dýmovnice.

Munice ve splavu

Během 25 hodin od nedělního do
pondělního večera 20. července
policisté na Prostějovsku zjistili
celkem 11 řidičů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Jednalo se o tři cyklisty, kteří na
sebe policisty upozornili stylem
jízdy, sedm řidičů osobních automobilů a jednoho řidiče dodávky.
Nejvíce ovlivněných řidičů (4)
zjistili policisté oddělení hlídkové služby, po dvou přidali policisté dopravního inspektorátu
a obvodních oddělení Prostějov
2 a Plumlov a jednoho řidiče zjistili policisté obvodního oddělení
v Konici. U tří řidičů policisté zjistili přítomnost pervitinu a u jednoho cannabis. Ze sedmi řidičů
pod vlivem alkoholu čtyři nadýchali přes jedno promile.

Jedenáct opilých řidičů
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lidi schovat ve stodole, napršelo
před ni jezero a nemohli se pořádně dostat ven,“ zavzpomínala Marie Lénková. „Dneska je to tu opět
pěkné, velmi dobrá atmosféra,“
vyzdvihla.
Aby taky ne. Kostelec na Hané je
sice místem, kde se co chvíli něco
děje. Koronavirové zákazy a následný začátek prázdnin ale řadu akcí
zahlušily. „Je to vlastně první akce,
ke které se tu někdo letos odhodlal,“ říká muž od občerstvení krátce předtím, než přijde s nabídkou
uzeniny. Koneckonců koronavirus
prý měl poznamenat i Svatojakub-

klikni na

FOTOGALERIE

Je tomu už pět let, co lidé mohli poprvé
vyrazit k jezírkům, která za zhruba 1,8
milionu korun vznikla poblíž Čehovic
kousek od cyklostezky spojující obec
s Bedihoštěm. V původně zemědělské
krajině tu tehdy kvetly lekníny a rostl
rákos. Voda kaskádově přetékala z jednoho jezírka do druhého a vše působilo
nesmírně idylicky. Jenže postupem času
a v důsledku dlouhodobého sucha se
situace změnila. Začátkem loňského
dubna to u Čehovic vypadalo hodně
zdecimovaně. „Působí to na mě tak,
že zde někdo chtěl utratit peníze a už
se nestará o to, co s tím bude dále,“
zhodnotila tehdy jedna z obyvatelek
nedalekého Bedihoště, která navrhovala

Martin ZAORAL

KONICE Tohle by řidičům určitě pomohlo! O rozšíření ožehavé křižovatky v centru
města uvažují v Konici. Ve výhledu řidičům
tam již desítky let stojí nevhodně postavený
dům. Příliš nepomáhá ani umístěné zrcadlo. Místní radnice by byla ochotná nemovitost odkoupit a nechat zbourat. S jejím
majitelem se však nedohodla na ceně.
V dohledné době by měla v dolní části hlavního konického náměstí vyrůst nová prodejna
potravin CBA. Tento řetězec dosud působí
v objektu, který je součástí rohové budovy
nacházející se na křižovatce Chmelnice a Zádvoří. Město má o tuto budovu i s pozemkem
zájem. „Důvodem je záměr demolice a následného rozšíření dosud nepřehledné křižovatky,
kde se například kamiony nevytočí. Vše souvisí s plánem na celkovou rekonstrukci ulice Zádvoří. Rádi bychom na všem spolupracovali
s Olomouckým krajem coby správcem silnic,“
vysvětlil starosta Konice Michal Obrusník.
Majitel městu skutečně dům k odkupu nabídl,
požadoval za něj však 6,9 milionu korun bez
DPH. To se však vedení města zdálo příliš.
„O objekt i s pozemkem bychom měli i nadá-

probíhá brigáda. Začátkem června jsme
tu kosili a hrabali seno. Stříhají se tu stromy. Kdyby se nic takového nedělalo, tak
to tady vypadá úplně jinak,“ argumentoval Koutný, podle něhož projekt počítá
s tím, že minimálně dalších deset let od
jeho vybudování se o něj lidé budou
starat. Ale co bude potom? „Věřím, že to
budeme udržovat dál stejně jako třeba
okolí našeho rybníka,“ přislíbil na závěr
starosta Čehovic Milan Smékal.

le zájem, pokud však jeho cena nepřevýší 2,5
milionu korun včetně DPH. Pokud majitel
nebude s tímto návrhem souhlasit, tak se nedá
nic dělat, město má v tuto chvíli jiné priority.
Jsem však přesvědčen, že vzhledem k technickému stavu nemovitosti bude její cena i nadále
klesat,“ tlumočil Obrusník stanovisko vedení
konické radnice.
(mls)

alespoň pročištění potoka napájejícího odtékala z krajiny pryč. A to určitě
jezírka. K tomu ovšem ani v průběhu není náš záměr. Naopak naším cílem
následujícího roku nedošlo.
je zadržet vodu v krajině. A podobné
mokřady tomu mohou prospět více
c%XGHPHWRWXXGUzRYDWLQDG½OHp než třeba budování velkých přehrad,
Letos je situace u Čehovic poněkud jiná. o nichž se teď mluví,“ okomentoval Jan
Po deštích se jezírka opět naplnila a vše Koutný, který zásadně nesouhlasil s tím,
mnohem víc připomíná zelenou oázu že se o projekt po jeho dokončení už
než černou díru na peníze. „Čištění po- nikdo nestará. „Žiji v Čehovicích a chotoka by bylo špatné, v případě většího dím sem tak jednou za dva týdny, takže
množství srážek by pak voda rychleji vše mám stále před očima. Každý rok tu

&NG,CPC-QWVPÆJQOQMąCFOčåGPCP÷LCMÚéCUK\EGNCX[UEJPQWVKVCMXwCMXMTC
LKP÷RNPÊUXčL×éGNC\¾TQXGÿLGRąKRTCXGPPCPQXÚdTGUVCTVq
Foto: Martin Zaoral

3RGOHRGERUQËNĎSURMHNWSRêËW¿LVFHONRYÛPY\VFKQXWËP

ČEHOVICE „Nelze čekat, že voda
v jezírkách bude i za toho největšího
sucha. To je ale normální. U Čehovic
nevznikly rybníky se stálou vodní
hladinou, ale mokřad, který má v krajině zadržovat vodu. Pokud vyschne,
nic se neděje. Příroda s tím počítá. Až
naprší, vše se opět obnoví. Přirovnal
bych to k restartu počítače,“ vysvětluje Jan Koutný z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. Odborník na
přírodu a zároveň i občan Čehovic se
ohradil proti názorům, že by projekt
vybudování mokřadu byl černou dírou na peníze, o kterou by se již nikdo
nestaral.

'DOxËNRPXQLWQËFHQWUXP

skou pouť, byla o něco menší než
obvykle. „Zájem lidí ale je. Nepočítali jsme, že jich tolik přijde. Kvůli
obavám z koronaviru,“ uvedl František Smutný. Připomněl taky ve
chvíli, kdy se kolem prohnaly děti
směřující ke kováři, že akce není
jen pro dospělé. „Je tu dneska tak
šedesát až sedmdesát dětí, které si
mohly vyzkoušet různé soutěže za
sladkosti, pak tu bylo malování i
skákací hrad,“ připomněl Smutný
při začínajícím dešti. Ten ale lidem
nevadil, smáli se, hodovali. A poslouchali buď sousedy, nebo Čerešně Hany Hegerové.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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hodě nedošlo,“ sdělil k havárii František
Kořínek, policejní tiskový mluvčí.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na sto tisíc ko-

run. „Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ podotkl ještě František Kořínek.
(mik)

6Q D[NQ Q HQWU d<¾XQFPÊMq \C XQNCPVGO P¾MNCò¾MW RąK JCX¾TKK LGP V÷UP÷ OKPWN
UVTQO
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TĚSNĚ MINUL STROM

BEDIHOŠŤ Silniční komunikaci
mezi obcemi Výšovicemi a Bedihoštěm si se závodní dráhou spletl šofér
náklaďáku, který ve značné rychlosti
nevybral zatáčku a naštěstí jen bokem vozidla narazil do stromu. Muž
vyvázl bez zranění, škoda byla vyčíslena na rovných sto tisíc korun.
„V pondělí 20. července před půl čtvrtou odpoledne došlo na komunikaci
mezi obcemi Výšovice a Bedihošť k havárii nákladního automobilu Volvo.
Třicetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky
a při jízdě levotočivou zatáčkou vyjel
vlevo mimo komunikaci. Tam narazil
do stromu, naštěstí však jen bokem vozidla. Ke zranění osob při dopravní ne-

DOBROCHOV Zde mají cyklisté
„zelenou“. Takovou ceduli by mohli
vyvěsit na příjezdech do Dobrochova. A rozhodně by to nebyla
nadsázka, obec totiž nabízí nově
odpočinkové místo a navíc další
servis pro cyklisty včetně těch, kteří
jsou majiteli elektrokol.
„Máme zde asi čtrnáct dnů funkční fotovoltaický systém na nabíjení elektrokol. Kromě toho je zde i kompresor na
nafouknutí kol a stejně tak i nabíječka
na telefony,“ pochlubil se starosta obce
Miloslav Křížek.
Místo se nachází hned vedle hostince.
Proto starosta věří, že lokalitu cyklisté
ocení. „Lze zde dobít kolo, když mu
zbývá jen pár kilometrů a nemá jistotu, že dojede. A mezitím si dát hned
vedle nějaké občerstvení,“ uvedl pro
Večerník starosta. Věří zároveň, že
bude o místo mezi cyklisty a výletníky zájem. „Já sám třeba elektrické kolo
nemám. Mezi kamarády a známými
však pár takových lidí je a sám rád jezdím na kole. Zde taky vznikl nápad na
to, aby něco takového v obci vzniklo,“
svěřil se Křížek.
(sob)

0GLGP FQRNPKV UÊN[ OQJQW P[PÊ E[MNKUVÆ
X &QDTQEJQX÷ 2ąKRTCXGP¾ LG RTQ P÷
TQXP÷å PCDÊLGEÊ UVCPKEG C MQORTGUQT
Foto: Facebook

V Dobrochově myslí i na elektrokola

ČELČICE Jako houby po
dešti v posledních letech
rostou na Prostějovsku
takzvaná komunitní centra. Objekty, kde by se měly
střetávat jednotlivé komunity z obce nebo města
(odtud také pochází název
– pozn.red.), mají nakonec
rozmanité využití – vesměs
ale slouží ke společenským
2QUVCTwÊFQOGM"0GXDWFQWEPQUVKMQOWPKVPÊEGPVTWORTQUGVM¾X¾PÊNKFÊ
a kulturním akcím.
Foto: Michal Sobecký
Podobně rozmanité jsou také
budovy, z nichž se komunitní centra vytváří. V pří- ný podrobnosti k investici. A zároveň nastínil,
padě Konice nebo Tištína jde o sokolovnu, v Ra- k jakým účelům by měla být stavba, proměněná
kové u Konice se jedná o půdní prostory obecního v komunitní centrum, využívána. „Mělo by zde
úřadu. Nejnovější centrum připravované v Čelči- vzniknout zázemí pro obec, například sklady a dílcích pak má vzniknout v rodinném domě.
ny. Bude zde ale také velký prostor k tomu, aby
Zastupitelé mají nyní za sebou schválený projek- zde mohly děti trávit čas, stejně tak jako důchodci.
tový záměr. „Jedná se o číslo 42 přímo v centru Můžou zde probíhat přednášky i tvoření.“
obce. Je to starý, rodinný dům, který je v dezolát- Černý zatím neprozradil, s jakou částkou se pro
ním stavu. Už jsme okopaly omítky a provádíme výstavbu počítá. Samotný projekt by měl ale stát
další úpravy,“ prozradil starosta obce Karel Čer- přes 100 000 korun.
(sob)

Závodník s náklaďákem Cyklisté jsou vítáni! Na vybudování se chystají v Čelčicích Nepřehledná křižovatka v centru

äGD[MQX¾ąPCwGNUXÆWéP÷"

3x foto: Michal Sobecký
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dodala vysvěcení lesku. Po mši,
která začínala o půl desáté dopoledne, následovala pauza. Částečně
na oběd, věřícím pak také na vstřebání bohoslužby. Dění se následně
přestěhovalo jen za roh do farské
zahrady.
Tam se po půl třetí sešly rodiny
s dětmi, ale také dorost a strécové.
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Nedělní pouť začala duchovnější
stránkou akce, tedy mší v kostele svatého Jakuba. Při ní byl také
představen a požehnán misijní kříž
z roku 1922. Prošel totiž důkladnou
obnovou a opět září novotou. Nechyběl přitom ani Národní ředitel
papežského misijního díla pro ČR
Leoš Halbrštát, jehož přítomnost

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Zkrátka všichni, kteří se chtěli při
neděli dobře pobavit. A možností
bylo hodně. Organizátoři na pití
a jídle nešetřili, na své si přišli milovníci folkloru, ale taky country.
Zahrála skupina Akvarel, která dala
k dobru české písničky napříč desetiletími. A zabrousila i do folku.
Kdo pak zaujal mnoho návštěvníků, to byl kovář. Ukazoval svou práci, bušil do kovadliny a přitahoval
pohledy mnoha lidí. Stejně jako
kalná obloha. „Tohle je ale ještě
dobrý, jen krape. Loni se museli

KOSTELEC NA HANÉ Tak to byla velká sláva. Svatojakubská pouť v neděli potěšila všechny
příchozí: staré, mladé, velké, malé, věřící i ateisty. Každý si zde našel to svoje. Pro všechny navíc
bylo jedno společné, a sice dobrá atmosféra. Pohodu přitom nenarušily ani bouřkové mraky,
které rovněž k pouti v Kostelci na Hané patří.

Děti čekaly soutěže, dospělé hudba i jídlo, zaujal kovář

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Němčice nad Hanou (sob) - Změnu oznámily Němčice nad Hanou na
hřbitově. Město uveřejnilo, že jeden
z náhrobků získá označení „čestný
hrob“. Konkrétně se bude týkat hrobu
Františka Novotného, profesora geodézie a politika, který zemřel v roce
1918. „Je to první takové označení. Na
zastupitelstvu jsme si schválili podmínky pro něj a právě označení pro tento
náhrobek. Chceme jím vyzdvihnout
místní historické osobnosti,“ vyjádřila
se místostarostka města Jana Oulehlová s tím, že další podobná označení
jsou v plánu.

Nìmèice ocenily rodáka

Plumlov (sob) - Vskutku ne zcela
obvyklou prosbu zaslal městský úřad
v Plumlově obyvatelům města. Žádá je
totiž, aby příležitostně pomohli s úpravou veřejné zeleně. A to jakkoli – třeba
i kosou. „Déšť problém sucha do značné míry vyřešil, ale současně přinesl
problémy jiné. V našem případě velké
množství trávy, která roste doslova
před očima,“ zdůvodnilo žádost po
občanech vedení města. Komu z obyvatel města tak vzhled zeleně není
lhostejný nebo chce „páchat“ dobré
skutky, má možnost.

Pomozte se
sekáním, prosí úøad

Kralice na Hané (sob) - Velký boom
nyní zažívají příležitostná letní kina.
Letos se tak hraje například v Otaslavicích, v Hradčanech a Vrbátkách, ale
také v Kralicích na Hané. První letní
promítání zde zapsali 27. června oblíbenou komedií Poslední aristokratka.
Na 9. srpna pak mohou zájemci o promítání počítat s poněkud jiným filmovým zážitkem. Od půl deváté večer se
totiž v sokolském parku začne s filmem
A Star Is Born, tedy Zrodila se hvězda.

Letní kino i v Kralicích

Určice (sob) - Promluvit do budoucnosti obce budou mít teď velkou možnost obyvatelé Určic. Vedení totiž informovalo obyvatele, že mohou podávat
požadavky na změnu způsobu využití
pozemků v katastru. Územní plán je
možné získat k nahlédnutí na obecním
úřadu, který rovněž lidi vyzývá, aby případné požadavky posílali do 31. srpna.
Bližší informace úřad poskytuje na telefonu 582 357 863.

Územní plán
projde zmìnami

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 27. července 2020
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rozhovor večerníku

Pondělí 27. července 2020

Hydrolog Martin Rulík nabádá obecně k šetření vodou, zemědělce pak k lepšímu hospodaření
PROSTĚJOV Z některých oblastí
Moravy neúrodná polopoušť? Ne,
nemusí se nutně jednat o postapokalyptický film z českého prostředí! Bohužel v budoucnosti může
jít o realitu. Extrémní sucha, s nimiž se Česká republika v posledních letech potýká, sice vystřídaly
v červnu bohaté dešťové srážky. Jak
ale říká hydrolog Martin Rulík (na
snímku) z Univerzity Palackého
v Olomouci, ani to nemusí stačit.
Spíše se prý teprve až nyní ukáže,
jak je na tom aktuálně půda. Ne
vždy je totiž schopna pojmout potřebné množství vody, což čas od
času fotky z Olomoucka a Prostějovska ukazující zaplavené ulice
vesnic a bláto z polí na návsích, potvrzují. „Myslím si, že v horizontu,
osmi až deseti let může přijít situace, kdy třeba občané otočí kohoutky a voda nebude,“ varuje Rulík,
který tak apeluje na všechny, aby
s vodou zacházeli šetrněji.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Sucho je aktuální téma posledních let. Jaká je z vašeho pohledu
dlouhodobá situace v České republice? A jaké jsou zde následky?
„Diskutuje se o tom, zda za to můžeme my, nebo probíhající klimatická
změna. Kolegové z Brna třeba říkají,
že je to sedmdesát ku třiceti – sedmdesát procent má na svědomí přirozená změna klimatu, třicet procent člověk – tedy třeba jeho
dosavadní hospodaření v krajině. Podle mě je jedno, jestli
je to v tomhle poměru,
nebo padesát na padesát. Faktem zůstává, že
je zde velký podíl člověka. Klimatologové
například říkají, že
sucho už tady bylo
třeba ve třicátých
a čtyřicátých letech
minulého století
a že se prostě sucha
opakují. Není to
nic úplně neznámého. To už tu několikrát
zaznělo, ale ta období
byla kratší. Teď už jsme
od roku 2015 v situaci,
kdy jsme vystaveni hodně suchým periodám,
a zdá se, že se to bude ještě zhoršovat.
Takže můžeme čekat, že tady nebude
pět, ale patnáct nebo dvacet let podobných extrémních podmínek. A to
ještě nikdo nezažil! Bývalo to tak, že
když bylo léto a sucho, následovala
neúroda. A další rok byl zase v pořádku, teď je to jiné. Dalším projevem je
rychlost změn teplot.“
yy Povídejte...
„Jsou prognózy, že srážky zůstanou
stejné, mám tím na mysli celkový roční úhrn. Ale spadlé množství srážek
se bohužel bude lišit místo od místa.
Třeba o jižní Moravě nebo o východních Čechách se dnes mluví, že tam
moc neprší. Střední Morava je někde
mezi. Na té jižní ale platí, že je tam sucho až takové, jako by tam rok vůbec
nepršelo. Navíc ty srážky jsou i jinak
distribuované v čase. Co dřív napršelo
za měsíc, to nyní spadne během dvou
dní. A při tak obrovském množství
vody najednou si s tím krajina a půda
nedokážou poradit, nedokážou vodu
využít a zapojit do koloběhu vody.
A to je právě ten dopad lidského hospodaření v krajině v posledních zhruba sedmdesáti letech.“

yy Když ale zůstaneme u hospodaření. Pokud vlastník pozemků přístup zlepší, bude třeba střídat plodiny nebo nechá část polí ladem,
může tento přístup ještě pomoci?
„Tyto agrotechnické přístupy jsou
známé, existuje spousta příruček
pro zemědělce, co mají dělat. Jenže
zhruba osmdesát procent zemědělské půdy v České republice je v pronájmu a ti lidé se na ní chovají jako
podnikatelé. Takže chtějí prostě co
nejvyšší výnos. Co se děje s půdou,
je nezajímá, protože pokud se zhorší
její vlastnosti, tak jdou jednoduše
dál. Takže těch vlastníků, jejichž
táta, děda, praděda měli půdu, je
dneska hrozně málo. Ti samozřejmě
mají snahu na dané půdě nějak hospodařit, aby jim neubývala, aby jim
ji neodnášela voda. I to je otázka,
jakým způsobem přesvědčit velkopodnikatele, aby s půdou rozumně
hospodařili. Samozřejmě například
Agrární komora ČR vydala
různé publikace o suchu a o tom, jak se
na něj adaptovat.
A když to člověk čte, řekne si
„vždyť to všechno víme...“

yy Ano, a proč to jen ti lidi nedělají?
„Třeba nedávno se uzákonilo, že ty
obrovské pozemky už nebudou obrovské, ale budou omezeny třiceti
hektary. Ale když to pak vidí člověk
v realitě... Naivně si třeba pomyslí
ano, tak konečně zmizí ta obrovská
pole, obnoví se remízky, co tu byly,
zasakovací pásy. Ne, oni to udělají
tak, že mají devadesátihektarové pole.
A z toho je třicet řepka, třicet pšenice a třicet kukuřice. A mezi tím nic,
žádné pásy nebo remízky. Takže když
více zaprší, všechno to zteče přes ty
spodní. Je to taková vyčůranost. Majitelé tak zákon obejdou, aniž by něco
museli udělat. Dva roky zpátky jsem
hovořil s panem Jurečkou, tehdejším
ministrem zemědělství. Parlament
tehdy řešil nějaké novely. Jedna se týkala zemědělství – platilo, že zemědělec platil z půdy daň a přitom menší,
když byl pozemek čistě zemědělský,
než když tam má nějakou zeleň, remízky a podobně.“
yy To je tedy dobrá motivace...
„Proč by někde něco sázel, nějaké
keře nebo stromy, když by z toho

Problém je, že když srážky přijdou v krátké intenzivní
podobě, tak půda vodu neudrží. Navíc je zhutnělá,
neboť na polích pracuje těžká technika. Takže i to,
co prosákne odteče po zhutnělé vrstvě. Chybí organická
hmota, nezaorávají se zbytky, vozí se na spalovny.
Tím pádem pak není potrava pro žížaly, na kterou
už třeba někdo nezavadí na několika hektarech…

platil daň navíc?! To už to má radši
celé zorané. To se teď někdy už mělo
změnit. Je to ale další takový problém
– právě ta motivace lidí. Nejsou vlastníky, brání v tom i nějaká legislativa.
Vzhlížíme pak zároveň k Rakušanům
a Němcům, k jejich hospodaření
s půdou. Ale úplně všichni mají stejný
problém. Protože to sucho, co se sem
dnes přesouvá, stejně jako zvyšující se
teploty a nižší srážky, to nyní válcuje
celou Evropu. A nejde zde o to, jestli
mám velké nebo malé bloky, zda je
někdo horší a jiný lepší zemědělec.
Celá střední Evropa je nyní suchem
postižená a má stejnou neúrodu
jako my. To je sice pravda, na druhou
stranu to ale neznamená, že bychom
v krajině nemohli také něco udělat.
Další věcí ale je, jak přistoupit k adaptaci na větší sucha. Naše skupina, tedy
ekologové, hydrobiologové, říká, že
je potřeba udělat v krajině takzvaná
měkká opatření, změnit hospodaření,
zabránit odtoku vody z půdy, podpořit lepší zasakování vody do půdy.
Problém je, že když srážky přijdou
v krátké intenzivní podobě, tak ji půda
neudrží. Navíc ta půda je zhutnělá, na

polích pracuje těžká technika.
Takže i to, co prosákne, odteče
po zhutnělé vrstvě. Chybí také
organická hmota, nezaorávají se
zbytky, vozí se na spalovny. Organická hmota je mimo jiné například
potrava pro žížaly, ty v půdě úplně
chybí. Kolegové dělali výzkum na
jižní Moravě a byli zděšení, že na několika hektarech nezavadili o žížalu!“
yy Co je tedy důležité vše udělat?
„Například zpomalit odtok vody
z krajiny. Důležité je si uvědomit, že
voda v korytě řeky komunikuje s hladinou podzemní vody. Když stoupá
hladina v řece, stoupá taky hladina
podzemí vody. To je typické třeba
na jaře. Když později klesne, klesne
i hladina podzemní vody, ale klesá
o něco později. V létě pak podzemní
voda potoky dotuje vodou. To málo,
co zde teče, pochází právě z podzemí. Říká se, že tento bazální odtok
je zhruba čtyřicet procent. To ale
předpokládá, že je potok přirozený
a může komunikovat. Ale když je
vybetonovaný...“
yy Vláda nedávno oprášila
a rozšířila seznam plánovaných přehrad, který se týká
i Prostějovska. Jaký je váš
postoj k budování přehrad?
„My stavbu přehrad klademe
až na poslední místo. Kdybychom sestavili seznam, tak
na prvním místě jsou retence
vody v krajině, obnova remízků, obnova přirozeného
koryta řek. A až na poslední
místo si dáme přehradu. Ministerstvo zemědělství naopak přijde s tím, že první by
se měly postavit přehrady... A jen tak
mimochodem by se taky něco mělo
udělat v krajině. Takže ne, že s tím nesouhlasíme, uvědomujeme si, že holt
kumulace vody bude v některých
oblastech asi nezbytná. Protože lidé
tam fakt nebudou mít co pít. Pokud
se ale jedná o přehrady, na které se
ptáte, tak ty přesto dáváme až na poslední místo. Udělali jsme společné
prohlášení, že zadržování vody v krajině a změna způsobu hospodaření
jsou naší prioritou. Jsou oblasti, kde
jsou s vodou dlouhodobě pod normálem, není tam žádná vláha a žádná
voda, během léta tam jezdí zásobovací cisterny. Chápeme tedy, že tam
je potřeba udělat nádrž. Nabízí se ale
otázka, kde tu vodu vezmou. Říkáme
si třeba, jestli není dobře začít lépe
pracovat s přehradami stávajícími.
Protože ze 165 je jich devětačtyřicet
vodárenských. Zbytek jsou přehrady, který mají jiný účel. Muselo by se
uzpůsobit okolí, zkvalitnit ho. Teprve
potom by mohla být prohlášena vodárenskou. Stavba nové navíc může
trvat X let. Nevíme přitom co bude
za dva tři roky, natož za třicet. I kdyby

teď obec řekla, že potřebuje přehradu,
tak ji bude mít nejdříve za patnáct
dvacet let.“
yy Když se vrátíme k této lokalitě,
je na Prostějovsku, Olomoucku
oblast, kde už opravdu začíná být
kritický nedostatek vody?
„Není to tady tak dramatické jako
třeba na jižní Moravě. Nedávno se to
ale načas převrátilo. My kromě řeky
Moravy zde nemáme žádný větší tok.
Což znamená, že Haná je závislá na
srážkách, které neovlivníme. Kdyby
nepršelo tři měsíce, nemáme nic.
Podzemní vody jsou tady na řadě
míst hodně hluboko a ani po vydatnějším dešti v uplynulých dnech se to
příliš nelepšilo. Je to důsledek minulých dvou let, kdy hladiny podzemní
vody klesaly. A přispělo k tomu i letošní jaro, hladiny pořád totiž padaly
dolů. Celé povodí je nyní zcela suché,
deficit vody je opravdu obrovský.
Ukazuje se, že pokud nebudou intenzivní srážky, voda nebude – ani ta
podzemní.“
yy Zůstaneme v regionu. Objevuje
se problém u říček jako Hloučela
nebo Romže. Třeba Romži hrozí trvale vyschnutí, zde se ale zatím žádné viditelné kroky neprovedly…
„Nevím, jestli je zde konkrétně
něco naplánováno. Tyto toky, které
byly zahloubené, byly napojeny na
meliorace, jež měly odvádět vodu
z krajiny. Dneska jsou relativně rovné, částečně zabetonované a někde
dokonce i zatrubněné. A jak už jsem
říkal, chybí zde kontakt, kontakt
vody v řece s podzemní vodou. Ty
potoky samozřejmě vyschnou, protože nemají žádnou vodu – nejenže
nemůžou dotovat, ale ony ani nemůžou komunikovat s podzemní
vodou, která by nějaký průtok v nich
trochu držela. Cílem je provést revitalizaci, která umožní, aby se voda

z potoka vybřežovala, dostávala se do
krajiny, protože čím déle ta voda zůstane v krajině, tím lépe. Aby krajina
mohla dobře fungovat, tak primárně
musíme těmto tokům navrátit komunikaci mezi povrchovou a podzemní vodou.
yy Dostáváme se i k zachytávání
vody. Jak tedy s ní co nejlépe hospodařit? A co pro to můžeme udělat?
„První věc je nedovolit srážkám
odtéct. To znamená, co děláme na
zahrádkách – máme sudy a vodu ze
střechy svádíme do sudů. Města by
mohla mít podzemní nádržky, jezírka,
kde by byla voda sváděna. Podzemní
nádrže mají výhodu, že se v nich
voda nemůže dále znečišťovat, dá
se následně použít třeba na zavlažování. Voda, která zasákne do půdy,
se ale podílí i na podobě místního
klimatu tím, že podporuje výpar,
který obecně ochlazuje okolí. Třeba
město Olomouc má tzv. koncepci
modrozelené infrastruktury, kde se
snaží řešit hospodaření se srážkami.
Ať už jsou to zasakovací pásy, zelená
parkovací místa, vracení zeleně až
po zelené fasády a střechy. Čím více
vody zachytíme, tím bude i celkové
klima ve městě lepší. Neznamená
to ale, že z dešťových srážek budeme dělat pitnou vodu. Pokud není
k dispozici vodní nádrž nebo dostatečné zásoby podzemní vody, tak by
se bohužel tady třeba musela nějaká
nádrž vybudovat. Pak je tu ale apel na
obyvatele. Mluvil jsem třeba o takzvané šedé vodě, to znamená zachycení
vody v domácnosti a její následné
použití na splachování toalet. Takhle
se dá ušetřit obrovské množství vody.
Takže města, která dokáží zařídit
recyklaci vody a zadržování dešťové
vody, dokážou výrazně zvýšit své zásoby pitné vody.“

vizitka
MARTIN RULÍK
✓ narodil se 1. října 1968 v Chrudimi
✓ vysokoškolský pedagog na Univerzitě
Palackého v Olomouci, odborník přes
hydrologii
✓ vystudoval gymnázium v Chrudimi
✓ na studia navázal na Univerzitě
Palackého v Olomouci, kde získal
například titul Mgr. z oboru systematická biologie
a ekologie a následně v roce 2005 se stal docentem
v oboru hydrobiologie
✓ posledních patnáct let učí na Katedře ekologie
a biologie Univerzity Palackého v Olomouci
✓ ve své práci se věnuje zejména ochraně vody,
ale také například využití srážek
✓ na odborné úrovni se rovněž věnuje problematice
zadržení vody v krajině
✓ mezi jeho záliby patří například cestování a příroda
zajímavost: jako vyučující se dostal do mnoha zemí a seznámil
se s řadou kultur, rok například strávil v Jižní Koreji
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RYCHLÝ
COVID-19 SNÍŽIL POČET KLIENTŮ SENIOR TAXI 9(ÿ(51Ì.
„Nemá mě co mrzet, zdraví je přednější,“
říká náměstkyně Rašková

Podpora nordic walkingu

PROSTĚJOV Služba Senior taxi funguje v Prostějově již pátým rokem a lidé nad 65 let si ji nemohou vynachválit. Starší lidé se totiž
za pouhou dvacetikorunu dostanou pohodlně k lékaři, na úřady,
poštu, na návštěvu příbuzných do sociálních zařízení nebo třeba
na hřbitov. Službu výrazně dotuje město, které provozovateli zaplatí
statisíce korun ročně. Během března a dubna, kdy byl v České republice kvůli nákaze covid-19 vyhlášen nouzový stav, však počet
klientů Senior taxi v Prostějově výrazně poklesl.
že naše Senior taxi v přísnějším hygienickém režimu,
,CM FQMN¾F¾ P¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC #NGPC
s rouškami a jen klient
4CwMQX¾RQéGVMNKGPVč5GPKQTVCZKUGRQMQTQ
PCXKTQXÆMTK\KRQOCNWXTCEÊFQD÷åPÆJQUVCXW
vzadu plus častá dezin
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
fekce interiérů vozidel,
Michal
fungovalo. Určitě je namístě podě- V běžném období využívalo Senior
KADLEC
kovat panu řidiči, který je sice vždy taxi v průměru až 1 200 zákazníků
Služba Senior taxi funguje v Prostě- ochotný a vstřícný, ale tady udělal měsíčně. V době nouzového stavu,
jově už od roku 2016. „Senior taxi svou ochotou jezdit i v tuto dobu to tedy v březnu a dubnu, se však tento
jsme zavedli jako službu pro naše něco malinko navíc, co dělá člověka počet snížil až na pouhou čtvrtinu!
starší spoluobčany při cestách k lé- člověkem,“ ohlíží se za jarními mě- „Samozřejmě že s doporučením likaři či jednání na úřadech. A ne- síci z pohledu provozu Senior taxi dem nad 65 let nevycházet během
moci se s příchodem koronaviru Alena Rašková, náměstkyně primá- pandemie vůbec ven počet klienneztratily, proto jsem velmi ráda, tora pro sociální oblast v Prostějově. tů klesl. Jsem ráda, že naše město
nepostihl větší zásah nemocí, sní3RÄHW]½ND]QÉNÕ6HQLRUWD[LY,SROROHWÉ
žení počtu klientů mě tedy nemá
proč mrzet. Hlavní je život, zdraví,
všechno ostatní se ukázalo jako míň
2QéGV\¾MC\PÊMč
podstatné a řešitelné,“ říká náměstkyně primátora, která však Večerník
upozornila na to, že během května
a června se situace vrátila zpět do
normálu. „S uklidněním situace se
i využití Senior taxi vrátilo k normálu. Služba je využívaná a žádaná
stejně jako před pandemií. Klienti
jsou spokojeni a já jsem ráda, že
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
jsme před lety Senior taxi zaved.GFGP
·PQT
$ąG\GP &WDGP
-X÷VGP
èGTXGP
li. Beru to jako jedno z nejlepších

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

9UDçGD
DVHEHYUDçGDY2NUXçQtXOLFL
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Obrovská tragédie,
kterou od sobotního poledne vyšetřují kriminalisté, skrývá zatím jedno velké tajemství. Motiv! Večerník
během neděle zjišťoval, co se vlastně v jednopokojovém bytě v šestém
patře panelového domu v Okružní
ulici číslo 169 stalo. Oficiální vyjádření policie totiž bylo jako vždy jen
velice stručné.
„Od soboty šetříme úmrtí dvou mladých osob – třiadvacetiletého muže
a čtyřiadvacetileté ženy v Prostějově.
Podle dosud provedeného šetření je
důvodné podezření, že došlo k vraždě
a sebevraždě. Vyšetřování události je
na samém počátku. Více informací
sdělíme v průběhu příštího týdne,“
poslal Večerníku zprávu v neděli dopoledne Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

Večerník si operativním způsobem
sám zjistil, kde ke strašné tragédii došlo. Dveře jednopokojového bytu
v šestém patře panelového domu
v Okružní ulici byly v neděli vpodvečer stále ještě policejně zapečetěné. Večerník zjistil, že v noci z pátku na sobotu zde mladý muž zastřelil svoji o rok
starší partnerku. Motiv je stále neznámý. Jisté je pouze to, že mladík po
tomto hrůzném činu obrátil střelnou
zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu.
„V sobotu před polednem přišla dívku navštívit její maminka. Ale zvonila a bouchala delší dobu na dveře
marně. Z obav zavolala hasiče, kteří
přijeli a dveře bytu vyrazili. Policisté pak uvnitř našli dvě těla,“ sdělila
Večerníku jedna ze sousedek, která si
nepřála zveřejnit své jméno. Stejně tak
ani druhý ze sousedů. „Ti dva mladí
tady nebydleli dlouho, moc jsme je ani
neznali. Pronajali si tento byt od majitele. Já jsem z toho úplně v šoku! Byli

1½NODG\PÈVWDQD]DMLvWÈQÉVOXzE\6HQLRUWD[L
è¾UVMC X-é

Bleskové vyèištìní

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
.GFGP
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rozhodnutí, které jsme kdy učinili,“
míní Alena Rašková. I po ukončení
nouzového stavu se však při provozu Senior taxi musí i nadále dodržovat přísná hygienická pravidla.
„Pravidelná dezinfekce vozidla se
dělá, nošení roušky i sezení klienta
vzadu jsou stále žádoucí. Samo-

&WDGP

Prostějov (mik) – Po čtyřleté pauze
dostali občané Prostějova znovu příležitost vyzkoušet si nordic walking
s certifikovanou instruktorkou Lenkou Sehnalovou. Díky finanční podpoře z projektu Zdravé město Prostějov se každý měsíc uskuteční dvě lekce
pro všechny zájemce, kteří se chtějí
dozvědět, jak tato pohybová aktivita
pomáhá při různých zdravotních potížích, snižování nadváhy a zlepšování
kondice. „Chcete-li se naučit správnou techniku severské chůze a zjistit,
jaké vybavení je k ní potřeba, přijďte
do Kolářových sadů ke hvězdárně ve
středu 29. července v 18 hodin,“ zve
Prostějovany Milada Sokolová, náměstkyně primátora.

-X÷VGP

èGTXGP

zřejmě nařídit klientovi, aby seděl
vzadu, tak zcela nelze, ale je velmi žádoucí a prosím naše seniory,
aby tuto prosbu řidičů plnili. Je to
o vzájemné ochraně a i když nechci
strašit, přece jen hrozba nemoci je
tady stále,“ uzavírá toto téma Alena
Rašková.

4#&#/ö56#8·6'4º

24156ö,188×VGTÚéGTXGPEGUGMFCNwÊOWNGVPÊOWLGFP¾PÊUGLFG4CFCO÷U
VC2TQUV÷LQXC0CRTQITCOWOCLÊMQPwGNÆRąGUR÷VFGUÊVGMDQFčEJ[D÷VPGDWFG
UEJXCNQX¾PÊTQ\RQéVQXÚEJQRCVąGPÊFQVCEGKOCLGVMQRT¾XPÊ\¾NGåKVQUVK1XÚUNGFEÊEJ
LGFP¾PÊRTQUV÷LQXUMÚEJTCFPÊEJDWFG8GéGTPÊMKPHQTOQXCVXRąÊwVÊOéÊUNG
OKM

Prostějov (mik) – Večerník na tento problém už nejednou upozornil.
Během období vydatných srážek se
kanály na mnoha místech v Prostějově ucpávají a voda zaplavuje jak silnice,
tak chodníky. „Bylo by možné vyčistit
kanály v ulici Čs. armádního sboru?
Jsou zanešené a vůbec neberou dešťovou vodu,“ obrátila se na magistrát
Alena Kučerová z Vrahovic. „Uvedené kanály jsou v majetku Olomouckého kraje. Po naší urgenci na kraji byly
ale již vyčištěny,“ oznámil stěžovatelce
po třech dnech Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova.

Rychle pøes námìstí
Prostějov (mik) – V době uzavírky
Vápenice je komunikace vedoucí
přes Žižkovo náměstí brána jako jedna z objízdných tras. A lidé si stěžují,
že řidiči tudy projíždějí moc rychle.
„Tato objížďka je schválena pouze
na dočasnou dobu, přesto zajistíme
častější dohled nad dodržováním
dopravních předpisů v této lokalitě,“
slíbil Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

ZASE BINEC NA „HUSÁKU“

(QVQ/KEJCN-CFNGE

u nás policajti, ale my jsme jim řekli, že
jsme žádnou střelbu ani nějakou přecházející hádku vůbec neslyšeli,“ uvedl
muž z panelového domu v Okružní
ulici. „Já ty dva potkal jen jednou nebo
dvakrát. Víte, tady se nájemníci hodně
často střídají, takže se zde tolik všichni
ani neznáme. Policisté se nás ptali, zda
jsme slyšeli výstřely, ale opravdu nic
takového slyšet nebylo. Je to nějaké
divné,“ podotkl ještě jeden ze sousedů.
Večerník se bude tímto případem vraždy a následné sebevraždy pochopitelně zabývat i nadále. Budeme se snažit
zjistit, co všechno strašlivé tragédii
předcházelo.
(mik)

PROSTĚJOV Obyvatelé Husova náměstí si nedají říct
a nedají! Vloni tady, ovšem i v jiných lokalitách města,
řešil magistrát desítky případů, kdy lidé vyhazováním
nepatřičného odpadu vytvořili černé skládky okolo
běžných kontejnerů na tříděný odpad. Tehdy se počet
případů podařilo výrazně snížit, ale minulý týden se
lidé z „Husáku“ opět vyznamenali!
Během minulého pondělí se u kontejnerů na tříděný odpad
na Husově náměstí objevila hromada kusů nábytku i tvrdých kartonových krabic. „Co na to říci, je to hrůza! Prostě
někteří lidé nejsou schopni a ani ochotni respektovat pravidla, která většina dodržuje. To, co vidím na fotografii,
je vlastně černá skládka. Škoda že si nikdo nevšiml toho
člověka, který skládku založil. Pokud bychom ho dopadli,
tak mu hrozí pokuta. Prostě nemám slov. Je to hnus,“ láteřil na dotaz Večerníku první náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil. Jak dodal, nepořádek musí zlikvidovat společnost FCC, samozřejmě na náklady města.
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Vloni uvažovalo vedení magistrátu o instalaci kamer u hnízdišť s kontejnery, které by pomohly odhalovat tvůrce černých skládek. „Zatím jsme k instalaci kamer nepřikročili,
protože se situace od loňského roku zlepšila. Problém s instalací kamer je v tom, že bychom je museli dát ke každému
sběrnému místu, a to určitě nelze realizovat. Vidím, že někteří naši spoluobčané jsou prostě nepřizpůsobiví,“ uzavřel
Jiří Pospíšil.
(mik)

Zpropadený koronavirus! Odkládají se investice... Cyklista „napálil“ do auta
PROSTĚJOV Také jízda na kole rohu protijedoucího vozidla Škoda Favyžaduje zručnost a pozornost. bia. Vlivem nárazu skončil zraněný cykTyto způsobilosti bohužel nepře- lista na zemi. Osádka rychlé záchranné
vládaly u cyklisty jedoucího ve služby cyklistu převezla na vyšetření
čtvrtek po Dolní ulici v Prostějo- do nemocnice,“ popsala Miluše Zajívě. Bůhvíproč tak narazil do osob- cová, policejní tisková mluvčí. Dechoního automobilu
vá zkouška nepotvrdila ani u jednoho
„Ve čtvrtek 23. července ráno jel dva- z účastníků nehody požití alkoholu
ačtyřicetiletý cyklista na svém jízdním před jízdou. Hmotná škoda byla před0¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCN XGXÚąG\W DWFGX\¾ąÊ\CUVWRKVGNčORąGFMN¾ kole po ulici Dolní v Prostějově smě- běžně vyčíslena na 10 tisíc korun a neFCV MG UEJX¾NGPÊ UG\PCO QFNQåGPÚEJ UVCXGDPÊEJ KPXGUVKE XéGVP÷ TGMQPUVTWMEG rem z centra. Zřejmě se plně nevěnoval hoda je nadále v šetření policistů z doMWEJ[P÷0¾TQFPÊJQFQOW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW jízdě a v blízkosti areálu železáren nejel pravního inspektorátu.
(mik)
akce, které na realizaci budou muset Další odloženou rekonstrukcí je opra- při pravém okraji a narazil do předního
rok počkat. „Další přesun předkládaný va hasičské zbrojnice v Domamyslizastupitelům ke schválení je rekon- cích, kde jde o rekonstrukci objektu
strukce ulice Vrahovická – doplnění prádelny. Projektová dokumentace je
parkoviště. Z důvodu zpoždění nava- zpracovaná, jsou připraveny i podklazující investiční akce Olomouckého dy pro výběrové řízení. Jeho vypsání
kraje, který rekonstrukci Vrahovické bylo ale pozastaveno a práce budou
ulice započne dle posledních infor- přesunuty na rok 2021. Také kino Memací až v roce 2021, dojde k omezení tro 70 si bude muset počkat na rekonrozsahu i na parkovišti. Bude uhrazena strukci sociálních zařízení.Zpracovává
částka za přeložku kabelů vysokého se projektová dokumentace, termín
napětí, které bude překládat společnost dokončení se kvůli epidemii covid-19
E.ON. Také finanční příspěvek pro prodloužil,“ uzavřel výčet odložených 2QP¾TC\WFQCWVCQFXG\NCUCPKVMC\TCP÷PÆJQE[MNKUVWFQPGOQEPKEG

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
akci bude kraji poskytnut v roce 2021. stavebních investic Jiří Rozehnal.

Městu chybí peníze, práce se přesouvají na rok 2021
PROSTĚJOV Dalo se to předpokládat. Výdaje z městské pokladny během jarního nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli nákaze covid-19
byly natolik vysoké, že aktuálně chybí
peníze na stavební investice, se kterými městský rozpočet počítal pro letošní rok. Prostějovští radní tak na svém
jednání schválili seznam investic,
které na svoji realizaci musejí logicky
počkat do příštího roku. A jedná se
o práce za více než 25 milionů korun...

Michal KADLEC
Prostějovští konšelé vydali prohlášení, že
z důvodu šíření covid-19 a předpokládanému výpadku finančních prostředků
na příjmové stránce města v roce 2020,
dojde k omezení některých investičních
akcí. „Rada vyhodnotila seznam plánovaných investičních akcí na letošní rok
a rozhodla některé investice přesunout
do příštího roku. O tomto návrhu ale

musí dále rozhodnout ještě zastupitelé,“
podotkl primátor města František Jura.
Jak dodal, dojde tak k vrácení finančních
prostředků ve výši zhruba 25,22 milionu
korun.
Večerník pochopitelně zajímalo, o jaké
konkrétní akce odložené na příští rok,
půjde. „Můžeme například zmínit rekonstrukci kuchyně Národního domu.
Letos bude dokončena projektová dokumentace a vypsáno výběrové řízení
na realizaci stavby v roce 2021. Dále
se jedná o regeneraci sídliště Moravská.
V tomto případě bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace. V opakovaném řízení
podala nejvýhodnější nabídku na její
zpracování olomoucká společnost.
Z důvodu nutnosti schválit finanční
prostředky bude zadání projektové dokumentace přesunuto do roku 2021,“
zmínil náměstek primátora pro stavební
investice Jiří Rozehnal. A přidal i další
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Prostějovany zasáhne vlna tvůrčí energie, které každý z nás dá zcela
volný průchod. Otázkou je, zda spousty nápadů využijeme v práci, nebo
v domácím prostředí. Ať už to bude, jak chce, vytvoříme hned několik nových
hodnot.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Jestliže
jste umělecky založeni, vystavte svá
díla na veřejnosti, nenechávejte je
ležet doma ve skříni. Nemusíte se
přece za nic stydět, talentu máte více
než dost. Možná něco zpeněžíte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V blízkém
okruhu lidí se najde někdo, z koho
se stane úhlavní nepřítel. Aniž byste to chtěli, budete muset válčit
s někým, koho jste si dosud vážili.
Otázkou je, co bylo příčinou náhlé
změny. Na to musíte přijít sami.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebude se vám vstávat lehce, a když
už se konečně dostanete z postele,
odchod do práce se pro vás stane
něčím naprosto nepřijatelným. Dovolenou už máte bohužel vybranou,
tak se vzpamatujte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete
hodně roztržití a na několika místech necháte své cenné věci. Dá vám
hodně práce, než je znovu najdete
a získáte zpět. Pokud se necítíte
dobře, uschovejte si všechny cennosti u partnera.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na začátku
týdne budete podráždění a otravní.
Nebude lehké s vámi vyjít. Ale pak
se to zlepší i díky tomu, že získáte
větší obnos peněz do rodinného
rozpočtu. Na vyskakování to nebude, ale uklidní vás to.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Rádi se
s partnerem hecujete a vzájemně
se pokoušíte. V dobrém rozmaru
váš vztah bude pokračovat i nadále,
s výjimkou soboty. To se pohádáte
kvůli naprosté malichernosti, až se
ostatní budou chytat za hlavu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Přichází
pravá chvíle, kdy se můžete pustit do
důležitých úkolů, které jste dříve kvůli
nedostatku času odkládali. Teď budete
mít na všechno klidu až moc, a navíc se
vám do práce nebude nikdo plést.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Jste
celkem veselí lidé se smyslem pro
humor. Jen díky tomu vás nevykolejí naschvály, kterých se vůči vám
dopustí kolegové na pracovišti. Dokážete jim to vrátit s nadsázkou, jak
je u vás běžné.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Po
celý týden budete trpět nedostatkem sebevědomí. I z tohoto důvodu odložíte některé důležité úkoly,
které jste měli zadány od nadřízeného. Budete mít ale co dělat, abyste
vše dohnali.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Ve volných chvílích zavítáte na koupaliště nebo jiné stánky s vodními radovánkami, nevynecháte jedinou příležitost... Jste vodomilové, takže využijte
letních teplot a užijte si pohodu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Budete mít sami ze sebe radost, protože v práci si vás budou pochvalovat
a nadřízení se na vás budou obracet
s čím dál složitějšími úkoly. Dokonce
přijdete na zlepšovák, který všichni
ocení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Okolo vás
to bude vřít, jen vy sami zůstanete
v klidu a při řešení maléru budete
nad věcí. Váš klid a racionální myšlení nakazí i ostatní, takže se problém jen díky vám podaří vyřešit ke
spokojenosti všech.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ą2.2/É'$
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Určitě každý z nás tu a tam „zhřeší“ tím, že si dá něco sladkého na
zub. Například čokoládu. Není totiž nad její opojnou vůni a chuť rozplývajícího se čtverečku na jazyku… Neznačkovou mléčnou čokoládu
v Prostějově koupíte za bezkonkurenčně nejnižší cenu v Kauflandu
stejně tak i další druhy čokolád, tedy hořkou, bílou a oříškovou. Naopak čokoládu na vaření pořídíte za nejmenší peníz v Albertu. A pokud
máte chuť na speciální jahodovou, pak se opět vraťte do Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 22. července
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OD 27.7. DO 2. 8. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v každé úterý, čtvrtek a pátek od 22:30 - 23:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem
dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO je pořad pro děti, který se koná každý den od 14:00 do 15:00.

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 5. května.
úterý 28. července
J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží
muky, Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická komunikace
SSOK (Na Hrázi - U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala – Anenská cyklostezka a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)
čtvrtek 30. července
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala,
O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra

Pondělí 27. července 2020

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: Držovice
Obec: Malé Hradisko
Dne: 18. 8. 2020 od 9:30 do Dne: 19. 8. 2020 od 7:30 do 15:30
Obec: Čechůvky
Dne: 17. 8. 2020 od 7:30 do 10:00 11:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: část obce
hodin. Vypnutá oblast: Vrahovice - část obce Držovice s ul: Smržic- Malé Hradisko: od č. 72 a 122 obouká mimo č. 1 - 25, Levandulová, stranně podél hlavní ulice směrem na
Čechůvky od . č. 46 po č. 57
Šípková, Jasmínová, vč. chatové Vícov celý střed obce i její dolní konec,
Obec: Prostějov
včetně všech bočních ulic a chatových
Dne: 17. 8. 2020 od 8:00 do 13:30 lokality.
oblastí. Odběratelská trafostanice
hodin. Vypnutá oblast: ulice Druž- Obec: Baldovec
stevní č. p. 3821/5, 3819/1, 3823/9, Dne: 17. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 Malé Hradisko 4.V ZD (300387).
3820/3, 3822/7. Ulice Kroko- hodin. Vypnutá oblast: odběratel- Obec: Poličky
va 3824/12, 3820/20, 3826/16, ské trafostanice: Baldovec dětský Dne: 21. 8. 2020 od 7:30 do 15:30
3826/22, 3830/24, 3825/14 a tábor (č. 300744), Baldovec kame- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
nolom (č. 300745).
3827/18.
Poličky.
E.ON Distribuce a.s.
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Přispějte prosím na transparentní účet
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Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

REALITY

FINANCE

KOUPÍM

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

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329

SLUŽBY

Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594
Stavební práce Ščuka & Bureš,
Koupím byt 2+1, financování zajištěno. tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
Tel. 774421818
www.zednickepraceprostejov.cz
Hledám ke koupi byt 1+1,financování
Stěhování bez pomoci zákazníka
zajištěno. Tel. 774421818
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Hledám k pronájmu byt 1+1. Prostějov
Prostějov 604 389 367
nebo blízké okolí. RK nevolat.
Tel.:608 784 496
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Pronajmu vybavený byt 1+1 v Prostějově.
Tel.: 704 41 66 41
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. www.seceni-kaceni.cz,
Pronajmu pěkný byt 1+1, 50m2.
tel.: 605 86 41 40
Tel.: 732 864 744
Stříháníaúpravapsů.Kostelecká39,
Pronajmu 2 místnosti v rodinném domě Prostějov. ww.strihanipsuvera.cz
na kancelář, sklad, ubytování. WC, umy- Tel.: 774 942 100
vadlo, vana. Cca 38 m2. Tel.: 727 875 306
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na zpracování ovoce.
ZVÍŘATA
Kontakt: 582 370 058, 777 340 485.
Hledáme: zaběhlý kocourek (bílo-šedý) Více informací naleznete na webu
slyšící na jméno Eda. Doma je na Ulici www.palirnaotaslavice.cz.
Jungmanova 1. (Kola). Případné informace prosím na tel.: 604 892 968,
582 345 967, 582 344 467

Život je krátký,
Ty jsi ho měl rád. Proč osud byl
tak krutý a musel Ti ho brát...

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 31. července 2020
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Aloise VINKLERA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcera s rodinou.

Dne 22. července 2020
jsme vzpomenuli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav MÁJ.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná
rodina.
Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a můžeme jen vzpomínat.

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

Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Dne 23. července 2020
jsme vzpomenuli nedožité
90. narozeniny naší manželky
a maminky
paní Anny VORÁLKOVÉ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jaromír a dcery Jana,
Vlasta a Anička s rodinami.

Čas utíká a nevrací,
co vzal. Jen vzpomínka zůstává
v našich srdcích dál.

Plno plánů jsi do života měl,
v nejkrásnějším věku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestihl dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Dne 30. července 2020
uplyne 3. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Petr CRHONEK
z Drahan.
S láskou vzpomíná manželka,
synové Petr, Lukáš s rodinami
a syn David, vnoučata Eliška,
Pepa, Jakub a Ema.

Někdy bychom si přáli mít křídla,
vyletět do nebe a obejmout toho, kdo
nám tolik chybí...

Dne 28. července 2020
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
paní Jany ŠEVČÍKOVÉ
roz. Hradilové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý
den, který jsi s námi žila.

Zavzpomínejme

16011421482

20072221132

na naše
blízké!

PRODÁM

2007102112

Prodám cirkulu 380V – pilu s kolébkou
a kolečky a PVC – 60x60cm – světlé
barvy (čtverce) NOVÉ, telefon:
605 854 185 SMS nebereme

$oķ৴;fb৴m;fvo
l;bm࢙lbķ
m;m-l;m࢙ķ
৴;v|࢙Ѵ;m;fvo
m-b1_vu71झ1_ĺ
,-7;f|;

Dne 24. července 2020
jsme vzpomenuli 2. výročí úmrtí
paní Anežky MATOUŠKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje syn
Karel s rodinou.

VZPOMÍNKU
m-v࣐0Ѵझh࣐
-ro_1_

<<< www.vecernikpv.cz

ƑƏƏࣂĺ

PALIVOVÉ DŘEVO.
Odřezky z měkkého
dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

PCKP\GTEG@
PCKP\GTEG
@XGEGTPKMRXE\

JE V PÁTEK 31. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

PGDQXQNGLVG

Prodám nafukovací kajak za 3 000 Kč
a nafukovací člun za 15 000 Kč.
Tel: 775 932 570

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

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

STAVEBNÍ PRÁCE ČADÍLEK
upozorňuji zájemce o služby této firmy
na kvalitu odvedené práce a následující
ochotu řešit vzniklé závady.

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
Marie Znojilová 1924
Krumsín
Pavel Švestka 1946
Plumlov
Milada Dvořáková 1931
Vrahovice
Miroslav Dvorský 1946
Krumsín
Vladislav Mlýnek 1967 Kralice na Hané
Vlasta Opluštilová 1925
Kostelec na Hané
Oldřich Šebesta 1946
Brno

Poslední rozlouèení
Pondělí 27. července 2020
Dušan Svozil 1944 Prostějov 11.00 Obřadí síň Prostějov
Pátek 31. července 2020
Libuše Dvořáková 1944 Pivín 13.00 kostel Pivín
Sobota 1. srpna 2020
Miroslav Sekanina 1938 Bousín 14.00 kostel Drahany
Čtvrtek 30. července 2020
Eliška Vundrlová 1928 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pondělí 3. srpna 2020
Antonín Sekanina 1973 Lipová 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Ivan Přikryl 1933
Prostějov Středa 29. července 2020
Alois Pluhař 1955
Alojzov Jiří Machálek 1943 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Libuše Magyiagarová 1947 Prostějov Eduard Pavel 1941 Žešov
Růžena Rozehnalová 1943 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
20072211131

15021020132

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

2TQ\CXGFGPÊX\RQOÊPM[RKwVG

Prodám sekačku na trávu bubnovou.
Zn. Líza 60. Cena: 10 000 Kč.
Tel.: 775 932 570

Dne 29. července 2020
by se dožila naše maminka
Zdeňka NOVOTNÁ
z Prostějova 98 let
a dne 13. září 2020
si připomeneme 18 let jejího úmrtí.
Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují syn
Mirek s rodinou, dcera Liba
s rodinou, dcera Dana s rodinou
a Marcela s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslava Pavlová 1940 Olomouc

14

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Hledám švadlenu pro externí spolupráci.
Opravy oděvů. Tel.: 797 859 485

JE V PÁTEK
31. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20071721121

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pondělí 27. července 2020

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

Pozice
Asistenti výroby
Číšníci/servírky
Obsluha práškové lakovny
Řidiči
Učitel/-ka v MŠ
Tesaři

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

Plat (Kè)
25 000 Kč
17 800 Kč
25 000 Kč
26 000-30 000 Kč
23 590-34 050 Kč
20 000 Kč

Provoz
Kvalifikace
jednosměnný ÚSV
turnusový
základní+praktické
dvousměnný základní+praktické
jednosměnný základní+praktické
jednosměnný ÚSV
jednosměnný střední odborné

Firma
Cars technology, Ondratice
MIS PRO, Protivanov
KOVOT INVEST, Služín
AUTOPROCHOR, Pv
MŠ Bílovice-Lutotín
René Menšík, Želeč

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.

20070211081

20072411162

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Zaměstnavatelé zaplatili 4,9 miliardy korun za nemocenskou
Rapidně se zvýšil počet zaměstnanců, kteří se „hodí marod“
ČESKÁ REPUBLIKA Hospodářská
komora na základě dat zveřejněných
minulý týden Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky provedla
analýzu, z níž vyplývá, že zaměstnavatelé kvůli zrušení karenční doby v loňském roce dodnes dodatečně zaplatili
zaměstnancům jako náhradu mzdy za
krátkodobou nemoc ve výši 4,9 miliard
korun! A to jen na první tři dny nemoci,
přičemž zaměstnavatelé hradí na pracovišti nepřítomným zaměstnancům prvních 14 dní nemoci.
Průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti je přitom výrazně vyšší. Naplnily se
tak obavy Hospodářské komory, která loni
odhadovala, že po zrušení třídenní karenční doby vzrostou zaměstnavatelům mzdové
náklady jen v důsledku zvýšení náhrad za
pracovní neschopnost o 5 miliard korun roč-

ně. Hospodářská komora dlouhodobě upozorňovala, že systém nemocenského pojištění byl zřejmě ze všech sociálních systémů
zavedených od počátku 90. let v ČR po léta
nejvíce nejen nadužívaným, ale i zneužívaným systémem v rámci všech sociálních dávkových systémů v ČR. Po zrušení karenční
doby v loňském roce se opět vrací nápadně
vysoká krátkodobá nemocnost, v některých
krajích ještě před koronavirem vzrostla až
o 36 %. Co se týká vývoje statistik od začátku mimořádného stavu, na výsledná čísla
působí celá řada faktorů. Vliv onemocnění
covid-19 nepůsobil pouze ve směru zvýšení
nemocnosti, ale i opačně. To je jasně vidět
z dnes zveřejněných statistik MPSV ohledně
vývoje krátkodobé pracovní neschopnosti.
Podíl nemocnosti (v délce 1 až 3 dny a 4 až
14 dní) na celkové nemocnosti od letošního
dubna výrazně klesl a udržel se meziročně

citelně nižší i v průběhu května a června. Za
tím stojí několik důvodů. Zaměstnanci nebyli tak často na dočasné pracovní neschopnosti, protože byli doma na překážce v práci,
ošetřovném nebo na home office. Roli zde
hrál například i strach z návštěvy lékaře nebo
vyšší příjem ve srovnání s náhradou mzdy
při pracovní neschopnosti, respektive s nemocenskou. V tomto období se snížilo zneužívání krátkodobé nemocnosti, zaměstnanci neměli tolik důvodů „házet se marod“.
Tolerance zaměstnavatelů k nepřítomnosti
zaměstnanců na pracovišti i s těmi nejmenšími příznaky jakékoliv choroby nebo i jen
s podezřením na příznaky byla a je stále
velmi vysoká. Peníze, které zaměstnavatelé
museli zaměstnancům vyplatit jako náhradu
mzdy, mohli vyplatit všem svým zaměstnancům ve mzdách.
Zdroj: Hospodářská komora ČR

<CO÷UVPCXCVGNGUVQLÊRTQRN¾EGPÊPGOQEGPUMÆ\CRTXPÊVąKFP[OKNKCTF[MQTWP

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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URT¾XP÷

Také třicáté 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 30. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Pod Kosířem
Petr SMÉKAL, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na oblíbenou akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Wojciech Pszczolarski
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V OLOMOUCI
Karel PEKAŘ, Olomouc
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZnaslužbyvhodnotě400Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 4, 1, 8
Patricie NOVOTNÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

20061160943

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Lithiumbat zavoláš elektřinu stále máš. DavidSNÁŠEL,Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ŠPECH, ZERA, TETA, PRVOK, PRCHA, ZPĚT, ITALOVÉ, ODEONY,
CHYBA, GLYKOL, KUPÉ, MIKRON, SOBI, PRÁVA, REVUE, ZRÁDCE,
KŘEČ, OPAR, LSTI, SPÍŽ, KARI, ÚTĚK, DNES, OSEL, CHLOUPEK,
KOKS, HABR
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

-PpQR
ěDGRYi 7HOHYL]Qt
KHUHþN\
þtVORYND QRYLQ\
]NUDWND .DUGRV

âNROLW

&LWRVO
EROHVWL
ĜLGþHML

&LWRVO
]tYiQt

6RXþiVW
HWKHULF
ROHMĤ

5R]QČ
FRYDW

6ORåHQê
]NXVĤ

6DPLFH
NUiOtND

3DOLYD

5HGDNWRU

ýiVWSDU
ODPHQWX

=tVNDWL
POHWtP
6WHSQt
U\V

(SLFNp
EiVQLFWYt

BÁDEJTE, KDO SE
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Pondělí 27. července 2020

Rodiče ze Smržic pořádají

ku
9H îHU Qtku

CITY PICNIC PIKNIK PROTI SAMOTĚ

KDY: SOBOTA 1. SRPNA 10:00-24:00 HODIN
KDE: KOLÁØOVY SADY U HVÌZDÁRNY, PROSTÌJOV
V prostějovských Kolářových sadech
u hvězdárny bude nadcházející sobotu
probíhat druhý ročník akce City Picnic, která je určena především pro milovníky dobrého jídla, hudby a odpočinku v přírodě. Tento oblíbený letní
happening pro všechny věkové skupiny bude bohatý na doprovodný program v podobě různých představení,
umění, chybět nebude ani workshop.
Nachystejte si tedy deky, židličky, stolky a sluneční brýle, řekněte o tom známým a v sobotu 1. srpna vyrazte.
Hlavním úkolem tohoto městského pikniku je, abyste si užili pohodu a zábavu
se svými blízkými. A na co konkrétně se

můžete těšit? Jídlo a pití všech různých
chutí a vůní pro vás ve stáncích připraví
místní proslulé podniky. Damodara potěší všechny vegany a vegetariány svým
jídlem, Bistro No. připraví burgery, burrita, sendviče a speciality z grilu, Canall
zahřeje čerstvou, praženou, a hlavně výbornou kávou, Pan Cakes PV budou servírovat palačinky, oříšková másla a zmrzlinu a Bistro Pod Křébem pak vše doplní
míchanými drinky a točeným pivem. Po
celou akci k jídlu, poslechu či tanci zahrají kapely z Prostějova a blízkého okolí:
Hello Marcel, Wierdsky, Ryboko, Nic
Robertson, Jak sen, Malda, E.Lec b2b
Joshek. Aby toho nebylo málo, tak do-

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR



Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. července
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 JEDNEJ SPRÁVNĚ
drama/komedie USA
úterý 28. července
17:30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
německá komedie
20:00 KINO NASLEPO
středa 29. července
15:00 EMMA.
romantická komedie Velká Británie
17:30 HAVEL
české životopisné drama
20:00 BLACK POWER
dokument Švédsko
čtvrtek 30. července
15:00 RENOIR – UCTÍVANÝ
A ZATRACOVANÝ
dokument Velká Británie
17:30 PROXIMA
francouzsko-německé drama
20:00 DÉMON ZATRACENÍ
horor USA
pátek 31. července
14:00 SCOOB!
americká animovaná
dobrodružná komedie
16:30 HAVEL
19:00 V SÍTI 18+
necenzurovaná verze českého dokumentu
21:00 LOSERS CIRQUE
COMPANY: VZDUCHEM
divadelní představení
sobota 1. srpna
15:30 SCOOB!
17:30 PROXIMA
20:00 HAVEL
neděle 2. srpna
10:30 VZHŮRU ZA SNY
dánský rodinný animovaný film
15:30 SCOOB!
17:30 3BOBULE
20:00 DÉMON ZATRACENÍ

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 20. září
UMĚLECKÁ LITINA - ZE SBÍREK
MUZEA BLANENSKA
výstava, 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

$9»67$
$9»67$9<
9<

ŠPALÍÈEK

provodný program zajistí Vincek zvaný
Chaosák spolu se svými hosty. Vincek je
skvělý olomoucký performer a improvizátor, který nejednoho z vás vyvede z vaší
komfortní zóny a nenechá vás chladnými. Těšit se můžete také na Elke Jensen,
krásnou umělkyni údajně původem
z Finska, která vás okouzlí obrovskými
bublinami a uměním z balónků. Svým
umem jistě zaujme i výtvarník Paramak.
Na návštěvníky tak čeká opravdu mnoho pobídek, ohrozit průběh snad může
jen počasí a zásah vlády v případě
omezeného počtu účastníků či povinného nošení rouše. Tak to nepropásněte.
Vstup na akci je zcela zdarma.

SMRŽICE Každý rok 30. července je Mezinárodní den
přátelství. Nejbližší neděle k tomuto dni letos připadá
na 2.srpna. Spolek rodičů Smržice se proto rozhodl
pozitivně motivovat lidi z celého Česka, aby „zahodili“
mobily a vyrazili do přírody dát si něco dobrého, odpočívat, povídat si s ostatními, nebo jen tak poslouchat.
„Pojďme prostě být SPOLU!“, vzkazují organizátoři.
Vezměte si deku, nějaké dobroty, třeba i hudební nástroj
a přijďte spolu jen tak „pobejt“. Na místě bude připravených několik stolů, ohniště, párty stan i mobilní WC. Pro
případ, že budete chtít nějaké své dobroty sdílet s ostatními, nebo od nich něco ochutnat bude určen stůl, kam můžete své pamlsky umístit a ochutnat zase jiné. K dispozici
budou i další stoly a lavičky zvláště pro seniory. Neváhejte
tedy vytáhnout i vaše babičky a dědečky na svěží vzduch.
A jestli jste sám, nebo sama? Žádný problém, stačí přijít,
najdeme společné téma hovoru, možná poznáte nové
sousedy a přátele. „Věříme, že se potkáte s někým, s kým
strávíte příjemný čas v přírodě,“ lákají pořadatelé ze
Spolku rodičů Smržice.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Akce se koná v neděli 2. srpna od 14.00 do 18.00 hodin. A pokud máte ve Smržicích nějaké svoje oblíbené místo a chcete se o to se sousedy podělit, pošlete
fotografii na vlapa@email.cz. „Fotografie na pikniku vystavíme a uděláme anketu ´Oblíbené místo ve
Smržicích´. Těšíme se na vás,“ vyzývá zmíněný Spolek rodičů Smržice.
(red)

aneb, co se

FOTBAL A VOLEJBAL

kde děje…

Pátek 31. července
16.00 Turnaj neturnaj (sportovní klání
Mládeže děkanátu Prostějov, hřiště Nezamyslice)

Zámek Plumlov

Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava

sobota 1. srpna
13:00 HRAVÉ ODPOLEDNE
S KOSTKOU
s programem pro děti
do 9. srpna
OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM
10. ročník česko-maďarské výstavy
Knihovna
fotografií
do 31. srpna
Skálovo nám.6, Prostějov
ANTONÍN GAVLAS:
do 31. srpna
ZÁHADY SVĚTLA
HUSSERL ART – ACTIVE
výstava
(Galerie Na Půdě) výstava fotografií přírody a jejich
detailů přeměněných technikou digitální fotomontáže v obrazy zcela jiných,
téměř abstraktních světů
Kulturní klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
do 15. srpna
LUCIE JINDRÁK SKŘIVÁNKOVÁ:
STARLINK
výstava prací o 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)

HASIÈI
Sobota 1. srpna
8.00 O Floriánův pohár (pohárová soutěž v požárním útoku, hřiště Otinoves)

SPOLEÈENSKÉ HRY
Sobota 1. srpna
13.30 Turnaj v maxi Člověče, nezlob
se! (klání pro všechny věkové kategorie,
hřiště Ptení)

akce
v regionu...

ZLATÁ
BRÁNA

Odhalení sochy Neznámého
pijana v Plumlově

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

Od pátku 31. července do neděle 2. srpna bude
v kempu Žralok u Podhradského
rybníka v Plumlově probíhat setkání kreslířů černého humoru
a karikaturistů, které organizuje
kreslíř a humorista Jan Tatarka.
Jeho vrchol je naplánovaný na sobotu 1. srpna, kdy zde proběhne
slavnostní odhalení sochy Neznámého pijana.

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 29. července
21:30 SVIŇA
slovenský thriller
pátek 31. července
21:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBS A SHAW
akční krimi thriller USA
čtvrtek 30. července
sobota 1. srpna
21:30 LETNÍ KINO: MISSION
21:00 3BOBULE
IMPOSSIBLE: FALLOUT
česká komedie
akční dobrodružný thriller USA
(nádvoří zámku) neděle 2. srpna
21:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
pátek 24. července
pohádka ČR/Slovensko
20:00 LETNÍ KINO: FILMOVÝ
KVÍZ
(nádvoří zámku)
21:00 LETNÍ KINO NASLEPO
(nádvoří zámku)
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

Pivní slavnosti ve Stražisku

Zámek Prostìjov

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…

Zámek Konice
sobota 1. srpna
13:00 OSLAVY 145. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SDH KONICE
k tanci a poslechu zahraje skupina
TÓNY a Holóbkova mozeka
do 1. srpna
DOTEKY KRÁSY
výstava obrazů Libuše Müllerové
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 28. července od 9:00 hodin se
koná „CYKLOVÝLET KOLEM BIOCENTRA ČEHOVICE“, ráno sraz před
budoviu Ekocentra Iris, odtud odjezd do
Skalky a zpět
* ve středu 29. července od 7:45 hodin
se pořádá výjezd určený pouze seniorům
„TURISTICKÝM VLÁČKEM NA KOSÍŘ“, nutno se předem přihlásit
* v pátek 31. července od 8:35 hodin
se uskuteční akce pro rodiny s dětmi
„VYCHÁZKA ZA RAKEM POD OBROVU NOHU“, ráno odjezd v daný čas
autobusem do Otaslavic (st. č. 8), délka
trasy je 5 km
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od 27. července do 31. července se od 8:30
hodin koná program „DUHOVÉ POHÁDKY“ pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 31. července se od 9:00 hodin
pořádá tvořivá dílna „PLETENÍ
Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

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).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
O víkendu 1. a 2. srpna se konají
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE.
Historické centrum města ve 14:00
a 15:00 hodin – stanoviště: socha
T.G.Masaryka (max. 20 osob). Kostel
Povýšení sv. Kříže ve 14:00 a 15:00 hodin – stanoviště: kostel (max. 20 osob).
Prohlídky jsou zdarma.

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.
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.
Zdravé město Prostějov pořádá ve středu
29. července od 18:00 hodin v Kolářových
sadech sportovní akci „LEKCE
NORDIC WALKING“. Zapůjčení holí
zdarma.

<<< www.vecernikpv.cz

TJ Sokol Stražisko pořádá Pivní
slavnosti, které se budou konat
v sobotu 1. srpna od 15:00 hodin
u sokolovny. V rámci doprovodného programu budou připraveny
pivní a silové soutěže družstev,
ochutnávka moravských vín a k jídlu kýta z grilu či makrely. Vystoupí
hudebníci Patrik Zatloukal a Ashena.

Oslavy 145. výročí
založení SDH Konice
Hasiči z Konice si připomenou 145.
výročí svého založení. Na programu
bude v sobotu 1. srpna od 13:00
hodin slavnostní průvod od ZŠ a od
17:00 hodin seskok parašutistů.
K tanci a poslechu zahraje skupina
Tóny a Holóbkova mozeka. K vidění
bude i ukázka moderní i historické
hasičské techniky. Připraveny budou
i jízdy na koňském spřežení či skákací
hrad.

Koncert ve Žraloku
V pátek 31. července od 18:00 hodin
se bude v autokempu Žralok v Plumlově konat koncert kapel Minami, České srdce a Kokeno rock.

Vycházka za rakem
pod Obrovu nohu
V pátek 31. července pořádá prostějovské Ekocentrum Iris Vycházku za
rakem pod Obrovu nohu v Otaslavicích. Lesní vycházka pro rodiny
s dětmi podél říčky Brodečky zavede
účastníky z Otaslavic do Kobylniček.
Odjezd je naplánovaný ráno v 8:35
hodin z autobusového nádraží ze stanice č. 8.

Letní kino v Němčicích
Letní kino v areálu fotbalového stadionu v Němčicích nad Hanou má na
pátek 31. července od 21:30 hodin
na programu snímek Dolittle, o den
později film 3Bobule.



už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KONICKÝ TRIATLON
TRHAL REKORDY

ƔƔ Tradiční akce se zúčastnil největší
počet závodníků v historii. Sportovci
ale přiznali, že toho měli plné kecky...
strana 20

GULÁŠE VE PTENÍ
ŠMAKOVALY VŠEM

ƔƔ Soutěž ve vaření kotlíkových gu&TCéÊRQU¾FMC4GDGNGM\CRUCNCFCNwÊ×UR÷EJX,G
FQXPKEKUV¾NCFXCMT¾VPCDGFP÷
Foto: Facebook

Michal SOBECKÝ
Foto: Michal Kadlec

)HVWLYDOUHYLYDORYÙFKNDSHO
SÔLO½NDOGR]½PHFNÅKRSDUNX
IDQRXvN\PHWDOXLURFNX
strana 18
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ƔƔ Provozovatelé koupališť v prostějovském regionu jsou nešťastní
z počasí, ale tento týden mají konečně udeřit tropická vedra!

PROSTĚJOV Skvěle do posunuté sezóny dračích lodí vstoupila ženská posádka z Prostějova.
Rebelky vyrazily na jeden z tradičních závodů pro dračí lodě na rybník Olšovec v Jednovnici. A navázaly tam na svá předchozí vystoupení. I z nich si Rebelky odvážely cenné kovy. Tentokrát to byly dvě
medaile – zlatá na dvousetmetrové trati a stříbrná na kilometrové. Což Rebelky samozřejmě nemálo
potěšilo – vždyť kvůli koronaviru se dlouho nemohly scházet a trénovat.„Jedovnice proběhla senzačně, počasí nám přálo. Jen na kilometrové trati se trochu rozpršelo, ale jsme zvyklé – tréninky jezdíme zatím jenom v dešti,“ poznamenala za posádku Marcela Řehořová. Na dvě stě metrů posádka
absolvovala dvě rozjížďky, z nichž se sčítaly časy. Obě Rebelky vyhrály a v závodě to podtrhly 1. místem.„Na kiláku jsme skončily druhé. Konkurence byla velká a vyrovnaná, šlo o setiny,“ ocenila kvality
soupeřek Marcela Řehořová, která poděkovala na dálku i sponzorům. „Napomohla nám k těmto
výsledkům díky sponzoringu karbonová pádla, byly jsme tak rychlejší a silnější,“ pochvalovala si.

NEZNÁMÉHO startuje Pohár OFS Prostějov

PIJANA

ƔƔ Hokejový brankář Daniel Dvořák, který v minulé sezóně chytal za
LHK Jestřábi Prostějov, zůstává na
Hané. Zamířil ovšem do Přerova.

0#,&'6'050#
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ƔƔ Povedená nebo ne? Na tyto
otázky jsme hledali odpověď nejen
s trenérem Schusterem
dvoustrana 24 a 25

Ivo Šmoldas odhalí pomník Na čtyřech místech

ƔƔ Společnost Lidl stáhla z prodeje konzervu kukuřice s fazolemi
v rajčatové omáčce, kvůli netěsnosti obalu se v ní tvořila plíseň.

ƔƔ Ve středu oslaví dvaadvacáté
narozeniny záložník fotbalového
1.SK Prostějov, který se postupně
zapracoval a stal se jedním z důležitých pilířů „A“-týmu eskáčka.

ESKÁČKO
BILANCUJE SEZÓNU

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

ƔƔ Prostějovští radní schválili nákup dalších obrazů za desítky tisíc
korun, které chtějí vystavit v městské galerii.

ƔƔ Florbaloví Playmakeři si za
soupeře do přípravných zápasů
žáků vybrali zejména kluby z okolních regionů, a to včetně například
Blanska, Letovic nebo Kroměříže.

lášů se náramně povedla ptenským
fotbalistům, hasičům i myslivcům.
strana 21
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PLUMLOV Tak to si rozhodně nesmíte nechat ujít! V kempu Žralok
v Plumlově započne v pátek 31.
července výstava kresleného humoru. V režii ji má Klub Kreslířů
a Humoristů a celé akci bude dominovat jediné téma – koronavirus!
„Akce bude v kempu Žralok probíhat
během pátku i soboty a pro pobavení
návštěvníků bude připraveno přes
sto kreslených vtipů,“ informoval
Večerník Jan Tatarka, prostějovský
kreslíř a humorista. A přidal hlavní
perličku, která určitě do kempu přiláká stovky vyznavačů humoru.

„V sobotu 1. srpna bude v 15.00
hodin odhalen pomník NEZNÁMÉHO PIJANA. Tato recesistická
akce proběhne za účasti členů Klubu Kreslířů a Humoristů a pomník
bude dalším rozšířením expozice
Žraločí Epopeje, kde je již například i postava Čůrajícího chlapečka,“ uvedl Jan Tatarka. Pomník odhalí známý bavič a moderátor IVO
ŠMOLDAS, jako kmotr tohoto
díla, jehož duchovním otcem a autorem je právě kreslíř Jan Tatarka.
„Členové KKH k pomníku položí
jako poctu místo květin nedopité

Foto: internet

lahve a cigaretové popelníky. Následně proběhne na tomto PIJETNÍM místě PIJETNÍ akt, kterého
se může zúčastnit každý návštěvník
výstavy kresleného humoru či kempu,“ doplnil s úsměvem Jan Tatarka.
NEZNÁMÝ PIJAN je bezejmenná
postavička z kreslených vtipů o alkoholových radovánkách. Každý
návštěvník si ji ovšem může pojmenovat po svém, protože po odklopení PIJANOVA obličeje je možné
ve výřezu vyfotit svoji tvář. Akce se
zúčastní přední čeští i slovenští karikaturisté.
(mik)

PROSTĚJOV Zajímavé souboje, netradiční
účastníky a stejně tak netradičně vyrovnané zápasy. To slibuje letošní pohár OFS
Prostějov. Letos se spolu utká hned osm
týmů, o dva více, než tomu bylo loni. Velký rozdíl je však hlavně v účasti mužstev
z okresních soutěžích. Zatímco loni se
přihlásila dvě, tentokrát je jich hned osm.
Týmy hrající krajské ligy se totiž dostanou
na řadu až v dalších kolech.
Letos se tak v základní skupině oproti loňským dvěma bitvám (například Konice, pozdější vítěz poháru, byla nasazená až do pozdějších bojů) odehrají hned čtyři. A to Výšovice-Skalka s Brodkem u Konice, Ptení s Brodkem u Prostějova, Kladky vyzvou
rezervu Plumlova a Hvozd se popere o postup taktéž s rezervou,
tou čechovickou.
Zajímavý souboj slibuje zejména duel Výšovic-Skalky s Brodkem
u Konice. Oba týmy by se nepochybně v sezóně rády umístily
v půlce tabulky II. třídy. Výšovice-Skalka disponují početným ale
nově složeným týmem, Brodek u Konice zase má v zádech relativně slušné výsledky z minulých sezón. Utkání tak bude nepochybně patřit k těm sledovanějším.
Rovněž zajímavým mačem ale může být také ten mezi Kladkami
a Plumlovem „B“. Zatímco Kladky patří trvale k nejlepším týmům
III. třídy, Plumlov o soutěž výše tápal a často dostával brankové
příděly. I zde se tedy dá hovořit o možnosti vidět vyrovnaný, zajímavý fotbal. Kladky však mají tu nevýhodu, že na rozdíl od Plumlova nemohou lepit sestavu dorostenci. Dovolené a prázdniny ale
mohou zamotat hlavu všem trenérům.
(sob)

BLIŽŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Z POHÁRU OFS PROSTĚJOV
NAJDETE NA STRANĚ 28
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ARGEMA ROZPARÁDILA
35267ħ-296.e38%/,.80
PROSTĚJOV Léto s hvězdami má za sebou druhé pokračování. V sobotu 25. července do areálu za OC Albert v Plumlovské
ulici tentokrát dorazila velmi úspěšná a populární česká kapela
Argema, kterou jako předkapela doprovodila konická rodačka
Gabriela V.G. Fanoušci dobré hudby se tak měli na co těšit. A obě
kapely obecenstvo rozhodně nezklamaly, ba naopak. Kromě
skvělé hudby vyšlo také krásné počasí, nechybělo ani občerstvení a sobotní letní odpoledne s hvězdami tak stálo opravdu za to.

PŮVODNÍ
reporáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Brány areálu se otevřely před pátou hodinou odpolední a již v tu chvíli čekali
u vstupu první návštěvníci. Ti, co přišli
dříve, rozhodně nelitovali. Kromě piva
a dobrot z udírny si mohli poslechnout
zvukovou zkoušku obou kapel, při
kterých zbyl čas také na autogramiádu a focení. „Je vidět, že Argema má
v Prostějově hlubokou a neotřesitel-

nou tradici,“ uvědomovala si jedna
z hlavních organizátorek Petra Jílková.
V sedm hodin již na pódium přišla
Gabriela V.G. Ta si pro fanoušky připravila krásný více než hodinový koncert, kdy svým nenapodobitelným hlasem a krásnou show přiváděla diváky
do varu. V repertoáru nechyběla žádná
z úspěšných písniček a fanoušci se za
to odvděčovali velkým potleskem.
Kromě přídavku na závěr nechybělo
ani selfie, které si s fanoušky Gabriela
udělala.
Zlatý hřeb večera měl ale teprve přijít.
Fanoušci již netrpělivě před půl devá-
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tou vyvolávali na pódium své oblíbence z Argemy, na které se těšili. Když za
potlesku obecenstva kapela dorazila na
pódium a spustila skladbu Špinavá záda,
fanoušci se okamžitě přidali a finále
krásného odpoledne začalo ve velkém
stylu. Během celého vystoupení Argema skvěle spolupracovala s publikem
a také publikum s kapelou. Drtivá většina návštěvníků se přidala nejen tanečně,
ale také pěvecky. Výsledkem tak byla
velkolepá show, jakou si akce takového
stylu opravdu zasloužila. „Argema nezklame, kluci vždycky předvedou skvělou show a dokáží dostat publikum do
varu. Ale i Gabča byla jako předkapela
výbornou volbou,“ shodovali se nadšení účastnici koncertu, kteří si obě části
znamenitě užívali.
I u organizátorského týmu byla vidět
spokojenost, i když ještě ve čtvrtek
nebylo jisté, zda koncert bude moci
proběhnout. „Upřímně děkujeme
všem návštěvníkům, že se neda-

li zastrašit tím, co se děje ve světě,
a dorazili a akce proběhla bez jakéhokoliv incidentu. Co je ovšem věc
jiná, vyšel o tom i krásný článek na
kultuře.cz, organizování takových
akcí je dnes pohyb na velice tenkém
ledě. Ještě ve čtvrtek jsme nevěděli,
zda vůbec bude možné akci udělat. Čekali jsme netrpělivě tiskovku MZČR,“ a dostali jsme desítky
zpráv, zda musí mít návštěvníci roušky, zda budou rozestupy, zda mohou
i starší a podobně. Je jasné, že jsou
to vše nesmysly, ale tato situace se
hluboce vryla do povědomí lidí a na
kultuře je to vidět nejvíce,“ přiznává
paní Jílková.
Kromě velmi vydařeného koncertu ale
také přišla řeč na další plánované akce.
Již nyní je bohužel jasné, že původně
plánovaný srpnový program je zrušen.
„I v tomto případě padaly dotazy na
roušky, rozestupy, apod. Jak už jsem
uvedla, na kultuře je to vidět nejvíce,

žít v takovéto nejistotě odmítáme,
obzvláště za situace, kdy zase roste
počet nakažených. Je jen otázkou, kdy
vláda udělá to či ono opatření. Právě
z těchto důvodů jsme se rozhodli srpnový program zrušit a jednoduše počkat, až a zda vůbec se situace přežene,“ prozradila dále Petra Jílková.
Na dnešní akci se měla představit ještě kapela Reflexy, po domluvě s manažerem kapely se ale organizátoři
rozhodli pro přesunutí jejich koncertu na pivní slavnosti, takže fanoušci
kapely nemusí smutnit, jen je uvidí na
živo později.
„Ještě jednou velké díky všem, kteří si
skvěle užili Argemu. A na tomto místě zveme všechny na zářiový jediný
open air koncert slovenské mega-star
SIMY v ČR a také na Hanácké pivní
slavnosti v jejich náhradním termínu 5.
září i v čele s kapelou Mňága a Ždorp,“
zakončila organizátorka akce Petra Jílková.

3x foto: Michal Sobecký

Pavel Šporcl EXCELOVAL
Fenomenální houslista i bavil historkami
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seli mít zakrytá ústa a je nutno podoktnout, že roušky měli opravdu všichni.
Na tohle téma zavtipkoval i sám virtuos Pavel Šporcl, že když se dozvěděl, že
všichni budou muset mít roušky, vzal si
alespoň šátek, aby bylo vidět, že v tom
publikum nenechá.
Zásluhou hlavního protagonisty se

Z VÝSTAVY
FOTOGALERIE
klikni na
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Foto: Jan Frehar

vystoupení neslo na pohodové vlně,
dobrou atmosféru všichni návštěvníci
s povděkem kvitovali. Na závěr nechyběl ani ohlušující potlesk ve stoje. Pavel
Šporcl tak ukázal, že i vážná hudba se
dá představit způsobem, který dokáže
zaujmout i hudebně jinak orientované
obecenstvo.
(jaf)
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České a moravské synagogy se představují

PROSTĚJOV Krásy barokních staveb ve spojení s židovskou kulturou
a náboženstvím. Obojí mohou nyní
obdivovat návštěvníci muzejních
expozic v prostějovském Špalíčku.
Ve čtvrtek se v jeho prostorách uskutečnila vernisáž výstavy s názvem
Barokní synagogy v českých zemích.
Návštěvník pak mohl až žasnout, ko4GXKXCNQX¾MCRGNC/GVCNNKEC\CJCLQXCNCUQDQVPÊRTQITCOPWNVÆJQTQéPÊMW4GXKXCN lik zajímavých a nádherných staveb
HGUVWX-QPKEK
Foto: Michal Kadlec se v Čechách a na Moravě nachází.
KONICE V zámeckém parku tito kluci se fakt snaží, určitě se to
v Konici se v sobotu večer sešli dá poslouchat,“ svěřil se Večerníku Michal SOBECKÝ
příznivci metalu, heavy metalu přímo na místě pan František, který Výstava navíc byla věnována i stavbám
i rocku. V režii agentury Mamut na Revival fest do Konice dorazil až prostějovským, přestože nebyly postaagency se uskutečnil nultý ročník z Boskovic. „Bereme to jako nul- vené v barokním slohu. „Rozhodli jsme
Revival festu, na kterém vystou- tý a tedy zkušební ročník. Pozvali se výstavu doplnit a seznámit širokou
pily „kopie“ světoznámých kapel. jsme revivalové kapely, které vlastně veřejnost s historií nebarokních prostěA protože kromě skvělé muziky pocházejí z Konice a jejího okolí. jovských synagog a vybraných rabínů.
nechybělo tradiční bohaté občer- Věřím, že zaujmou diváky a bude- Tato expozice pokračuje v zadních
stvení, vládla na konickém zámku me v této tradici pokračovat,“ uvedl sálech,“ uvedl Filip Gregor, kurátor výperfektní atmosféra.
pro Večerník hlavní organizátor akce stavy.
Od půl sedmé večer se na pódiu po- Tomáš „Mamut“ Grepl, který si po- Tu zahájila ředitelka muzea Soňa Prostupně představily revivalové kapely chvaloval počasí. „To pořadatelům vazová četbou z knihy Maud Michal
Metallica, Black Sabbath, Red Hot kulturních akcí v regionu mnohdy Beerové Co oheň nespálil. ProstějovChili Peppers, Detox a v závěru vy- nepřeje, ale my máme nyní už po- ská rodačka židovského původu se v ní
stoupil také Bon Jovi! „Já přišel hlav- druhé štěstí,“ uzavřel Tomáš Grepl vracela právě k židovským uličkám,
ně na Metallicu a Sabbathy. S těmito i vzpomínkou na nedávné vydařené v jejichž torzu se nyní nachází výstavní
kapelami jsem vyrůstal, a že je to už setkání rockových legend v Konici. sály muzea. Následně Luděk Štipl ze
let!. Originály by jasně byly lepší, ale
(mik) spolku Respekt a tolerance prozradil
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příběh několika exponátů, které výstavu
o synagogách doplnily. Třeba ke svitku
Tóry nalezené v roce 1957 politickým
vězněm ve věznici Mírov. „Po poradě
s ostatními vězni se pan Janků rozhodl,
že Tóru uschová zpět na stejné místo
a vyzvedne, až nastane vhodná doba.
Když po roce 1989 skutečně vhodná
doba nastala, a podařilo se dokonce
získat povolení ředitele věznice, přišel
pan Janků v doprovodu novinářů,
jenže Tóra už na půdě vězení nebyla,“
uvedl Štipl. Nakonec se naštěstí našla
a tak je mezi exponáty současné prostějovské výstavy.
Smutné svědectví však vydávaly hlavně synagogy. Řada jich kvůli nacistickému režimu v protektorátu mezi
lety 1939 a 1945 nepřežila. Jiné to

štěstí měly. Výstava si dala za úkol přitom zmapovat osudy obou kategorií.
„Osobně si myslím, že se výstava podařila. A co se týká panelů s informacemi
a zajímavostmi o prostějovských synagogách, věřím, že neskončí ve skladu,
ale najdou další využití,“ uvedla Jana
Gáborová za spolek Hanácký Jeruzalém jednoho z pořadatelů výstavy.
„Špalíček je úžasný a tahle výstava sem
naprosto sedí,“ dodala Gáborová. Spokojeností se pak netajila ani ředitelka
muzea. Už jen proto, že pro velký ohlas
se ani všichni lidé do sálu s vernisáží
nevešli. „Mile mě překvapila návštěva, která byla velká. Jsem ráda, že toto
téma táhne, mám z úspěchu radost,“
zhodnotila výstavu, která se ve Špalíčku bude konat do 27. září.

20071411113

20072411168

PLUMLOV Sobotní večer patřil
v Plumlově houslovému virtuosovi
Pavlu Šporclovi. Od sedmé hodiny večerní odehrál v sále vysokého
zámku koncert s názvem Pocta Paganinimu. Jako milý host se představila také jeho manželka Barbora
Kodetová Šporclová a společně diváky rozhodně nenudili.
Od začátku koncertu kromě svého
mistrovského umění předával lidem
také pozitivní energii a krátkými historkami ze života dalších houslových
velikánů nejednou rozesmál přítomné publikum. Přeplněný koncertní sál
plumlovského zámku byl svědky nevídaného umu tohoto umělce. Jelikož
se akce konala ve vnitřních prostorách
zámku, všichni zúčastnění diváci mu-

20072211133

společnost / zpravodajství
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jakk vypadaly
vypaadaalyy pprohlídky
roohlí
lídkky s pprinceznou...
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nad Orlicí, který proběhl cílem ve
výborném čase 2 hodiny 23 minut
a 57 sekund. Druhého v cíli Stanislava Krajču z Králové za sebou nechal
o čtyři a půl minuty. Třetí místo bral
Vojtěch Koziol z Olomouce, který
na stříbrnou pozici ztratil pouhých
20 sekund. Na krásném pátém místě
skončil Martin Lipenský ze Skřípova,
který z obrovským přehledem opanoval
kategorii 50+. Ženskou kategorii ovládla
jednoznačně Eva Bartolšic Moravcová
z Brna s časem těsně nad 3 hodiny. Na
druhém místě se umístila Kamila Zapletalová z Kladek. Ta navíc ovládla ženskou kategorii 40+.
Kategorii Hobby, kde na účastníky čekala
poloviční trať, opanoval Michal Krampla
z Olomouce s časem 1:08:07. O dvě mina všechny sponzory, bez nich bychom
v současné době neuspořádali nic,“ říkal
spokojeně hlavní organizátor akce Jan
Kovanda.
Většina závodníků se po konci přiznávala,
že závod byl super, ale opravdu toho mají
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Foto: Jan Frehar.

plné kecky. Nezbývá než pogratulovat
vítězům, ale také dodat, že o umístění nejde, vyhráli všichni, kteří tak těžký závod
dokončili a rozhodli se pro zdravý pohyb.
Letošní červená trička na památku si zasloužili opravdu všichni.
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Aleje v Prostějově? Javory a lípy,

nuty za sebou nechal svého otce Tomáše,
třetí místo obsadil Alfréd Kaděrka z Bystrovan.
Letošní klání dokončili všichni sportovci
kromě jednoho vinou defektu. V organizátorském táboře tak panovala spokojenost. „Když bych to shrnul, všechno
vyšlo nad očekávání skvěle. Letošní ročník zaznamenal další rekordní počet
účastníků, který se nakonec zastavil na
čísle 113. Poprvé jsme navíc měli v provozu časomíru a čipy, které fungovaly
úplně perfektně, nebyl s tím žádný zásadní problém. Musím také poděkovat
obci Stražisko nejen za to, že nás zde
nechají závod konat, ale celkově za způsob, jakým nám pomáhají, co vše pro
nás zařídí. Areál koupaliště je opravdu
nádherný. A také nesmím zapomenout

Letošní ročník se sice odehrál pod zakaboněnou oblohou, počasí
tak znovu organizátorům ani návštěvníkům nepřálo. Ti se shlukovali většinou na dvou místech. Velkou část zaujalo malování sošek
a další pracovní činnosti. Snad ještě větší hlouček se ale tvořil u dravých ptáků. „Je to pro ně zajímavé. Protože ve volné přírodě nevidíte běžně výra nebo volavku. Vidíte vše z dálky, ale tady se na ně
můžete blíže podívat nebo i pohladit,“ řekla Petra Faksová, která
s kolegou přivezla volavku, výra, poštolku i sovu pálenou. Vesměs
šlo o zvířata, která jsou u nich v chovu, nejsou zraněná. „Nemůžete
vzít třeba zraněného čápa na ukázku. Ten má svůj klid ve stanici,“
poznamenala Faksová.
Lidem nakonec déšť akci příliš nepokazil. „Déšť to trochu kazí,
jinak je to dobré. Nejvíce se dětem líbí skákací hrad,“ sdělila
Anna Navrátilová moment předtím, než zmizela pod velkým

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Tradice žije! Konický den dětí s mateřským
centrem Srdíčko se konal už po dvanácté. A opět přitáhl
pozornost zejména rodin s menšími dětmi. Proč? Díky celé
řadě aktivit, které akce nabídla. Výtvarných, pěveckých, ale
taky sportovních. Navíc nemohla chybět ani delegace ze záchranné stanice v Pateříně, která opět přivezla na zkoumání
dravce. V zámeckém parku to zkrátka žilo.

BYLI JSME
U TOHO

party stanem. Těch bylo na místě dost a dost, s deštěm organizátoři počítali. „Hlavně jsem rád, že pro děti něco udělali. Jde
o to, že prázdniny nějak využijí. Teď byly hodně pozavírané
kvůli koronaviru,“ ocenil Petr Koudelka, jeden z návštěvníků,
který přišel s vnoučaty. Jeho prapotomci i další děti se oproti
loňsku navíc dočkali novinek.„Skákání v pytli je tu nově, hrací koberec taky. Ty hry a kvízy se prostřídaly. V rámci dílen
víme, že je velký zájem – na oslavách jsme tak dělali balóny,
teď motýly,“ vysvětlila Jana Procházková a doufala, že proběhne i večerní promítání filmu. Jak se později ukázalo, její prosby
už počasí vyslyšelo.

&TCXEK"0GLX÷VwÊCVTCMEG-QNGOUQXCFCNwÊEJRV¾MčD[NRQą¾F
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PROSTĚJOV Před deseti lety začal
Tomáš Peka, prostějovský zastupitel
a jeden z obyvatel města, kteří si zasluhují přídomek „aktivní“, budovat
arboretum ve Vrahovicích. Místní část
do té doby trpící nedostatkem zeleně
i díky tomu prokoukla. Spolu s kolegy ze Spolku za staré Vrahovice ale
pracuje i na dalších projektech, jejichž
cílem je udělat z Vrahovic příjemnější
a hezčí místo k životu. A jak Večerník
informoval v minulém vydání, nyní
se Tomáš Peka dočkal ocenění, a sice
nominace na cenu Jiřího Vavrouška
vyzdvihující počiny v oblasti životního prostředí.
yy Známé je hlavně vaše Arboretum
Vrahovice. Jaké s ním máte plány?
„No, ono takových míst nemůže být
moc, poněvadž by to pak ztratilo punc
ojedinělosti. Ale kdybychom zase vysadili
alej ze vzácných stromů, byla by pak třeba
jediná. (smích) Spíš se jedná o to do budoucna stromy udržovat, některým stromům se pak vyloženě nevede. Buď jim
nevyhovuje lokalita, nebo výkyvy počasí.
Některé pochází z jiných částí světa, kde
je jiné nebo stálejší počasí. U některých
dřevin se tak jedná o obnovu.“
yy Zmínil byste ještě další vaši činnost?
„Ještě dělám Cihelnu a okolo zastávky
se starám o životní prostor. A kolem potoka si dvacet let udržuji rostliny, které
nasadilo povodí, pak se o ně nestaralo.
Tak to jsou malé věci, co snad ani nestojí
za zmínku. Vysadil jsem třeba ovocnou
alej, aby děti věděly, že jablko není ze supermarketu, ale dá se utrhnout na polní
cestě a nic za to nehrozí. Zkrátka přibližovat přírodu lidem. A jak se říká – myslet globálně a jednat lokálně. Nemůžu
ovlivnit, jak se žije v Jižní Americe. Ale to,
aby si děti pak pamatovaly, kam chodily
na třešně, s tím se něco udělat dá. Třeba
ovocných stromů hrozně ubylo. Vezmě-

te si ohrozimský kopec, ten byl obsypaný třešněmi, teď je tam posledních
pár stromů, ani už to nestojí za řeč...
A do pár let zmizí úplně.“
yy V posledních letech se více mluví
o veřejném prostoru v Prostějově.
Co by se v něm mělo změnit,
jak ho vylepšit?
„Všeobecně by mohlo být
více zeleně. Spíše je ale
třeba se zamyslet nad
jinou skladbou. Vysadit v Prostějově
alej, to znamená
buď javor, nebo
lípa. Ale přitom
jsou třeba duby,
platany, ve městě se vypouští například
akát. V jeho prospěch mluví, že snáší
zasolení, ale také velká vedra, s platanem je to ideální rostlina. Jsou to větší
stromy, mají větší listovou plochu, tím
pádem poskytují více stínu, příjemnější

V parku to žilo nejen malováním zkusme něco jiného, říká Tomáš Peka
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přišlo na řadu 50 kilometrů na kole, na
závodníky čekal opravdu dlouhý a táhlý
kopec mezi Usobrnem a Novými Sady.
Po dojetí zpátky do areálu koupaliště přišel poslední běžecký úsek 10,4 kilometru.
Jan
Kromě hlavní trasy si sportovci mohli dát
FREHAR
také už tradiční kratší hobby závod.
Sportovce čekalo na úvod 800 metrů Z prvenství v hlavní kategorii se leplavání v koupališti ve Stražisku. Po něm tos radoval Vít Svozil z oddílu Ústí

STRAŽISKO Sedmnáctým ročníkem pokračoval i letos triatlonový závod
Veteran steel man. Celá akce probíhala již druhým rokem v okolí areálu
koupaliště ve Stražisku, kam se závod přesunul z Konice. Letošní ročník
s sebou přinesl velkou novinku v podobě elektronické časomíry a závodníci
běželi s čipy, což organizátorům jistě ušetřilo spoustu práce, časy byly naprosto přesné. Na rekordní počet čítající více než 100 závodníků čekala znovu o něco náročnější běžecká trasa než v předchozím ročníku, posunula se
nad hranici deseti kilometrů. Největším strašákem tak pro závodníky bylo
velké horko panující během poledne v okolí Stražiska.

Většina závodníků přiznala, že toho mají plné kecky...
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Děti vítány! Mohlo být klidně vyvěšeno v sobotu nad vchodem do zámku
v Čechách pod Kosířem. Na stovky
let staré chráněné kulturní památce by
pravda cedule vypadala zvláštně, přesto by k programu seděla velmi dobře.
Rodiny s dětmi totiž uvítala ve vchodu
princezna s komornou, postupně ve
třech turnusech obě provedly návštěvníky zámeckými pokoji. A neodpustily
si mnohé fórky. Stížnosti komorné na
život služebné byly navíc hodnověrné.
Jako vystřižené z historického románu.
Stejně tak občasné princeznino navážení se do komorné.Před tabulí vyvolaly
nejeden úsměv věty typu: „Kdybych

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
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Tento typ prohlídky není v Čechách
pod Kosířem ničím novým. Už zde
probíhaly podobné akce, při kterých
prováděla hraběnka Gizela. Nicméně
nyní to vypadá, že by se mohla z této
příjemnosti stát klasika zámeckého
programu. Alespoň podle slov kastelána památky Martina Váni. „Dorazilo
asi 60 nebo 70 lidí. Na základě toho
se pak budeme rozhodovat, zda neudělat v budoucnu samostatný okruh
pro děti,“ uvedl kastelán. „Chceme
to zkusit buď na podzim, nebo příští
rok, že by probíhaly tyto prohlídky
několikrát za víkend. Ještě ale uvidíme, v jaké formě budou,“ informoval
Martin Váňa.

tak uměla číst. Ale princeznino písmo je
moc hezké.“ Stejně jako reptání komorné, že si návštěvníci neumí otevřít dveře.
Dvojice pak dávala k dobru historky
ze šlechtického života na zámku, třeba tu o mladých šlechtických chlapcích prdících do zámeckého parku.
Mezi nimi ale bystří posluchači nalezli
střípky tehdejšího života. Třeba to, že
dožít se dospělého věku nebylo jen
tak, své sehrály nemoci. Nebo že děti
šlechticů jen výjimečně chodily do
3x foto: Michal Sobecký
škol s ostatními dětmi. Či o způsobu saa
vzdělání šlechtičen. „To, jak princezna
s komornou mluvila o zámku, bylo
super. Pojaly to tak, že to děti bavilo,
zaujaly je,“ uvedla Petra Padalíková,
která s rodinou byla v Čechách pod
Kosířem poprvé. „Bylo to fakt moc
pěkné. S dětmi na památky moc nemůžeme, takže jsme rádi za tuto možnost,“ dodala. „Prohlídka se nám líbila.
V Čechách pod Kosířem jsme poprvé.
5VąGFGO RQ\QTPQUVK D[NC RTKPEG\PC MVGT¾ D÷JGO ,CMUGWéKNKwNGEJVKEQXÆRąGFUVQPGDQFX÷OCUV[NGV[" <¾LGO Q RTQJNÊFM[" 8GNKMÚ 0CXÊE UK èGEJ[ RQF
A třeba zase někdy přijedeme,“ uvedl
RTQJNÊFM[RąGFUVCXKNCKJKUVQTKEMÆUXCVGDPÊwCV[
+VQUGFQ\X÷F÷NKP¾XwV÷XPÊEK\¾OMW
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pan Vlastimil, který dorazil s dcerou.

PROSTĚJOV „Zde šlechtici a šlechtičny jedli.“ „Zde se převlékali.“
Podobné prohlídky zámku zná každý z nás. Někoho zaujmou,
jiného ale mohou nudit, hledá zpestření. Jedno vymysleli také
v Čechách pod Kosířem. A tak místo průvodců v sobotu prováděly
zámeckými interiéry princezna a prostořeká komorná. Co to znamenalo? Spoustu zábavy pro děti, ale taky pro jejich rodiče.
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volejbal

měli dostatek času se důkladně nachystat po všech stránkách,“ vysvětlil hlavní
kouč žen vékáčka Lubomír Petráš.
Když vezmeme dnešní tréninkový start
a zmíněnou ouverturu elitní tuzemské
soutěže 19. září, vychází nám necelých
osm týdnů na práci. „Myslím, že to je
v rámci možností dostatečná doba na
to komplexně zamakat na veškerých
potřebných věcech a zároveň dávat postupně dohromady obměněný tým,“
uvažoval Petráš.

generace. „Během posledních dvou
víkendů před extraligou máme naplánovanou účast na dvou přípravných turnajích, 5. až 6. září v Ostravě
a od 11. do 13. září v Olomouci. Ještě
předtím či průběžně se pak podle aktuální situace pokusím domluvit jednorázové přátelské zápasy,“ prozradil
slovenský kouč svou představu.
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haly.
Foto: Marek Sonnevend

vání i různé cviky. A postupně bude
na úkor kondice přibývat volejbalu,“
vyložil Petráš.
Nezbytnou dřinu Prostějovanky
absolvují v hale Sportcentra DDM,
v tamní posilovně i v posilovně letní
haly u velodromu a také v přírodě
blízkého lesoparku Hloučela. Zajištěna je pochopitelně též kvalitní re-

„Holky musím maximálně pochválit
za to, kolik práce tady odvedly. Náplň
byla dost náročná, i když jsme se samozřejmě snažili během tak poměrně
dlouhé doby o tréninkovou pestrost.
A vedle intenzivní přípravy jsme se věnovali také důkladné regeneraci, odpočinku a v rámci možností i rekondiční
zábavě,“ shrnul hlavní kouč národního

los a Stanislav Mitáč, které jsme přivítali
na krátké návštěvě,“ informoval Novák.
Mezi šestadvaceti talentovanými hráčkami z celé ČR měl v srdci Hané též
dvě klubové svěřenkyně Andreu Fabikovičovou a Annu Pečenkovou. „Jak
už jsem řekl, stojíme vlastně na začátku
dvouletého procesu tvorby co nejlepšího a soudržného mančaftu, jehož
vrchol přijde v roce 2022 při domácím
evropském šampionátu kadetek zde
v Prostějově. Vykročili jsme k němu
podle mého názoru velmi vydařeně,“
zdůraznil Novák.
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výběru žákyň Aleš Novák, na oddílové
platformě šéftrenér mládeže VK Prostějov.
Každodenní program s výjimkou volných dnů tvořily dvě tréninkové fáze
trvající vždy tři hodiny dopoledne
i odpoledne. „Kromě klimatizovaného
prostředí haly NSC, což je v parném
létě značná výhoda, jsme využívali také
posilovnu v nedaleké letní hale a regenerační linku Sportcentra DDM. Vynikající podmínky včetně zázemí přijeli
obhlédnout rovněž reprezentační trenéři českých žen Giannis Athanasopou-

PROSTĚJOV Nedlouho po ženském „A“-družstvu zahájí společnou letní přípravu také mládežnické volejbalistky VK Prostějov.
Jejich startovacím dnem přitom
bude sobota 1. srpna.
„Plán je takový, že v první srpnový
den začnou juniorky a kadetky, od
pondělka 3. srpna se následně přidají
starší i mladší žákyně. Drtivá většina
tréninků bude během celé přípravy
probíhat v Národním sportovním
centru PV, pokud zrovna nevyrazíme
na soustředění,“ řekl nám šéftrenér
mládeže vékáčka Aleš Novák.
Takové kempy si talentované Hanačky užijí dva. „Nejprve máme
na programu tradiční soustředění
v Karlově pod Pradědem, byť tentokrát kratší od 5. do 8. srpna. Každopádně ho absolvují naše týmy všech
mládežnických kategorií a zaměření
bude jako obvykle převážně kondiční,“ prozradil Novák.
„Druhý tréninkový kemp bude
celotýdenní v termínu 20. až 26.

srpna, to se s holkama vydáme do
Uherského Brodu. A tam už se
hodláme věnovat téměř výhradně
herním věcem, volejbal dostane
přednost a fyzičku zařadíme na doplnění,“ upřesnil kouč.
Mezitím i poté budou prostějovské
naděje pracovat na svém sportovním rozvoji v domácím prostředí.
„Chceme navázat na vydařené období po koronaviru, kdy se nám osvědčila pestrá tréninková náplň. Cílem
je, aby to holky bavilo a současně
makaly v potřebné kvalitě,“ stanovil
Novák jasné priority.
Samozřejmě nezapomíná ani na přípravné turnaje. „Ty přijdou na řadu
od září a my se snažíme pro juniorky, kadetky i oba žákovské výběry
zajistit dostatek takových herních
prověrek před startem jejich soutěží.
Ten letos připadá na druhou polovinu září, případně až na první půlku
října. Snad zůstane zdravotní situace
příznivá a začátek sezóny nic nenaruší,“ zadoufal Aleš Novák. (son)

mládežnice VK

PROSTĚJOV Jen málokdy se
během dosavadních třinácti let
existence VK Prostějov stalo,
že by zdejší volejbalistky ženského „A“-týmu byly od začátku
společné letní přípravy v kompletním složení. Buď úřadovaly
zdravotní problémy, nebo reprezentační povinnosti.
Což by ovšem nemusel
být letošní případ.
„Podle mých dosavadních informací
to vypadá, že na
první trénink dorazí
plný počet dvanácti
hráček. Nějaká menší
omezení kvůli zdraví
tam asi možná budou, ale
nemělo by snad jít o nic zásadního. A uvidíme, jestli některou z holek nepovolají
do nároďáku,“ odtušil
hlavní kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
Ten registruje dílčí fyzické trable
u dvou svých svěřenkyň. „Nová
nahrávačka Iva
Šípová vynecha-

$WFG OÊV VTGPÆT 2GVT¾w M FKURQ\KEK MQORNGVPÊ M¾FT"
Foto: Marek Sonnevend

la v podstatě celou minulou sezónu vinou přetržených kolenních
vazů. Tím pádem je možné, že po
dlouhé pauze zahájí trochu opatrněji a postupně se bude dostávat
do tempa,“ připustil Petráš.
„Kopy neboli univerzálka Gabriela Kopáčová pak dlouhodobě řeší
potíže s bolavou achilovkou. Dokonce kvůli tomu opustila reprezentaci hned po pár dnech úvodního červnového soustředění zde
v Prostějově. Od té doby uplynulo již dost času, snad tedy bude
na startu naší klubové přípravy
v pořádku,“ zadoufal Petráš.
Totéž si přál v případě mladé
smečařky Lenky Knorové. „Leňa
měla od svého loňského příchodu
k nám neustálé zdravotní výpadky z různých důvodů, vše v zimě
vyvrcholilo operací kolene. Teď
věříme, že už bude konečně fit
a ukáže, co v ní je, neboť potenciál má velký,“ přemítal kormidelník.
Otázkou nyní

V sobotu začnou Budou všechny ženy
trénovat rovněž vékáčka zdravotně fit?

PROSTĚJOV Téměř měsíc strávil v Prostějově reprezentační
tým mladých volejbalistek České
republiky věkové kategorie U15.
V hale místního Národního sportovního centra PV absolvoval
soustředění od 27. června do 22.
července, než jej tedy uplynulou
středu podle plánu uzavřel.

ä¾MQXUMÚ XÚD÷T XQNGLDCNKUVGM èGUMÆ TGRWDNKM[ VTÆPQXCN X 0¾TQFPÊO URQTVQXPÊO
EGPVTW2TQUV÷LQXUMQTQO÷UÊE
Foto: Marek Sonnevend
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Prostějov (son) - Během uplynulé
sezóny si odbyla extraligový debut
v základní sestavě mezi ženami. Následně dostala premiérovou pozvánku do české volejbalové reprezentace
dospělé kategorie. Poté úspěšně odmaturovala. A teď má Klára Dvořáčková před sebou obrovskou příležiBYLI JSME
tost, aby plnila roli první
nahrávačky
U TOHO
„A“-družstva VK Prostějov.
„Nemáme dopředu stanovené, že
by Dvořáčková byla jasná jednička
a nová posila Iva Šípová dvojka na daném postu. Ale jako vlastní klubové
odchovankyni a současně velkému
talentu chceme Klárce dávat od nové
sezóny co největší prostor v základu.
Zvlášť když Iva se teprve bude dostávat zpět do tempa po dlouhodobém
zranění kolena,“ zmínil hlavní trenér
vékáčka Lubomír Petráš.
Ačkoliv ambiciózní Prostějovanka
s oblíbenou jedničkou na dresu oslavila teprve 1. července dvacáté narozeniny, otevírá se před ní slibná budoucnost. „Je pravda, že Klárka hrozně
moc chce, poctivě a systematicky na
sobě už od dětství pracuje, trpělivě jde
za svým cílem být jednou z nejlepších
nahrávaček v ČR. Teď půjde o to, jestli
v natolik mladém věku zvládne post
nahrávačské jedničky týmu jak herně,
tak psychicky. Každopádně je dobře,
že máme v mančaftu Ivu Šípovou
coby zkušenou nahrávačku schopnou
kdykoliv nastoupit či naskočit,“ uvažoval Petráš.

Velká šance pro
Kláru Dvoøáèkovou

RYCHLÝ
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Prostějov (son) - Jak už jsme nedávno informovali, v Prostějově se
podruhé během krátké doby měla
objevit na delší čas volejbalová reprezentace žen České republiky.
Nedávno (přesně 8. až 19. června)
zde absolvovala úvodní dvanáctidenní soustředění letoška po koronavirové pauze. A během srpna
měla v místní hale Národního sportovního centra PV pobývat dokonce
tři týdny před následnou kvalifikací
Mistrovství Evropy 2021 v Lotyšsku
a Bosně a Hercegovině.
Kvůli zhoršené situaci s koronavirem
ve Slovinsku, jehož ženský výběr
patří právě do kvalifikační skupiny
F, však byly boje o šampionát přesunuty až na leden příštího roku. A tím
pádem došlo ke zrušení plánovaného prostějovského kempu.
Souběžně vedle „A“-týmu byl nově
ustanoven také národní výběr volejbalistek ČR U23, tedy do třiadvaceti
let. Rovněž jsme již referovali, že první tréninkový kemp tohoto družstva
ve Vésce u Olomouce (1. až 4. července) absolvovaly dvě zástupkyně
VK Prostějov – nahrávačka Klára
Dvořáčková a libero Adéla Stavinohová.
Druhá jmenovaná pak naskočila
i do třetího krátkého soustředění,
jež proběhlo od 14. do 18. července v Mikulově. A právě Stavinohová navíc absolvovala také první
ze dvou aktuálních přípravných
týdnů s reprezentačním áčkem
v Pelhřimově, kde elitní nároďák
naší země pobývá 20. až 24. července a 27. až 31. července.
zůstává, zda mu z oddílových tréninků nevezme některou plejerku
aktuální nominace do národního
výběru žen České republiky. „Během června byly v reprezentačním
áčku chvíli zmíněná Gábina Kopáčová a taky Klárka Dvořáčková, ta
pak v červenci naskočila společně
s Adélou Stavinohovou i do nároďáku ČR U23. A právě Adéla
teď absolvovala s áčkem ČR první
týden ze dvou v rámci současného soustředění v Pelhřimově. Pro
holky je to každopádně vždycky
vyznamenání a zároveň i šance se
ukázat,“ doplnil Petráš s typickým
nadhledem.
(son)

ÄNRUHSUHzHQ¤5
s Adélou Stavinohovou
do Prostìjova nezavítá
NYÕOLRGORzHQÅ
kvalifikaci
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Na dnešním srazu přivítá kompletní
kádr dvanácti hráček v následujícím
složení: nahrávačky Klára Dvořáčková a Iva Šípová, blokařky Michaela
Jurčíková, Kateřina Kvapilová a Petra
Kožoušková, smečařky Karolína Fričová, Aneta Weidenthalerová, Lenka
Knorová a Tereza Pluhařová, univerzálky Gabriela Kopáčová a Tereza
Baláková, libero Adéla Stavinohová.
Celou přípravu stráví Hanačky v domácím prostředí při obvyklé tréninkové náplni, srovnatelné s předchozími lety. „Nehodláme nijak moc
experimentovat, byť nějaké moderní
prvky samozřejmě zařadíme – stejně
jako v minulých sezónách. Každopádně budeme od začátku kombinovat herní část s kondiční tak, že
v úvodu dostane větší prostor fyzická
stránka, to znamená běhání, posilo-

Žákyně ČR zakončily dlouhé prostějovské soustředění

„Česká extraliga letos začíná hodně
brzy, úvodní kolo je na programu již po
půlce září. Proto jsme se rozhodli i přípravu otevřít s týdenním předstihem
oproti původnímu plánu, abychom

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Možná nejdříve v klubové historii
vstoupí volejbalistky VK Prostějov do společné
letní přípravy na novou sezónu. Před nadcházejícím soutěžním ročníkem 2020/21 se tak stane právě dnes, tedy v pondělí 27. července odpoledne
tradičně v hale Sportcentra DDM.

BYLI JSME
U TOHO

O týden dřívější začátek oproti původnímu plánu
byl zvolen kvůli brzkému startu extraligy

VOLEJBALISTKY DNES ZAHAJUJÍ PŘÍPRAVU

Pondělí 27. července 2020

fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 27. července 2020

nicméně v téže minutě se nakonec prosadily. Další pěknou spolupráci završila
čtrnáctka přesnou střelou z vápna – 1:1.
Většina zbývajících minut 1. poločasu
patřila hostujícím hráčům. Ve 35. minutě to vypadalo na jasnou záležitost,
dvojka se ale ocitla v ofsajdu a nepomohly ani horlivé protesty jejího týmu.
Následně střílela osmička do brankáře,
Morkovice si krátce před přestávkou
vytvořily mírný tlak. Kralice se naopak
připomínaly individuálními šancemi.
Například Šup prošel krásně přes dva
hráče, zastavil ho až brankář. Do dalšího brejku se málem dostal Dračka, ale
brankář byl u míče dřív.
Druhý poločas začal svižnější a taky
vyrovnanější hrou. Zprvu Morkovice ubraly na tempu, i když v 50.
minutě zahrozila z úhlu čtrnáctka.
Neproměnila a brzy litovala, Gottwald totiž ze standardky poslal míč
do vápna, odsud následovala hlavička do brankáře. Ten vyboxoval míč
jen k volnému Baranovi a domácí
opět vedli. Baran to pak lobem zkusil
ještě jednou, v 61. minutě, tentokrát
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ale neuspěl. Následující pasáž naopak nabídla víc vzdušných soubojů
než fotbalové krásy. Tu ukončil námaz Vincourka číslu 14, který však
skončil střelou mimo. 72. minuta
pak přinesla velmi sporný moment.
Dvojka Morkovic šla do šance, ale
byl odpískán faul na jejího spoluhráče
bez ponechání výhody. 77. minuta a
Morkovice mohly vyrovnat, trefily
však jen tyčku.

klikni na

Na konci zápasu se diváci dočkali ještě
dvou úprav skóre. Nejprve hosté skutečně vyrovnali. Jedenáctka nahrála
do vápna šestce, která po zemi překonala brankáře. V 83. minutě se mohly
naopak radovat Kralice, ale jejich šestnáctka zazmatkovala, a tak poslala míč
jen mimo. Po standardce Kralic už ale
vyrovnaný stav neplatil, na 3:2 upravil
hlavou Prokop. A tento stav vydržel až
do konce zápasu.

přiznal Antoníček. Velmi vyrovnaný
souboj ale slibuje například střetnutí
Výšovic-Skalky s Brodkem u Konice, oba celky se dají očekávat v polovině tabulky II. třídy.

Právě tým Výšovice-Skalka zažije na
turnaji premiéru. A bude to pro něj
i jedna z hlavních zkoušek před začátkem sezóny. „Nečekáme od toho
zvláštní výsledek, bereme to jako přípravu. Dosud jsme pak tento pohár
nehráli ani jednou. Až letos jsme se přihlásili,“ uvedl sekretář klubu Petr Koukal. Svou roli sehrálo podle něj i to, že
se změnil formát turnaje. „Ano, taky to
přispělo k rozhodnutí se zapojit. Brali
jsme to ale hlavně jako formu přípravy.
Dlouho se totiž nevědělo, kdy začnou
soutěže,“ vyjádřil se pro Večerník. Podobně pohár vnímají také v Brodku u
Konice. „Je to pro nás součást přípravy. Dříve to s týmy jako Konice bylo
atraktivnější. Víceméně je nám jedno,
zda krajské týmy budou, nebo nebudou od začátku hrát,“ pokrčil rameny
předseda fotbalového Brodku u Konice Radovan Vičar. Střetnutí začínají
tuto neděli v 17 hodin. Vítězové postupují do semifinále.
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Výšovice-Skalka
Jiskra Brodek u Konice

DOBROMILICE Každoroční turnaj mužů v Dobromilicích má za
sebou další pokračovaní. Letošního
ročníku se v sobotu 25. července již
pravidelně zúčastnila čtyři mužstva.
Mezi nimi samozřejmě nechybělo ani domácí, dále jediný krajský
celek z Otaslavic, nedaleký Tištín a
Ivanovice na Hané ze sousedního
okresu Vyškov. Turnaj začal v poledne prvním semifinálovým bojem a končil v pozdním odpoledni.
Z vítězství se nakonec radovala domácí parta, která ve finále přetlačila
Tištín.

minuty, které ani po osmdesáti minutách nepřineslo vítěze, musely rozhodnout až penalty. V nich měli navrch domácí a postoupili tak na úkor Otaslavic
do finále. „Metle“ se tak musely spokojit
se zápasem o bronz.
Druhé semifinále nabídlo souboj Tištína
proti Ivanovicím na Hané. Zde tahal od
první minuty za delší konec celek z Tištína. Ten si po dobrém výkonu také došel
pro místenku do finále za výhru 3:1.
Před finálovým soubojem tak přišel
na řadu boj o třetí místo. V něm si už
Otaslavice počínaly lépe než v prvním
duelu a dokázaly soupeře výrazněji
přehrávat, ten také trochu fyzicky odEXKLUZIVNÍ
padal, jelikož hrál druhý zápas v řadě.
reportáž
Hattrick si připsal špílmachr Drmola,
pro Večerník
měl tak hlavní podíl na výhře 4:2.
Velké finále mezi nedalekými soupeři
Jan
z okresního přeboru slibovalo zajíFREHAR
mavou podívanou. Domácí se před
První zápas měl na svědomí domácí ce- početnou diváckou kulisou nenechali
lek proti „Metlím“. Vyrovnaný průběh zahanbit a jednoznačně si šli za vítězznamenal velké drama do závěrečné stvím. Ač se Tištín snažil „Dobrátkám“
BYLI JSME
U TOHO

&QO¾EÊOWXÚD÷TWUGRQFCąKNQRąGFUXÚORWDNKMGOVWTPCLQRCPQXCV
Foto: Libor Nosek.

vyrovnat, herně na tom byli zkrátka
svěřenci hrajícího trenéra Rochly lépe.
Ti tak nakonec dokázali rivala z Tištína
porazit o dvě branky a slavili zasloužený triumf na tomto turnaji.
„Z naší strany jsem spokojený s výkony
hráčů. Druhý zápas byl i podle mých
představ, jak bych to chtěl vidět i v sezóně.
Nejdůležitější ale pro mě je, že se turnaj
podařil, spokojeni byli všichni, nikdo se
nezranil a jako příprava na sezónu
B Yto
L I bylo
JSME
U T Ojeden
HO
ideální,“ zhodnotil průběh turnaje
z hlavních organizátorů a hrající trenér
v jedné osobě Michal Rochla.

klikni na

Foto: Libor Nosek
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Turnaj v Dobromilicích ovládlo domácí mužstvo

krok svazu sekretář OFS Prostějov
Petr Antoníček. Snad i proto byl při
dotazu na jeho favorita při postupu dál opatrný. „Upřímně? Nevím,
netroufám si to vůbec odhadnout,“

/QOGPVMC\NQÿUMÆJQRQJ¾TWXCMEKVÚO[*XQ\FWC$TQFMWW-QPKEG1DCVÚO[UGFQMN¾PÊRąKJN¾UKN[KNGVQU
Foto: Michal Sobecký

těží. Zájem nakonec projevilo osm
celků. „Do loňska byly přihlášeny
Pohár také nabídne nový formát, Čechovice, Plumlov, Konice a bylo
protože do základní skupiny byly lo- skoro nereálné, abys to vyhrál. Proto
sovány pouze týmy z okresních sou- jsme to teď udělali takto,“ vysvětlil

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nedělní odpoledne zpestří hned několik zajímavých zápasů. Pojí je dvě společné
skutečnosti – představí se týmy
z okresních soutěží Prostějovska
a utkání se odehrají v rámci Poháru OFS Prostějov. Celkově budou
k vidění čtyři mače celků ze druhých a třetích tříd. Půjde přitom
o zajímavá střetnutí hned z několika důvodů. Jednak se představí
třeba Ptení, které nově postoupilo
do II. třídy, nebo Výšovice-Skalka, klub nově vzniklý sloučením
dvou celků. Přestože tak úvodní
kolo nenabídne žádný zápas, který by snesl označení derby, čekají
nás nepochybně zajímavá střetnutí.

eŸůŎĚšǛƳƟŎýƳŤŸůƛơŎǓŐƳýŤƟĨšŸƟġůŐƛŸĜĨƳƽĜýƧƳůŐšǐ

Základní skupina
Poháru OFS Prostìjov
Nedìle 2. srpna 2020, 17.00

„Výsledek mrzí, ale není pro mě přednostní. Spíš se zajímám o výkon našeho celku.
Ani nerozebírám nijak soupeře, je důležité, abychom se zaměřili na náš styl hry. Začátek
zápasu byl podle mě dobrý, ale hodně chybujeme a hrajeme těžké míče ve středu hřiště.
Tam jsme měli ztrátu a poté byl gól, takže na středu bychom měli hrát jednodušeji. Myslím si, že co do důrazu jsme byli slabší, tam to chce zabrat. A měli bychom reagovat na
odražené míče. Není možné, aby míč vyrazil gólman, a necháme ze šestnáctky následně
střílet hráče bez nějakého ataku. Bude mě trápit hodně zkažených, jednoduchých míčů.
Jdeme třeba zbytečně přes tři hráče.“

Radomír Barnet - trenér FC Morkovice:

abych řešil výsledek, tak mapuji hráče. Individuální výkony, kolektivní výkon a taktickou stránku. Samozřejmě když padá hodně gólů a je jich víc na naší straně, je to vždy
lepší. Vítězství jsme si, myslím, zasloužili, góly soupeře padly po našich chybách, kdy
jsme jim k nim hodně pomohli. Nebylo to tak, že by si něco sám takto vytvořil.“

Pozápasové hodnocení trenérù

<¾RCU-TCNKEU/QTMQXKEGOKRąKPGUNąCFWX\FWwPÚEJUQWDQLč,GFGP\PKEJWVM¾PÊ
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Foto: Michal Sobecký
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Petr Gottwald - hrající trenér FC Kralice na Hané:
jak vypadaly„Takprohlídky
princeznou...
já tahle přátelská utkánístaky
beru jako přípravu, trénink. Stejně jako kolega, než

6HVWDYD.UDOLF
3HND±-XUWtN0HUWD+ODþtN1ČPþtN±3URNRS±%DUDQ*RWWZDOG9LQ
FRXUHNâXS±'UDþND6WĜtGDOL5XV/H[D1RYRWQêâWYHUiN
+UDMtFtWUHQpU Petr Gottwald.
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%UDQN\ 14. Gottwald,
54. Baran, 86. Prokop –
 %HUND  =iSDĜND
6WĝHO\ 6:8. 6WĝHO\PLPR
3:4. Rohy: 3:5.
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První kolo poháru je tady! Kdo půjde dál?

Úvod nabídl poměrně opatrnou hru. Až
ve 13. minutě se k míči dostala hostující
čtrnáctka střílející zpoza vápna, hráč
ale nemířil vedle. Už minutu nato ale
Kralice udeřily. Prokop nachystal míč
Gottwaldovi, který obelstil posledního
obránce i brankáře a zatočil střelu k tyči.
Pak se začalo přitvrzovat. Objevovalo se
stále více soubojů. Pořádně to zapraštělo při srážce devítek, která dopadla hůře
pro hostujícího borce, oba zúčastnění
ale pokračovali ve hře. Ve 22. minutě
Gottwald z volného přímého kopu nenašel nikoho na dorážku nebo teč. To
ve 25. minutě byl blízko vstřelení druhé
branky Baran, minul však horní růžek.
Morkovice ale byly aktivnější. Častěji se
nacházely na balónu, kombinovaly. A
místy i hrozily. Ve 27. minutě se po pěkné kombinaci ještě ke střele nedostaly,

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

KRALICE NA HANÉ Těžký úkol stál poslední červencovou sobotu před fotbalisty Kralic na Hané. Od 17 hodin se na svém
hřišti střetli s Morkovicemi. Tedy s dalším účastníkem Zlínského
krajského přeboru. Souboj sliboval vyrovnanou a kvalitní fotbalovou bitvu. A zápas takové předpoklady nakonec splnil.
Přestože hostující tým měl mírně navrch v rychlosti a v počtu
vypracovaných šancí, Kralice na Hané důrazným výkonem zápas nakonec ovládly. A co přispělo k rozhodnutí, v zápase ani
jednou neprohrávaly.
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Michal SOBECKÝ

PLUMLOV „Je to, jako kdyby přehazoval manželku.“ Tento a další fórky
zněly v sobotu odpoledne nádvořím
plumlovského zámku. Kdo na něj
zavítal? Siláci s Dobromilic, kteří
předvedli veřejný trénink svých dovedností. Čtveřice soutěžících pod
vedením matadora mezi siláky měla
za úkol poradit si s 230kilogramovou
pneumatikou nebo s činkou či s kovadlinou. Stanislav Pukl pak předvedl ještě jednu nezvyklou disciplínu,
a sice vytahování dětí za uši.

dělali žerty a případně se i zapojovali. „Já se s ním znám osobně. Byl jsem
u toho, když tahal vojenské transportéry a lokomotivu,“ řekl na adresu Stanislava Pukla Vladimír Matoušek. „Akce

je pěkná, nevěděl jsem o ní, až z Facebooku,“ dodal. Sympatické pak bylo
také to, že Stanislav Pukl upozornil na
důležitou fakt, že i siláci mají své limity
a musí umět říct „stačí“. Vzápětí ale po-

kračoval tak, jak se dalo očekávat. „…
protože další úkol je těžší než ty předchozí.“ Jak se zkrátka ukázalo, povzbuzování nejen kvarteto potřebovalo, ale
taky si ho zasloužilo.

6QD[NCUJQYRNP¾UÊN[+RąGMX¾RMQRTQFKX¾M[8CMEKUGWM¾\CNK5VCPFC2WMNMVGTÚRąGFXGFNLCMPC\NQDKXÆF÷VKFoto: Michal Sobecký
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prostředí. Na Vrahovické třeba po obou
stranách byly javory. Teď jsou na jedné
straně, vykácelo se to, stromy odumřely.
Ale když někdy není zájem nebo možnost, tak je vlastně blbost někde něco za
každou cenu cpát.“
(sob)

Foto: Facebook
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Tým Old Boys Vícov na čele s nestárnoucím fotbalovým internacionálem Františkem Vlachem ukuchtil báječný kančí guláš. „Recept určitě tajný není, je z dílny nás
starých pánů z fotbalového Vícova. Na
našem kančím guláši jsme tady pracovali
čtyři nebo pět hodin. Hlavní je ale to, že
jsme tady ve Ptení a panuje zde vynikající nálada. Já tady trénuji malé fotbalisty
a mám tak samozřejmě k této vesnici vřelý
vztah. Je tu úžasná atmosféra, což miluji.
A doufám, že lidem náš Old Boys guláš
bude chutnat,“ smál se nestor kopané na
Prostějovsku František Vlach.
Zajímavé dámské uskupení s názvem
Šikundulky překvapilo tajemným čer-

Michal KADLEC

PTENÍ To byla paráda! Nádhernou
akci se podařilo zorganizovat ptenským hasičům ve spolupráci s místními myslivci a fotbalisty. V pořadí
už třetí ročník Ptenského guláš-festu
přilákal za místní sokolovnu stovky
návštěvníků, kteří si pochutnali na
guláších hlavně ze zvěřiny. O gastronomické chuťovky se postaralo osm
soutěžních družstev.

„Schválně jsem ráno nesnídal a ani
neobědval, abych si udělal hlad. Teď
mám na stole už čtvrtou porci guláše
a chtěl bych ještě ochutnat i další,“ pobavil Večerník jeden z místních hostů.
Speciálně vybraná komise pak na závěr
ochutnávala vzorky všech navařených
gulášů a vyhlásila ty nejlepší. Kdo zvítězil,
není v tomto případě podstatné. Mnohem důležitější je, že se podařilo zorganizovat akci, která pobavila půlku vesnice.

v Prostějově,“ upozornila nás Olga Hrubá
s tím, že nyní Kláru čeká soustředění a následovat bude finále Dívky roku. To by se
mělo konat 31. srpna v pražském Divadle
pod Palmovkou.
(mls)
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PROSTĚJOV Národní dům v Prostějově má od
úterý 21. července nového ředitele. Stal se jím
prostějovský zastupitel za SPD Martin Křupka.
Právě on byl po odvolání Jiřího Hlocha na konci
června pověřen dočasným řízením této obecně
prospěšné společnosti. A osvědčil se natolik, že ho
výběrová komise doporučila do funkce ředitele.
A správní rada Národního domu na toto doporučení
jednoznačně reflektovala.
„Přeji panu Křupkovi, aby se mu v této funkci i vzhledem k náročným ekonomickým podmínkám, které
aktuálně všeobecně panují v celé republice, dařilo
a nám návštěvníkům aby v Národním domě chutnalo,“ uvedla předsedkyně správní rady Národního
domu v Prostějově Milada Sokolová, která je zároveň
náměstkyní primátora.
Martin Křupka se tedy minulý týden ujal vlády nad
Národním domem. „Chci, aby toto zařízení fungovalo
co nejlépe a co nejvíce se přiblížilo lidem. Národní dům
má obrovský potenciál a ten neovlivní ani hrozící koronavirus. Jsme nyní na startovací čáře, mám velké plány,
ale jejich realizace si vyžádá čas v řádu měsíců. Je tady
skvělý tým lidí, takže toto zrovna není žádná starost,
kterou bych musel řešit. Ale pár změn zřejmě udělám,“

➢

řekl Večerníku Martin Křupka, který se už minulý
týden s obrovskou vervou a zaujetím pustil do práce.
„Jsme tady všichni kolegové, mnou
počínaje a servírkami, číšníky,
kuchaři a dalšími členy personálu
konče. A právě na názorech svých
kolegů chci stavět naši celkovou
spolupráci. Hodně bych si chtěl
dát záležet také na spolupráci
s učňovskou školou,“ doplnil ještě
Martin Křupka.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
Martin Křupka není pouze
politikem a členem
správní rady Národního domu, má
rovněž dlouholeté
zkušenosti z oboru gastronomie.
„V gastronomii
se pohybuji už
dvacet let, provozoval jsem
několik podniků
i mimo naše
město. V Prostějově jsem například

/CTVKP-ąWRMCUGOKPWNÚVÚFGPUQDTQXUMQW
XGTXQW RWUVKN FQ ąÊ\GPÊ 0¾TQFPÊJQ FQOW
X2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Kadlec

devět let vedl
kavárnu v Atriu.
Mám i zkušenosti
s manažerskou prací,
kdy jsem v tomto oboru působil v několika
firmách,“ prozradil
Večerníku nový ředitel
Národního domu
v Prostějově Martin
Křupka.
(mik)

Na nebezpečí stále se rozšiřující nákazy
covid-19 jsou připraveni v prostějovské
nemocnici. „Aktuálně jsou v prostějovské nemocnici hospitalizováni dva
pacienti s onemocněním covid-19.
Nicméně počet by měl brzy klesnout
na polovinu, neboť u jednoho pacienta
je plánované propuštění do domácího
léčení. Na druhou vlnu koronaviru je
nemocnice připravena. Naskladněny
jsou zásoby ochranných pomůcek na dva
až čtyři měsíce dopředu. Rovněž v oblasti
dezinfekčních prostředků jsme plně
zásobeni. Máme připraveny pandemické
plány a sledujeme vývoj epidemiologické
situace,“ ujišťuje Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice Prostějov.
V Olomouckém kraji je aktuálně 54
nakažených. Po deseti jich během
čtvrtka a pátku přibylo na Olomoucku
a Prostějovsku. Podle informací
Večerníku byl u nové „desítky“ pacientů
s covid-19 diagnostikován lehký průběh
nemoci, někteří jedinci pak mají sice pozitivní testy, ale příznaky žádné. Vydrží to
tak i v dalších týdnech?
(mik)
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ním,“ prozradila nám její maminka Olga.
Jako volnou disciplínu si Klára zvolila
aerobik. „Na pódiu s ní cvičily Julie Sobotová a Marcela Kovaříková. Všechny
navštěvují Aerobik klub Pavlíny Radičové

-N¾TC*TWD¾ WRTQUVąGF UGUXÚOKMCOCT¾FMCOK,WNKÊ5QDQVQXQWC/CTEGNQW-QXCąÊMQ
XQWMVGTÆURQNGéP÷UPÊX[UVQWRKN[XLGLÊXQNPÆFKUEKRNÊP÷
(QVQ1NIC*TWD¾
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PROSTĚJOV Tak se to podařilo!
Skutečně exkluzivní přehlídkou krásy
i talentu bylo semifinále soutěže Dívka
roku, do něhož se z Prostějova probojovaly hned dvě dívky, a sice Klára Hrubá
(15) a Vanessa Reiterová (15). První
jmenovaná dokonce pronikla mezi
desítku celostátních finalistek! To se
z Prostějova naposledy před dvěma lety
poštěstilo Natálii Kočařové.
Dívka roku by měla být charismatická,
talentovaná a nepostrádat smysl pro humor. Semifinále této soutěže se konalo
v úterý 7. července na Statku u Prahy
a moderovali ho David Gránský a Jakub
Kotek. Obě kamarádky z Prostějova do
něj postoupily díky úspěchu v krajském
kole. Ve Šternberku zvítězila Klára a Vanessa brala bronz.
Dívky soutěžily o postup do celostátního
finále ve čtyřech disciplínách – rozhovor,
volná disciplína, pohybová disciplína
a módní přehlídka firmy POSHme. V porotě zasedli například patronka soutěže
Iveta Vítová, česká Miss Earth Kristýna
Kubíčková či tanečník Vlastimil Harapes. Ti všichni nakonec mezi desítku
finalistek vybrali i Kláru Hrubou! „Klára to vůbec nečekala, už sám postup do
semifinále pro ni byl velkým překvape-

Å1iURGQtGţPPiREURYVNìSRWHQFLiO´ ,GFTWJ¾XNPC

ným gulášem, hasiči ze Žešova nabídli
guláš hovězí, skupinka Tři bratři a jeden
zase navařila kotlíkový hovězí mls, kolektiv Já, Ten, Ta se pochlubil gulášem
na červeném víně, tradiční segedín
s domácím knedlíkem podávali Véskaři, ptenští fotbalisté navařili samozřejmě fotbalový guláš, další kančí guláš
nabídli myslivci ze Ptení a zapomenout
nesmíme ani na místní hasiče, kteří
v kotlíku vytvořili voňavý lesní speciál.

6ÚO1NF$Q[U\8ÊEQXCPCXCąKNRGTHGMVPÊ
MCPéÊ IWN¾w C \C RVGPUMQW UQMQNQXPQW
UKKPCFCNwÊEJMWNKP¾ąUMÚEJURGEKCNKV¾EJ
RQEJWVP¾XCN[ UVQXM[ URQMQLGPÚEJ P¾
XwV÷XPÊMč
Foto: Michal Kadlec
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Ze zvěřiny vařili myslivci, hasiči i fotbalisté

Kotlíkové guláše provoněly Ptení (GµM<%MP=µ?JADIµG@

Pukl. Ten na dotaz, zda se též zapojí, odpověděl, že ve svém siláckém důchodu
se na to už může vy…t. Pro ukázku síly
ale roztrhal bez problému Zlaté stránky.
A na váze jen dlaní nasadil laťku v podobě 118 kilogramů.
Hlavní slovo ale měla čtveřice siláků,
přičemž například Pavel Trněný se začal
věnovat Strongmanovi až před dvěma
lety, po čtyřicítce. S kolegy pak ukázal,
jak dokážou být silní, zvolit si dobrou
pozici a techniku, třeba při převalování
pneumatiky od traktoru. „Jedno přehození mu přidáme, před rokem měl
zlomenou nohu,“ dělali si srandu pořadatelé z jednoho ze soutěžících. Celkově
spolu se Stanislavem Puklem přispívali
k dobré náladě, publikum se nejednou
zasmálo. „Je to taková spíš atrakce, ale
dobrá, je to lepší, než kdyby vysedávali
v hospodě a posilovali jen škopkama,“
poznamenal Svatoslav Hnilica, který na
akci dorazil šťastnou náhodou.
V publiku ale bylo i mnoho známých
vystupujících siláků. Ti povzbuzovali,

/#%*Ą+7-<#.+5ª.7

Pondělí 27. července 2020
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Akce byla vlastně takovým balzámem
na srdce a na nervy. Siláci z Dobromilic
totiž letos přišli o již tradiční akci, kde
soutěžili naostro. „Uděláme vám vystoupení siláků, předvedeme náš trénink.
Letos jsme měli mít třetí akci, ale kvůli
koronaviru nic nebylo. Zase se to vrací.
2TQJNÊFM[ U RTKPEG\PQW UG MQPCN[ D÷ Rozhodli jsme se tedy, že máme možná
JGOUQDQV[VąKMT¾V8wGEJP[O÷N[XGNMÚ poslední možnost, tak jsme udělali tyto
×UR÷EJ
Foto: Michal Sobecký
závody,“ přivítal tak diváky Stanislav
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zveme vás...

Milé čtenářky
a milí čtenáři,
vítám vás v prázdninovém vydání tradiční tematické strany určené nejen
něžnému pohlaví. Venku se horké dny
střídají s deštěm, ale i přesto doufám,
že nabíráte energii a radost ze slunečních paprsků, udržujete se v klidu a harmonii, čímž také mimo jiné
upevňujete zdravou mysl, tělo i duši.
Dnes se můžete začíst do
velkého rozhovoru o kadeřnické profesi trochu
z jiného úhlu pohledu, opět si zacvičit
a v neposlední řadě
si nezapomeňte
upéct něco na
zub. A co kdybyste
zkusili přihlášku
do seriálu PROMĚNA IMAGE?
Stačí k tomu tak
málo.

Dny plné zdraví,
klidu a radosti přeje
Aneta Křížová.

Motto na tento týden:
„To, s čím se nesrovnáme sami
v sobě, potkáme jako osud.“
Carl Gustav Jung
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PRO TĚLO I DUŠI

Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové
v pánském salónu Naisy Gentleman a samotný závěr bude završen profesionálním focením.
Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu,
líčení od vybrané kosmetičky, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na
jedničku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie (tvář
a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do
redakce Večerníku v ulici Vápenice 19.
AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE UŽ TENTO PÁTEK 31. ČERVENCE 2020!

exkluzivní rozhovor se zajímavou osobností...

„JE TO PRÁCE PSYCHOLOGICKÁ, ALE I DUCHOVNÍ,“

19101711178
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dodat energii, radost a sebedůvěru tam,
kde chybí, podržet, kde je to potřeba
a zkusit nastínit jejich situace i z jiného
úhlu pohledu. I já tak na sobě musím neustále pracovat, abych byl přínosem pro
mé zákazníky. Záleží však na osobním
nastavení každého z nás, každý máme
jinou cestu.“
yy Když k vám přijde žena na „proměnu“ a chce zkrátka velkou změnu,
vnitřní restart, duševní přerod, jak postupujete?
„Ano, dá se říci, že pokud chce člověk
velkou změnu, například z dlouhých
pěstěných vlasů udělat střih na ježka
či z blond do tmavé apod., většinou se
jedná o vnitřní restart. Chce se něčeho v sobě zbavit, udělat tlustou čáru
a tak třeba místo psychologa volí tento přístup. Nejen v tomto případě se
snažím začít konzultací, zjišťuji, kým
zákazník je, jaký má životní styl, energii a hodně se snažím vnímat mezi
řádky, abych navnímal, co člověk
vlastně potřebuje. Některé proměny
chtějí čas, jiné zvládneme napoprvé.
Stejně jako situace v životě. Často

i změna účesu pomůže k nastartování
nového životního procesu.“
yy Opusťme psychologii. Jaké nyní
panují trendy v barvách a účesech?
„Trendy jsou věc jedna, co komu sluší,
je věc druhá. Já osobně kladu důraz na
přirozenost bez ohledu na to, co se nosí.
Momentálně je ale v kurzu balayage,
jedná se o přírodní protónování odstínu
v různých tónech, které vypadají jako
vyšisování od sluníčka. Vracejí se zpět
i odstíny zelené a modré v různorodých
technikách barvení, nadále pokračují
pastelové barvy jako růžová, fialová.
Ovšem i přirozenost může vést k radikálnější změně odstínu barvy, ale přesto
to bude vypadat přirozeně. Co se týče
střihů, tak nosí se různé délky mikád,
dlouhovlasé střihy, ale hodně se vrací
i tupé ofiny.“
yy Žijeme v nelehké době, době sociálních sítí a uměle vytvořeném světě
krásy a dokonalosti. Co byste vzkázal
na závěr našim čtenářům?
„Bohužel je to tak. V dnešní době sociálních sítí, kde se fotky upravují pomocí
filtrů, je těžké zůstat sám sebou a udržet

R ecept pro vás
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V tomto okénku se budeme
již po sedmašedesáté společně věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře či například kyčlí dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes
se zaměříme na posílení celého
těla, koordinaci, zvýšení kondice a také úpravu hmotnosti prostřednictvím švihadla…
1. Jako první se protáhněte, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně si pusťte nějakou
oblíbenou hudbu, vezměte švihadlo
a postavte se rovně. Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat
(viz. foto). Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále
směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
2.
Následně
začneme
pomalu skákat. Ze začátku pomalu
a postupem času zvyšujeme náročnost. Skáčeme vzpřímeně a pohyb
švihadla vychází ze zápěstí a zvedáme kolena co nejvýš k břichu
(viz foto). Takto vydržíme skákat 3
minuty. Poté můžete interval postupně prodlužovat. Skáčeme jednou až
dvakrát denně a pokud možno každý
den. Vaše tělo se nejenže posílí a nabere na svalech
nohou, zadku, břicha, zad
a rukou, také
cvičíte koordinaci, zvyšujete kondici
a efektivně
shazujete přebytečná kila.
3. Než přejdeme k dalšímu cviku, tak se vydýcháme. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, avšak nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu
vydechneme
(viz foto).
Pětkrát se
takto prodýcháme
a můžeme
pokračovat.
4. Následně začneme opět skákat. Skáčeme
vzpřímeně a pohyb švihadla vychází
ze zápěstí, avšak nohy zakopáváme
tak, jako bychom se kopali do zadku
(viz foto). Doba skákání by měla být
nejméně i zde 3 minuty, poté můžete
postupně prodlužovat. Skáčeme jednou až dvakrát denně, pokud možno
každý den. Po skončení skákání přes
švihadlo se uvolníme a provedeme
protažení.

LXVII.
DÍL

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za sebou již čtyřiapadesát dílů, a přestože musel kvůli vládním opatřením na chvíli zastavit, již zase frčí dál! Nejen ženy, ale i muži si totiž v každé době mimořádnou
péči v každé době. A my se o vás postaráme přímo královsky.Tentokrát hledáme
aspiranty pro prázdninový díl, který se bude konat tradičně v srpnu.

Denně slýchají mnoho příběhů,
musí být pohotoví, protože nejen
pomáhají s vizáží, ale „rozmlouvají
i s duší“ zákazníků. Navštěvujeme
je, ale mnohdy nevnímáme, co vše
stojí za jejich prací. Jaké to je být
kadeřníkem? Jak kadeřník pozná,
kdy se zákaznice rozhodla udělat za
dosavadním životem tlustou čáru?
To vše a mnohem více se dočtete
v následujícím interview s Václavem
Molčíkem (na snímku) původně
z Prostějova, pro kterého je jeho práce životním posláním a již několik let
úspěšně pečuje o účesy stovek zákaznic z celé republiky přímo v Praze.
yy Jaké je to být kadeřníkem? Přeci
jen denně si vyslechnout několik životních příběhů jak radostných, tak
plných starostí, není asi vždy jednoduché.
„Máte pravdu, chodí za mnou zákazníci nejen s vlasy, ale i s nejrůznějšími
životními příběhy. Svoji práci beru jako
poslání, není to jen o změně vzhledu,
ale také o duši. Je to práce psychologická, duchovní a pomáhající. Snažím se

Pondělí 27. července 2020
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si zdravou mysl. (úsměv) Je nutné mít
tak pořád na paměti, že většina dnešní
prezentace neodpovídá realitě. S tímto se
hlavně nesrovnávejme! Ať jste žena, nebo
muž, vaše vlasy jsou jakékoliv, mějme rádi
sami sebe, neporovnávejme se, každý zde
máme své místo a každý jsme se narodili
z jiného důvodu a účelu. Uvidíte, že jedině tak budete šťastní. Přeji všem léto plné
energie, zdraví a radosti.“

Karamelová bábovka

polohrubé mouky
mléka
cukru krupice
oleje
Ŷ ĂŬƌĄũĞŶǉĐŚŽƎĞĐŚƽ
Ɛ ĄēŬǇŬĂƌĂŵĞůŽǀĠŚŽ
ƉƵĚŝŶŬŽǀĠŚŽƉƌĄƓŬƵ
Ɖ ƌĄƓĞŬĚŽƉĞēŝǀĂ
ǀ ĞũĐĞ

20072411166

Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 7/2020 - Letní
hrníčkové recepty, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

Dnes jsme účinně posilovali kompletně celé tělo a já už se zase těším
na příště!

Pondělí 27. července 2020
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Velké stěhování letos čeká fotbalistku Gabrielu Matouškovou.
Sedmadvacetiletá záložnice pocházející z Kostelce na Hané totiž opouští pražskou Spartu, kde hrála od roku 2014. Kam jde? Do italské Serie A, konkrétně
do klubu Bari.
Pro hráčku, která byla v sezóně 2016/2017
vyhlášena nejlepší hráčkou finále poháru,
jde o další velký posun. „Možná mi pořád
nedochází, co se to vlastně děje,“ přiznala
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku nadšeně.
Vlastní přestup ovšem nebyl bez komplikací,
které natropila nákaza. „Do poslední chvíle

Kušisté z Plumlova

se již připravují
na domácí mistrovství

jsem si vlastně nemohla být ničím tak úplně
jistá, protože koronavirus celou situaci docela zkomplikoval. Když ale nakonec vše proběhlo tak, jak mělo, začala jsem být docela
nervózní, což je přirozené, ale zároveň jsem
se hodně těšila,“ dodává fotbalistka, které na
dálku fandí i blízcí z Kostelce na Hané.

3URVWěMRYiFLWRUR]MHOLQDSOQR
V Uničově sbírali vodu z kaluží i bedny

České republiky
PLUMLOV Dlouhou přestávku
mají za sebou také sportovní střelci
z kuše z Plumlova. Po dvouměsíční pauze způsobené koronavirem
se vrátili k trénování i závodům.
V Plumlově k tomu navíc probíhají
přípravy na blížící se Mistrovství
České republiky ve střelbě z polní
kuše, které budou hostit 12. a 13.
září. Kromě výpadku ale v klubu
vládne momentálně pohoda a dobrá nálada. Hlavně díky tomu, že se
do střeleckého klubu podařilo přilákat další zájemce a že se na přípravách před vrcholem letošní sezóny
podílí spousta dobrovolníků, bez
kterých by to klub měl daleko obtížnější.
To, že byla vynucená pauza opravdu
dlouhá, předseda klubu Bedřich Korbař nezpochybňuje, dokonce připouští
i nějaká pozitiva. „Musím říci, že po
sportovní stránce se nám po všech peripetiích momentálně docela daří. Za
největší přínos považuji to, že se nám
zase o něco rozrostla naše základna
a přibylo aktivních členů. Řekl bych,
že pauza pomohla i některým našim
dlouhodobým sportovcům. Najednou
je v nich vidět daleko větší elán a zápal
po té dlouhé odmlce,“ přiznává.
Co se týče vedení klubu, vše se teď směřuje k polovině září, kdy bude Plumlov
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pořádat Mistrovství České republiky ve
střelbě z polní kuše. „Přípravy probíhají
již určitou dobu, momentálně se scházíme každou středu, kdy přijdou také
dobrovolníci. Snažíme se, aby bylo vše
perfektně nachystáno, a to od připraveného areálu přes vytvoření dalších
terčů, kterých bude potřeba opravdu
hodně, až po všechny maličkosti. Jsem
velmi potěšen, kolik členů se aktivně do
těchto příprav zapojuje, a pokud to takto půjde i nadále, myslím si, že uvidíme
opravdu hezké mistrovství,“ pokračuje
předseda klubu.
Největší otazník momentálně visí nad
tím, zda všechno proběhne tak, jak má.
Případů nakažených koronavirem totiž
zase přibývá a v klubu nyní panuje obava především ze zrušení závodů. „Příští
týden by se měl konat závod v Otrokovicích, kde se sjíždějí i mezinárodní
závodníci, a v současné chvíli se zatím
neví, zda závod opravdu proběhne. Je
otázkou, co bude za měsíc. Zdraví je samozřejmě nejdůležitější,“ uvědomuje si
Bedřich Korbař.
Kromě zmíněného mistrovství čeká
sportovce a také fanoušky ještě memoriál Bedřicha Korbaře, který se ale
z původně plánovaného termínu v září
přesouvá na 17. října. V Plumlově tak na
letošní podzim nebude nouze o zajímavé závody.
(jaf)

PROSTĚJOV Pořádnou dávku adrenalinu
i úspěchů okusili jezdci BMX kol v Uničově.
U příležitosti Moravské ligy tam vybojovali
pozoruhodné úspěchy, navíc hned v několika kategoriích. Jak už to během aktuálního
nestálého letního počasí bývá, ani v případě závodů na severu Hané jezdcům nepřálo.
I přesto si však Prostějované odvezli několik
medailí, i když nakonec ani jeden kov nejcennější. „Jelo se v sobotu po dešti, dráha tak byla
měkká. Pořadatelé ale vše zvládli na jedničku,“
pochválil na dálku vedoucí prostějovských závodníků Martin Žerava.

Michal SOBECKÝ
Závodu se zúčastnili i dva jeho synové. Starší Filip
v kategorii 17+ skončil na pěkném pátém místě,
mladší Denis naopak podle svého otce bojoval
se startem. „Sobota se mu nevyvedla, nepodařil
se mu start. V neděli ale nakonec obsadil krásné
druhé místo, to bylo parádní,“ pochválil potomka Žerava. Neztratili se však ani další závodníci.
A přestože chyběla třeba již ostřílená a veleúspěšná Štěpánka Fremlová, její kolegové se nenechali
zahanbit. „Štěpán Bachorík jel například v kategorii třinácti- a čtrnáctiletých. Jelikož je mu třináct,

tak proto v o rok starších. Podařilo se mu přitom
udělat finále, což je velký úspěch,“ řekl Žerava pro
Večerník.
Moravská liga nebo Český pohár jsou pak podle
něj dobrým základem pro další, ještě významnější akce. Například pro mistrovství České republiky. „To se bude konat druhý týden v září
v Benátkách nad Jizerou. Ve středu jsme tam
měli soustředění. Najezdili jsme na kole snad
čtyři hodiny, trať jsme si vyzkoušeli a načetli,“
uvedl Martin Žerava. A zároveň připomněl, že
BMX si prázdniny nedává, naopak. Aktuálně je
tým v jednom kuse v zápřahu.
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Zdá se to jako včera, co skončila fotbalová liga. Či spíše měla
skončit, kvůli koronaviru letos sezóna nabrala dost nečekaný
spád. Tak jako tak už za dva týdny půjdou fotbalisté opět na
věc. A pokud pokračování koronavirového šílenství neudělá
sportovcům čáru přes rozpočet, můžeme se už brzy těšit na
první kolo krajských soutěží.
A bude to sezóna velmi zajímavá zejména pro týmy, které to
zkouší o úroveň výše. Jak se ukáže ambiciózní Ptení? Bude jeho
trenér Vlach pokračovat v aktivní kariéře? A co Nezamyslice,
také účastník II. třídy? Zejména právě v okresním přeboru bude
otázek mnoho. A nejen u nováčků. Zajímavé bude sledovat, zda
se Vrahovice odhodlají opět k útoku na titul a případný postup
nebo zda bude následovat kocovina, jakou loni zažily Klenovice.
Co víc? Otázkou rovněž zůstává, kdo nahradí Horní Štěpánov,
který Vrahovicím vcelku zdatně na špici tabulky sekundoval.
Němčice nad Hanou? Dobromilice? Nebo snad Držovice?
Podobně tomu je v krajských soutěžích. Mostkovice budou
muset znovu zabrat, jinak to bude v 1.B třídě jejich derniéra.
Totéž se dá říct o Smržicích, které podobně jako „Metle“ musí
najít střelce. Naopak Kostelec na Hané si může zatleskat, posílený tým půjde výše než v uplynulé sezóně. Ve které opět
těsně nepostoupil Pivín, Konice nebo Čechovice. Povede se
tentokrát? Těžko říct. Jisté je, že další sezóna přinese spoustu
zajímavých příběhů.

U někoho posměch, u někoho lítost či vztek. Chomutovský hokej poslední dobou vzbuzuje oprávněné emoce, pád
z Chance ligy do kraje se nestává každý den. A ať už člověk
fandil Chomutovu, nebo ne, pokud sleduje hokej, nějaký
postoj k osudu tohoto tradičního klubu nepochybně má.
Severočeši zkrátka doplatili na to, že chtěli hodně, i když na to
neměli. Tým se podobně jako Karlovy Vary trvale pohyboval
na hraně první ligy a extraligy. Týmy však šly trochu jinou cestou. Zatímco Chomutov ve velkém nakupoval hvězdy a výsledkem byl tým, který v minulých letech mohl směle konkurovat půlce extraligových mančaftů, Vary vsadily na mladé
hráče a na jejich udržení. Což se sice letos už nepodařilo,
přesto se ale výsledky ukázaly. A navíc Chomutov na horské
dráze sjel pořádný kus dolů, Vary se stále drží.
Případ Chomutova může být přitom určitým mementem
i pro Jestřáby. A co si tedy prostějovský hokej může vzít
jako ponaučení? Snad hraní na jistotu ve finanční oblasti.
Snad upozornění na to, že uměřenost a dobrá rozvaha mohou být někdy delším krokem k úspěchu než nákupy a přeplácení hvězd. Samozřejmě je tu pak i záležitost s dluhy.
Chomutov ukázal, že trvale se s nimi fungovat nedá. Tyto
zkušenosti u severočeského týmu, kterému tímto přejeme hodně sil, mohou pomoci právě i Jestřábům. A sloužit
všem jako varování.

Kvalitní kádr, spousta solidních hráčů. Hlavně však spousta nadějí. A výsledek? Horší střed tabulky, nízká produktivita. A stále
nízké divácké návštěvy. Prostějovskému eskáčku se zatím nedaří
pohnout z místa. Klub a celkově fotbal v Prostějově mají přitom
velký potenciál. Co mohou udělat do další sezóny jinak?
První úkol pro oddíl je posílení ofenzivy. Ta i v uplynulé sezóně skomírala. Mladík Píchal, loučící se Karel Kroupa ani často
marodící Jakub Rolinc prostě nestačili. Dokonce ani Koudelkových pět branek je za očekáváním. Prostějov zkrátka neuměl
střílet branky. Šancí měl přitom ve většině zápasů dost, více než
v minulosti. Jenže využití finální nahrávky, to stále vázlo. Předseda klubu František Jura prohlásil, že chyběl střelec. Měl pravdu.
Koudelka sice střílí dobře, jenže nepůsobí jako čistokrevný snajpr, má za úkol i tvořit hru.
Dalším úkolem je nepochybně širší kádr. A to bude možná ještě větší problém než nalezení střelce. Důvodem je samozřejmě
koronavirová krize, která skrze sponzory postihla snad všechny
profesionální sportovní celky. Jak má nyní management zapojit
více hráčů za menší prostředky? Svízelná situace. Podobně jako
u diváků. Ti ve velkém nechodili ani v době, kdy se nedařilo Jestřábům. Co s tím? Propagovat, hrát kvalitně, zapojovat mladé, mít
perspektivní hráče. Jenže to se lehce napíše a hůře udělá. Pokud
ale lidé v klubu napnou síly, může jít celkově eskáčko ještě nahoru.
A to platí i o divácích.
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TABULKA VENKU
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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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TABULKA DOMA

/WåUVXQ
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
0ČVWVNêIRWEDORYêNOXE9tWNRYLFH

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

3.

fotbal

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020, koneèná tabulka

8.

10.
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PX ]GUDYRWQt VWDY QHGRYROLO $QL MHGQRX
QHVNyURYDO EOt]NR EUDQFH PčO KQHG Y
SUYQtP]iSDVHSRREQRYHQtVRXWčæHY3DU
GXELFtFK/RXÿLOVHYXWNiQtVH=EURMRYNRX
NG\ VH PX GRVWDOR RFHQčQt RG IDQRXäNĥ
RERXWiERUĥ



3

ÿtVORGUHVX #

1DMDĝHVHPXVWĝHOHFN\QHGDĝLORYĥEHF
L NG\æ VROLGQt äDQFH QD VNyURYiQt PčO
+Uiÿ GR ]iNODGQt VHVWDY\ SRGiYDMtFt
VSROHKOLYp YëNRQ\ 'REĝH VH Y RIHQ]LYč
GRSOėRYDOL VH =DSOHWDOHP 3R VH]yQč
YROQë KUiÿ V DPELFHPL QD QHMY\äät IRW
EDORYRXVRXWčæ

á
útocník

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

8

19

ÿtVORGUHVX #

Karel KROUPA

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

Milan LUTONSKÝ

8

3ĝHVWRæH QD MDĝH WROLN XWNiQt QHRGHKUiO
WĝHPLEUDQNDPLGUæHONURNV.RXGHONRXMDNR
QHMOHSät VWĝHOFL WëPX $QL RQ VH QHY\KQXO
]GUDYRWQtP OLPLWĥP 3RNXG ]D 3URVWčMRY
QDVWRXStLYSĝtäWtPURÿQtNXPčOE\QDQčP
VWiW~WRNFRæSĝHGSRNOiGiOHSätVWĝHOHFNRX
PXäNX

10

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

á
útocník

Jakub ROLINC

7DOHQWRYDQë IRWEDOLVWD NWHUë VL L QD MDĝH
SĝLSVDOMHGQXEUDQNX-HKRVLOQRXVWUiQNRX
MHU\FKORVWDNRSDFtWHFKQLND0iUR]KRGQč
Y\äät VWĝHOHFNë SRWHQFLiO 'R 3URVWčMRYD
VH SĝLäHO SĝHGHYätP UR]HKUiW D ]tVNDW
]NXäHQRVWLQDSĝtSUDYXQDVWRXSLORSčWGR
=OtQD

8

11

ÿtVORGUHVX #

.YĥOL]GUDYRWQtPSUREOpPĥPRGHKUiOQD
MDĝHPHQätSRUFLXWNiQtQHæQDSRG]LPQH
YæG\VHREMHYLOY]iNODGQtVHVWDYč-HGHQ
]KUiÿĥNWHĝtGRNi]DOLDOWHUQRYDWQDYtFH
SRVWHFK L NG\æ MLVWčMät E\O Y RIHQ]LYč
'RNiæHSRWiKQRXWPtÿDQDFHQWURYDWGR
äHVWQiFWN\EUDQNXVLRYäHPQHSĝLSVDO

]iORçQtN

á
Patrik SLAMENA

3ĝHG VH]yQRX QD SRN\Q WUHQpUD SĝHY]DO
NDSLWiQVNRX SiVNX MHQæH DQL RQ ViP ML
GORXKR QHQRVLO 3R IDWiOQtP VYDORYpP
]UDQčQtY~YRGXXWNiQtQDåLæNRYčVHXæY
SURVWčMRYVNpPGUHVXQHREMHYLO-HWRYHONi
äNRGD SURWRæH XPt GLULJRYDW KUX D GtN\
]NXäHQRVWHPPiYHONëSĝHKOHGRKĝH



9

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

David PAŠEK

6WiOH GRND]XMH æH VL O]H XFKRYDW VWDQ
GDUGQt YëNRQQRVW YH IRWEDORYč ]UDOpP
YčNX D VWRSHUD KUiW V PLQLPHP NDUHW
QtFK WUHVWĥ$QL QD MDĝH VH QHY\YDURYDO
GUREQëFK YëN\Yĥ VSROX V %LDONHP DOH
SDWĝLONRSRUiPGHIHQ]LY\0iMHäWčFKXģ
Y3URVWčMRYčSRNUDÿRYDW

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

8

8

ÿtVORGUHVX #

8

21

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

obránce

Aleš SCHUSTER

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

Jan POLÁK

1D MDĝH VH Y]KOHGHP N SHU]LVWXMtFtP
]GUDYRWQtP SUREOpPĥP QD KĝLäWč SĝtOLä
QHGRVWDO KRGQč VWĝtGDO 3R GHOät GREč VL
QHSĝLSVDODQLMHGQXEUDQNX

6

3ĝL QHGRVWDWNX GHIHQ]LYQtFK ]iORæQtNĥ
GRVWiYDO QD MDĝH QD KĝLäWL YčWät SURVWRU
3OQLOVLVYp~NRO\YčWätSR]RUQRVWYäDNQD
KĝLäWLQHSRXWDO

6

24

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

obránce

Martin SUS

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

obránce

23

ÿtVORGUHVX #

Oleksandr PERNACKIJ

32+/('(09(É(51.8

6.35267×-29



6

1D MDĝH QDVWRXSLO Y SRXKëFK ÿW\ĝHFK ]i
SDVHFK YtF PX ]GUDYt D SRVOp]H GLVFL
SOLQiUQtWUHVWQHGRYROLO\8SR]RUQLOQDVHEH
SĝHGHYätP Y ]iSDVH V +UDGFHP .UiORYp
NG\ VH PX SRGDĝLOR SR /XWRQVNpKR W\ÿL
YVWĝHOLWYtWč]QRXEUDQNX

99

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

á
útocník

David PÍCHAL

'RSODWLODVLQHMYtFQDSĝHUXäHQtVRXWčæHNYĥOL
SDQGHPLL 9 ]LPQt SĝtSUDYč VH MHYLO YHOLFH
GREĝH SR REQRYHQt VRXWčæH QHXGUæHO VWD
ELOQtIRUPX3ĝHVWRKUiÿMHKRSĝHGSRNODGĥE\
PčOWëPXSRPRFLYtFHQHæWĝHPLEUDQNDPL
9GUXKROLJRYpPHVNiÿNX]D]QDPHQDOYHONë
SURJUHV

12

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

Jan ŠTEIGL

-HGQR ] QHMSĝtMHPQčMätFK SĝHNYDSHQt
MDUQt VH]yQ\ 7D SRG]LPQt VH PX SĝtOLä
QHY\YHGODQDMDĝHRYäHPGRVWDOGRVWDWHN
SĝtOHæLWRVWt D GR FHONRYp ELODQFH HVNiÿND
SĝLVSčOWĝHPLEUDQNDPL2VYRMLOVLDJUHVLYQt
IRWEDORYë VW\O NWHUëP VL YëUD]Qč ĝtNDO R
PtVWRY]iNODGQtVHVWDYč



22

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

REUiQFH]iORçQtN

Michal ZAPLETAL

8

6

25

ÿtVORGUHVX #



6
ÿtVORGUHVX #

1HMPODGät ÿOHQ NiGUX Y SRVOHGQtP XW
NiQt V 9\äHKUDGHP QDVWRXSLO Y ]iNODGQt
VHVWDYč )RWEDORYi QDGčMH ] GRURVWH
QHFNpOtKQčVWHMQčMDNR.RYiĝQHER,UFLQJ
Å0ODGpSXäN\´YGUXKROLJRYpPSURVWĝHGt
XUÿLWčQH]NODPDO\

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

Adam DITTMER

=H VHYHUQt 0RUDY\ MHM SURYi]DOD YëERUQi
SRYčVWNWHURXRYäHPQD+DQpYRIHQ]LYQt
ÿLQQRVWL QHSRWYUGLO 9VtWLO MHGLQRX EUDQNX
FRæMHQDKUiÿHMHKRIRUPiWXKUR]QčPiOR
%U]\Y\SDGO]H]iNODGQtVHVWDY\9]KOHGHP
NDNXWQtPXQHGRVWDWNXKUiÿĥVHY]iYčUX
GRVWDOQDKĝLäWčLGRVOLEQëFKäDQFt

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

á
útocník

á
BRONISLAV STÁNA

-HGQD]QHMYëUD]QčMätFKSRVWDYÅNRURQD
YLURYpKR´MDUD6SROXV5ROLQFHPQHMOHSät
VWĝHOHF WëPX L NG\æ Y]KOHGHP NH VYëP
EUHMNRYëP VFKRSQRVWHP D Y\WĝtEHQp
NRSDFt WHFKQLFH PRKO GiW EUDQHN PQR
KHP YtFH 'tN\ VYpPX YëNRQX QD VHEH
XSR]RUQLOSUYROLJRYiPXæVWYD

7

ÿtVORGUHVX #

]iSDV\EUDQN\
æOXWpÿHUYHQpNDUW\
=QiPND
9HÿHUQtNX

]iORçQtN

Jan KOUDELKA

$æ QD MDĝH GRVWDO SĝtOHæLWRVW Y ÅRVWUëFK´
XWNiQtFK QD SRG]LP VH MHäWč ]RWDYRYDO ]
YiæQpKR ]UDQčQt 3ĝL QHGRVWDWNX KUiÿĥ
WDNp SXWRYDO VHVWDYRX SĝHGHYätP KUiO
SUDYpKRREUiQFH9XWNiQtQDåLæNRYčVH
SUH]HQWRYDOGĥUD]QëP]iNURNHPSRQčPæ
E\OYHOPLSĝtVQčY\ORXÿHQ
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ÿtVORGUHVX #

1DMDĝHVHXæGRVWĝHOHFNpOLVWLQ\QH]DSVDO
REGUæHO]DFHOëURÿQtNVSROXV.RXGHONRX
QHMYčWätSRÿHWæOXWëFKNDUHW9\VWĝtGDOPtV
WDSUDYpKRREUiQFHL]iORæQtNDRIHQ]LYQt
SUiFHPXQHQtFL]t3UĥEčæQčVHSRWëNDOVH
]GUDYRWQtPLSUREOpP\FRæMHMOLPLWRYDORY
SĝHGYHGHQëFKYëNRQHFK



obránce

Lubomír MACHYNEK

'DOät]H]LPQtFKSRVLOWHQWRNUiWQDOHYë
NUDM REUDQ\ 1H YæG\ VL REKiMLO PtVWR Y
]iNODGQtVHVWDYčNURPčGHIHQ]LYQtFKVL
YäDNGRNi]DOSOQLWLRIHQ]LYQt~NRO\3UR
WRW\SPRGHUQtKRREUiQFHNWHUëGRNi]DO
YVWĝHOLWWĝLEUDQN\YtFQHæRIHQ]LYQtKUiÿL
9čĝLOVLGRNRQFHQDSRNXWRYëNRS

8

14

ÿtVORGUHVX #



Hned v úvodu musíme konstatovat, že
se Prostějovu nepodařilo obhájit vynikající výsledek z předchozí sezóny, kdy
se bezprostředně po opětovném postupu do profesionální soutěže umístil na
velice solidním devátém místě. Daleko
tak předčil druhého nováčka z Chrudimi. Vzhledem k mnohokrát deklarovaným ambicím hrát v horní polovině
tabulky měl být letos viditelný určitý
posun, místo toho však svěřenci trenéra Pavla Šustra skončili až na jedenácté
příčce s bodovou ztrátou oproti minu-

Tomáš KALÁB

yy Pojďme k bilancování. Sezóna
2019/2020 je minulostí. Byla povedená?
„Vždycky jsou to dva rozdílné pohledy.
Jeden ten výsledkový a druhý výkonový.
Já jsem mnohem více spokojený s tou
výkonovou stránkou, protože ve většině utkání jsme dokázali hrát vyrovnané
partie, hrát kombinační fotbal a útočný
fotbal, zkrátka hrát tak, jak jsme si řekli
na začátku jara. Což pro mě bylo strašně
důležité, že ti kluci dokázali změnit herní
styl. Co se týče výsledkové části, tak tam
je spokojenost menší. Nezvládli jsme poslední zápas, prohráli jsme s Vyšehradem,
podle mě zcela zbytečně. Nezvládli jsme
zápas doma s Líšní. Prohráli jsme doma
s Duklou, prohráli jsme v Jihlavě… V zápasech jsme nebyli horším týmem, ale
udělali jsme více chyb než soupeř. A po
této stránce rozhodně spokojený nejsem.“
yy Jak byste srovnal tým, ke kterému
jste nastoupil a s kterým jste sezónu
zakončil?
„Já bych tohle úplně nemohl srovnávat,
protože jsem předtím Prostějov viděl
hrát v jednom, možná ve dvou zápasech.
Takže do nějakého srovnávání bych se
rozhodně nepouštěl. Já můžu říct jen svůj
čistě subjektivní pocit o tom, jak jsme hráli my, co se nám dařilo. Ale nějaké srovnávání nechám na odbornících, kteří viděli
Prostějov v minulé i této sezóně.“
yy V čem vidíte největší plusy a naopak mínusy ve hře vašeho týmu?
„Plusy byly určitě v tom, že jsme dokázali po zisku míče hrát rychlé protiútoky. V některých utkáních jsme dokázali
dobře držet míč v rozehrávce. Nebyli
jsme moc pod nějakým stresem. Tohle

Michal
SOBECKÝ

určitě. Mínusy, dovednosti a schopnost
řešit herní situace. Přebírání míče, přihrávky. Za mě základní věci, na které pak
navazují ostatní. Když je nemáte, těžko
můžete pak hru, jestliže chceme hrát
kombinačně, stavět dál. V tomhle máme
velké rezervy a velký prostor se zlepšit.“
yy Byla jednou ze slabin také produktivita mužstva?
„Podle čeho soudíte, že produktivita byla slabinou
týmu?“
yy Mám na mysli to, že
měl tým docela dost
šancí, měl však problém
s proměňováním?
„Aha. Berme to tak, že
abychom mohli začít
dávat góly, tak si musíme

k hráčům eskáčka v půlce rozehrané sezóny. Očekávání od něj byla
velká. Tým se potácel na spodku tabulky, nedařilo se mu, podzim
zakončil prohrami a jedenáctým místem. Výsledek? Tabulkově se
sice Prostějov příliš neposunul, u hry ale byl vidět progres. Tým šel
do sebe, a přestože posílil pouze třemi hráči, dokázal, že umí hrát jinak, kvalitněji. Nyní po sezóně, která skončila nezvykle pozdě, musí
ale eskáčko řešit zásadní problém – odchod Kroupy s Polákem do
fotbalového důchodu a celkově půltuctu hráčů z Hané. Nejisté je
rovněž pokračování třeba Bronislava Stáni nebo Patrika Slaměny,
kteří nyní trénují s prvoligovými týmy. Co tedy od dalšího ročníku
očekávat? A jak Pavel Šustr hodnotí ten uplynulý? To prozradil
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Pondělí 27. července 2020
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lému ročníku. Stačily však pouhé dva
body a byla z toho osmá příčka naprosto splňující výše zmíněná kritéria.
V první polovině soutěže získalo
eskáčko ještě pod Oldřichem Machalou osmnáct bodů, což nebyl úplně
špatný základ, těšila především vítězství nad Žižkovem či v Hradci Králové. Bodově nevydařený závěr podzimu zpečetil Machalův osud, nový
trenér měl pak kromě zimní přípravy
nečekaně velký prostor pro vtištění
svého herního pojetí do lehce obměněného kádru.
I vzhledem k dlouhodobé zdravotní
absenci Karla Kroupy bylo možné více
aplikovat rychlý, kombinační, atraktivní fotbal, logicky vyhovující spíše
hráčům mladších ročníků. Po koronavirové pauze se ovšem počáteční
elán kamsi vytratil. Dokumentovalo to
hned první domácí utkání proti beznadějně posledním Vítkovicím, kdy
eskáčko naprosto propadlo ve druhém
poločase, nechalo se soupeřem zatlačit
a přes úspěšný výsledek nezanechalo
v povědomí diváků příznivý dojem.
Přišly další víceméně povinné výhry
nad Sokolovem a Varnsdorfem, tedy
týmy, které byly až do konce namoče-

o herně vyrovnaná utkání, body z nich
ale chyběly. V tomto se nezměnilo vůbec nic, o mnohém vypovídá pohled
do statistik. Z čistokrevných útočníků
si nejvíce branek, a sice pět, připsal Rolinc spolu se střelecky disponovaným
Koudelkou. Další ofenzivní hráči Šteigl
s Lutonským mají pouhé tři branky, na
které dosáhli i Zapletal se Střížem, od
nichž se to prvoplánově příliš nečekalo.
Se dvěma brankami přispěli Píchal, Biolek a Slaměna.
Před týmem je teď zásadnější obměna kádru, která poznamená široce re-

KOMENTÁØ

ny do sestupové loterie. Další naprosto nepovedený druhý poločas zažil
domácí stadion v utkání s pražskou
Duklou, naopak utkání s Hradcem
Králové patřilo výsledkově i celkovým
dojmem k těm nejlepším. Na jaře tak
Hanáci obohatili své konto v tabulce
o sedmnáct bodů.
Eskáčko na jaře stejně jako v předchozím období trápila efektivita proměňování šancí. V mnoha případech šlo sice

Foto: Josef Popelka

vytvářet šance. Těch bylo relativně dost,
za mě to ale bylo pořád málo. Pořád se
můžeme zlepšovat. A pak obecně platí,
že když chcete něco zlepšit, musíme
trénovat. Takže schopnost se prosazovat
mají třeba útočníci trochu v sobě, ale
spousta věcí se pak dá trénovat. A může
to přinést ten výsledek, že hráči začnou
proměňovat šance ve větším klidu. Ale
vždycky to souvisí s celkovou prací
týmu, s tím, jestli jsme třeba v pohodě.
Je tam spousta aspektů, ale obecně se
dá říct, že jediný způsob, jak to řešit, je
trénink.“
yy Tým získal na jaro tři posily – Daniela Bialka, Michala Stříže a Bronislava
Stáňu. Hrál některý z nich nad očekávání?
„No určitě musím říct, že Dan Bialek,
který přišel ze třetí ligy bez druholigových zkušeností, to zvládl opravdu velmi
dobře, je to kluk, který má potenciál se
ještě hodně posunout. Takže ten
pro nás byl velkým překvapením a jsme rádi, že jsme ho do
Prostějova získali na přestup.
Co se týká Michala Stříže,
tak tam jsme věděli o jeho
kvalitách i nedostatcích,
protože už má něco ve
druhé lize odehráno. Ale
platí to samé, co u Bialka, má

předpoklady a má ještě velký prostor se
zlepšovat a posouvat. U Broni Stáni jsem
věřil, že bude opravdu posilou, protože
má prvoligové zkušenosti a sám jsem
ho viděl v několika prvoligových zápasech, kdy podával opravdu velmi dobrý výkon. Musím říct, že se ze začátku
úplně tolik neprojevoval. Trošku ho ze
začátku zbrzdilo zranění. Musím říct, že
to nejdřív nebylo ono, ale v posledních
zápasech ukázal, že je to hráč, který umí
zápasy rozhodovat, umí je ovlivnit svým
výkonem. Je to jen o tom, jestli bude,
nebo nebude chtít být kvalitní hráč.
Možnost tady u nás měl, teď se vrací na
přípravu do Opavy. U něho (zamyslí se),
u něho nechci říct, že bych byl zklamaný,
to rozhodně ne, ale v některým zápasech
jsem čekal více, zejména směrem dopředu, v proměňování šancí, jejich vytváření. Ale obecně musím říct, že všichni tři,
co k nám přišli, nám hodně pomohli.“
yy Mužstvo přijde o řadu hráčů, minimálně o šest. Připravujete už náhrady?
„Na posilách jsme začali pracovat už
během jarní části. Bylo to hodně složité, protože některé soutěže se nehrály,
vyhledávání hráčů tak bylo o to těžší.
Ale my jsme věděli, že se blížíme k tomu
bodu, kdy Prostějov trochu odbočí z té
cesty, kterou šel. Měli jsme tady dlouhodobě hráče, ty starší, u kterých jsme věděli, že budou končit. A taky jsme věděli,
že budeme budovat nový tým. Takže
jsme na tom pracovali během celé jarní
části, teď se to ještě zintenzivnilo. Máme
hodně hráčů, které budeme zkoušet
nebo které jsme už oslovili. Věřím tomu,
že ta doba v přípravě nám pomůže
k tomu, abychom tým poskládali. Protože my jsme teď na začátku nové cesty,
budujeme nový tým. Zodpovědnost
budou přebírat hráči, kteří jsou tu sice už
delší dobu, ale byli pořád ve stínu těch
zkušených hráčů. A takhle my teď hodláme pracovat. Ať už je to Machynek,
nebo Šteigl, Zapletal. Teď se to prostě
opře o ně.“
yy Jak hodnotí vaši práci vedení klubu? A jak vypadá vaše budoucnost
v Prostějově?
„Před koncem sezóny jsme seděli s panem Jurou, kdy jsme si řekli, že očekávání
směrem ke mně byla v pořádku. Dohodli
jsme se na prodloužení smlouvy. I když
já jsem s určitým rizikem podepsal
smlouvu na půl roku, protože jsem chtěl
vedení Prostějova přesvědčit, že si můžeme pomoci navzájem. A dohodli jsme se
na nové smlouvě na dva roky.“
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Stanislav Klobása Jihlava
Lukáš Matějka
Ústí nad Labem
Michal Hlavatý Pardubice
...
Jan Koudelka
Prostějov
Jakub Rolinc
Prostějov

4 Daniel BIALEK
13 Tomáš JANÍČEK

27 Lukáš PEKA
 

27 Miloslav BRÉDA
1 Filip MUCHA
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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

jde bez větších výkyvů a suverénně si
vybojuje postup do nejvyšší soutěže.
Zbrojovku nastartovala podzimní
výměna trenéra, jenže skvělá stíhací jízda už na první příčku nestačila.
Přesto bude Brno opět prvoligové,
což si klub takových tradic bezesporu
zaslouží.
Na druhé straně zklamala především
Jihlava a také Hradec Králové, své
ambice se jim naplnit nepodařilo.
Velmi slušný dojem zanechali oba
nováčci, jak Líšeň, tak Vyšehrad si
stejně jako rok předtím Prostějov
s Chrudimí druholigovou příslušnost
udržely.
V poli poražených tentokrát skončily
Sokolov a Vítkovice, na něž dolehla
především ekonomická tíže. V případě ostravského celku dokonce natolik,
že se přihlásí pouze do divize. Konečně finančně nejlépe na tom nejsou ani
některé výše postavené kluby.
Závěrem zdůrazněme to zásadně pozitivní – prostějovský fotbal se ve druhé
nejvyšší soutěži evidentně zabydlel,
nemusel ani náznakem řešit problémy
z prvního ročníku po postupu mezi
profesionály. To je dobrým počinkem
pro budoucnost.
STATISTIKY FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

spektovanou zkušenost týmu. Konec
takových hráčů jako Kroupa nebo Polák ovšem zákonitě musel přijít, otázkou zůstává, do jaké míry mladší hráči
využili příležitosti se od zkušených
spoluhráčů něco přiučit. A kdo z nich
také zůstane. Pokud by měl opravdu
odejít Koudelka, Slaměna či Lutonský, na kvalitě kádru se to určitě projeví. Je pak samozřejmě otázkou, jak
kvalitní náhrady se klubovému vedení
podaří na Hanou přivést. V minulosti
se přínos akvizic setkával spíše se střídavými úspěchy.
Nadějně se v posledních utkáních
sezóny předvedli dorostenci, kteří
dostali příležitost sice poněkud nedobrovolně a z nouze, o to cennější
byly naznačené výkony. Už jen proto,
že jde o vlastní klubové odchovance,
na nichž podle deklarované filozofie
měla především stát hra celého týmu.
Zapletal, Šteigl či Píchal se do druholigového týmu zapracovali víceméně
úspěšně, řada je tedy na dalších.
Když se rozhlédneme po druholigové tabulce, pak jistě největším překvapením uplynulého ročníku je tým
Pardubic. Málokdo po podzimu asi
očekával, že i jarními úskalími pro-

Eskáčko úspěch z minulé sezóny nezopakovalo
PROSTĚJOV Polovina července
je za námi a teprve v tomto čase
se otvírá prostor pro rekapitulaci
soutěžního ročníku 2019/2020.
Na jeho startu by nikoho ani ve snu
nenapadlo, že jarní sezóna dozná
takových změn, že dlouho nebude
jasné, zdali se soutěž vůbec dohraje, že se bude hrát několik týdnů
v „anglickém“ stylu a že poslední
kapitoly této fotbalové detektivky
se dopíší až uprostřed prázdnin. Jak
si v tomto ročníku, který bezpochyby vstoupí do historie tohoto sportu, vedlo eskáčko?
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-HGQR]QDÿQč QHMSRYHGHQčMät ]LPQt
DNYL]LFH3ĝLäHOVREWtæQëP~NROHPQDKUD
GLW QD SRVWX VWRSHUD ]NXäHQpKR 7RPiäH
-DQtÿNDDWRKRWR~NROXVH]KRVWLOVYHONëP
SĝHKOHGHP 6H 6FKXVWHUHP Y\WYRĝLOL VHK PROSTĚJOV Naskakovat do rozjetého vlaku je vždycky poněkud
UDQRX GYRMLFL NWHUi GUæHOD SURVWRU SĝHG rizikové. V běžném životě, ale třeba také ve sportovním klubu. To se
REčPDJyOPDQ\'REUëKODYLÿNiĝ
stalo Pavlu Šustrovi (na snímku), který coby fotbalový kouč nastoupil
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Z první ligy tedy zázračně nikdo nesestoupil, soutěž se rozšiřuje o vítěze
druhé ligy Pardubice a Zbrojovku
Brno. Druhá liga bude pouze čtrnáctičlenná, Dukla Praha v ní zůstává a místo Vítkovic a Sokolova se do soutěže
vrací Táborsko a jako nováček Blansko.
Táborsku pomohl vyšší bodový zisk
v okamžiku ukončení amatérských
soutěží, než měl první tým ze druhé
skupiny České fotbalové ligy. Po roční
pauze se tak vrací do profesionální soutěže. Blansko ji naopak okusí poprvé.
Losovací aktiv proběhne 5. srpna.
V tomto okamžiku bude jasná termínová listina, start druhé ligy ještě není
úplně zřejmý.
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brankárá

Filip MUCHA

Kde jinde než v Opavě. Klub sídlí
v Moravskoslezském kraji, onemocnění je tam nejpravděpodobnější.
Kdo si po posledním ligovém grémiu
vsadil na to, že se liga nedohraje, nemohl prohrát. Jelikož další odklady
už při posledním termínu pro dohrání soutěží 2. srpna neměly smysl, je
podivný fotbalový ročník 2019/2020
definitivně minulostí.

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

DRUHÁ LIGA POUZE SE DVĚMA NOVÁČKY

PROSTĚJOV Cirkus jménem profi fotbal. Tak by se mohlo
zjednodušeně hodnotit dění minulého týdne, kdy několik
hodin před výkopem předposledního prvoligového kola
o záchranu vešla ve známost nákaza koronavirem u jednoho
hráče Opavy. Tím se vyřešily poslední rébusy ohledně složení
první a druhé ligy v příštím ročníku.
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Hokejový obránce Robin Staněk má být hlavní defenzivní zbraní Jestřábů
PROSTĚJOV Bezesporu jednou
z největších posil LHK Jestřábi
před novým ročníkem je Robin Staněk (na snímku), který
bude zároveň k nejzkušenějším
hráčům prostějovského týmu.
Zatímco řada jeho nových spoluhráčů na nějaký větší úspěch teprve čeká, on už jich má za sebou
několik. A téměř všechny jsou
spojené s Olomoucí, v níž zažil
postup do extraligy i zabydlení
se v nejvyšší soutěži. Po angažmá
v Jihlavě se vrací na Hanou znovu, tentokrát ale do Prostějova.
Jak sám říká, do mužstva už stihl
za krátký čas zapadnout.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

20032710509

yy Jak se zrodil váš přesun do
Prostějova?
„Zavolali jsme si s panem Vykoukalem a domluvili se na podmínkách.
To jednání bylo férové a rychlé.
Jsem rád, že to mám blíže domů,
odpadlo mi dojíždění do Jihlavy.
Takže o to bylo rozhodování jednodušší, nenarazil jsem během jednání na žádný problém.“
yy Pokud vím, vy jste z Jihlavy na
rozdíl od několika jiných hráčů
neodešel z rozhodnutí klubu?
„My jsme byli s panem Ščerbanem
domluvení na jistých podmínkách
pokračování spolupráce. Jenže vli-

vem koronaviru mi je už pak nemohl dát. Jednání z jeho strany bylo
super, rozešli jsme se v dobrém.“
yy Jak hodnotíte zpětně působení v Jihlavě? Byl pro vás výsledek
toho ročníku zklamáním?
„Co se týká sportovní stránky a výsledků, tak to bylo rozhodně velké
zklamání. Ohledně managementu
trenérů a zázemí však rozhodně ne.
Dá se říct, že jsem si v Jihlavě odpočinul, v tomhle problém vůbec
nebyl. Až na ty zmiňované sportovní výsledky. Moc nám to opravdu
nešlo.“
yy Říkáte, že jste si odpočinul.
Narážíte na to, že v Chance lize je
přeci jen na hráče menší tlak než
v extralize?
„Spíš bych to řekl tak, že když je
člověk někde delší dobu, tak mu
začnou vadit i prkotiny. Na druhou
stranu, když člověk změní prostředí, tak nevnímá vůbec nic, neřeší
nic. Soustředí se pouze na ten hokej. Takže spíš z tohoto hlediska to
pro mě byl odpočinek, byl jsem tam
nový, kolem mě nové prostředí. Bavil jsem se téměř jen tím hokejem.“
yy Pokud by tedy přišla nabídka
na návrat do Olomouce, jak byste
na ni reagoval?
„Když jsem se bavil s panem Fürstem a s ostatními, jak jsem končil
v Olomouci, tak jsem říkal, že neodcházím nijak ve zlém. Já osobně
bych se tedy v budoucnu klidně
zase vrátil do Olomouce. Neměl
bych s tím problém a neměl jsem
ani problémy v klubu. Nyní to ale
nebylo na pořadu dne.“
yy Je pro vás angažmá v Prostě-

jově pozitivní i proto, že odsud
pochází vaše přítelkyně?
(úsměv) „Ano, je to i kvůli přítelkyni, je pro mě rozhodně jednodušší, že můžu hrát tady v Prostějově.
Jsem za to strašně rád, protože to
dojíždění už bylo náročné. Chtěl
jsem samozřejmě být s Jančou
doma častěji. Tohle pro mě bylo
důležité při rozhodování.“
yy Pomáhá vám to i při poznávání prostředí, které vám není úplně neznámé...
„Ano, už kdysi jsem tu byl, zrovna
jsem začínal v chlapech. To se tady
hrála druhá liga. Znám třeba pana
Ovečku, ten je tady pořád. S kluky
se znám s některými od vidění, s
dalšími osobně a s některými jsem
hrál. Minulý týden jsme se vlastně
sešli poprvé. A můžu říct, že po těch
pár dnech se cítím úplně v pohodě.
Přijde mi, jako bychom zde už měli
za sebou aspoň jednu společnou
sezónu. V tomhle určitě problém
nebude.“
yy To jste tedy do týmu zapadl
rychle...
„To ano, myslím, že charakterově
jsou tady všichni kluci v pohodě.“
yy V týmu ve svých 31 letech jste
za veterána. To je trochu nezvyklá pozice, ne?
„Trochu jo. Ale já si připadám pořád
jako mladý kluk. (úsměv) Nebude
v tom tedy žádný problém, když
je tady dost mladých hráčů, pořád
jsme všichni jako v uvozovkách malá
děcka. Myslím si, že staří mladí, to
nebude hrát roli. Že bychom tady po
mladších šlapali, to určitě ne. Spíš si
myslím, že po nás bude šlapat trenér,

Já si připadám pořád jako mladý kluk.
Nebude tedy žádný problém, když jsem
tady spíše s mladými hráči, pořád jsme
všichni jako v uvozovkách malá děcka...
abychom na sobě všichni makali bez
rozdílu věku. A všichni hráli, aby to
zkrátka fungovalo.“
yy U Jestřábů po uplynulé sezóně skončila kromě Petra Krejčího celá obrana. Necítíte proto na
sebe o to větší tlak, aby ta nová
nadcházející ročník zvládla lépe?
„Myslím si, že je to každého věc.
Já žádný tlak na sebe takto necítím. Důležité je, abychom pracovali hlavně v tom týmu. Bude to
o týmovosti. Na tom
jediném
záleží.

Žádný jiný tlak si na sebe nepřipouštím.“
yy Už vám trenér řekl, s jakou
rolí u vás počítá?
„Ne, o tom jsme se takhle nebavili.
To asi pan Vykoukal bude hlavně
spíš čekat, že budu spolehlivý v
defenzivě. Počítám, že při přípravě
na ledě nebo před sezónou těsně
budou pohovory.“
yy Jiří Vykoukal ve 49 letech naskočil minulou sezónu do obrany. Chtěl byste si s ním někdy
zahrát?
(úsměv) „Klidně, toho se nebojím.
Myslím si, že je pan Vykoukal soutěživý pořád. A pokud by mu dovolilo zdraví, tak by to třeba obul,
kdyby bylo nejhůř. Myslím si ale
taky, že by sám byl radši, kdyby to
nebylo nutné, aby musel zasahovat.“
yy Máte za sebou úvodní týden
letní přípravy a od začátku vám
trenér Jiří Šejba dával do těla.
Proto mě zajímá, jestli je něco,

co byste z tréninkových dávek
oželel?
„Ne, já si nevybírám. Už mě to
přešlo. Člověk je rád, že je zdravý
a může dělat všechno. Je mi jedno,
jestli běháme, skáčeme, cokoliv...

Jsem rád, že mě nic nebolí. Trénink
se snažím vždy odmakat a že bych
se chtěl něčemu vyhýbat, to fakt
ne. Dělám to rád a těší mě, že jsem
zdravý. To je jediná věc, na které mi
tak záleží.“

vizitka
ROBIN STANĚK
✓narodil se 30. prosince 1988 ve Zlíně
✓ hokejový obránce, nová posila
LHK Jestřábi Prostějov
✓ s hokejem začínal ve Zlíně, hrál také
v mládežnických výběrech Uherského Hradiště
✓ první šance v mužském hokeji ale přišly na Hané:
v Olomouci a v Prostějově
✓ s olomouckými „Kohouty“ v roce 2014 postoupil do extraligy
✓ během své kariéry se stal synonymem pro důrazného
a schopného hráče, zejména směrem dozadu
✓ v české extralize dosud odehrál 149 zápasů
a nemusí se jednat o konečné číslo
✓ je svobodný, ale zadaný a bezdětný
Zajímavost: může být symbolem hokejové loajality, v Olomouci totiž hrál
mezi lety 2009 až 2019, což se vidí jen málokdy...
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PROSTĚJOV Uteklo to jako voda. Individuální příprava je minulostí, suchá zčásti taky. Nazrál tak čas, aby se Jestřábi vrátili
tam, kam patří, tedy na led. V pondělí 20. července se tak poprvé po půl roce sklouzli na ledě a zároveň se začali více herně
poznávat. Výrazně obměněný tým neměl na co čekat, už 11.
srpna ho čekají první přátelské zápasy.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Jaký je rozdíl, když udělám tohle?“
švihl Jiří Vykoukal do puku. „A tohle?“
změnil styl přihrávky. „V rychlosti?“
hádalo osazenstvo střídačky. Ve středu
bylo na hokejovém stadionu v Prostějově živo. Tým dostal pořádně tvrdou
lekci v podobě makání v tělocvičně.
Poté krátký oddech a následně více

než hodinu a půl trvající trénink na
ledě. Tam nejprve v 10 hodin zavítali tři brankáři s Jiřím Vykoukalem.
O dvacet minut později je následovalo
mužstvo. „Máš to za dvacet,“ hlásili pak
někteří hráči opozdilcům.
Tréninky zkrátka nabraly na obrátkách. Tým se koneckonců sešel téměř v plné sestavě. Pár bolístek se sice
ukázalo, ovšem nic vážného. Navíc
přišli i noví hráči. „Jeden se nám moc
líbí, u těch ostatních se uvidí. Jsou to
kluci z nižší soutěže. Beru jako pozitivum, že tu s námi jsou. Je dobře, že
mají naši hráči další konkurenci,“ vy-

jádřil se Jiří Šejba. Navíc do týmu přibyl i třeba brankář na zkoušku, a sice
jednadvacetiletý Adam Wolf. Ten dosud chytal třeba za mládež Sparty, do
ní se ale neprosadil. V minulé sezóně
pak třeba působil v Kadani, ještě dříve
v juniorce ve Švédsku. Wolf tak může
být odpovědí na to, kdo bude zastávat
post brankářské dvojky.
Také některé další aspekty už možná
jsou trenéru Jiřímu Šejbovi jasnější.
Třeba kvalita hráčů a to, kdo bude kde
hrát. Případně kdo s kým. „Líbí se mi
třeba Bartoš s Mrázkem, řeším, koho
k nim. Pak také Žálčík, Chlán nebo
Hrníčko,“ poznamenal kouč k některým jménům na dotaz, jak plánuje
poskládat první pětku. Při hledání
opor v útoku i jméno Tomáše Kauta,
jedné z prvních posil, která má přinést spoustu zkušeností z první ligy,
ale také z extraligy.

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ jakýsaabyl prrvní trrénninkk na leedě....
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A co tedy Jestřáby čekalo na ledě?
Spousta dřiny: pilování nahrávek,
střelby, kombinací. Brankáři dostali
pořádně zabrat od Jiřího Vykoukala s bruslením, nebo s přesuny
v bráně. Rozchytání tak zprvu netvořilo výraznější část tréninku, ale

zato sám pohyb ano. Právě ten by
mohl být pro Jestřáby jako celek
jednou z hlavních zbraní. V týmu je
spousta mladíků, ani jeden z hráčů
se naopak neblíží třeba k pětatřiceti, tedy věkové hranici, za níž už se
sportovci berou jako veteráni. Jak

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

ale tým zvládne přechod z tréninků
do zápasů, to ukáže nejdříve srpen.
První zápas čeká Prostějov na turnaji pořádaném Porubou 11. srpna.
Soupeřem jim od 19:15 bude polské Jastrzebie hrající nejvyšší tamní
soutěž.
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PŘÍPRAVA: S přístupem hráčů

je trenér spokojený!
PROSTĚJOV Nejdříve koronavirová nejistota a s ní individuální příprava, potom příprava
společná následovaná krátkou
pauzou. A nyní konečně vyjetí na
led. V pondělí se hráči vydali na
kluziště ozkoušet své dovednosti, zjistit, zda příliš nezrezivěly.
Při té příležitosti pak Večerník
poprosil o některé postřehy trenéra Jestřábů Jiřího Šejbu. Ten
se po nečekaném konci Ladislava Lubiny na lavičce chopil žezla
v nelehké situaci. Musel takříkajíc naskočit do rozjetého vlaku,
i když jedoucího o chlup pomaleji než loni. Klub totiž musel krátit
svůj rozpočet.

Jak tedy dosavadní přípravu trenér
hodnotí? „S hráči, jejich přístupem
a účastí na trénincích jsem spokojený.
Co se týká marodky, tak je tam jeden
zánět achillovky, dvakrát otlačeniny,
jeden hráč se potýká snad s angínou.
Ale celkově nic velkého,“ poznamenal
Jiří Šejba. Ten má zatím k dispozici
zhruba 25 hráčů do pole. Vidí ale na
nějaké pozici slabiny? „To se zatím
dá těžko říct. Více podle mě ukáží až
první zápasy,“ uvedl. Ty přípravné se
přitom rychle blíží. Na brzkém RT
Torax Cupu se tým střetne například
s domácím celkem nebo s Frýdkem-Místkem. A to už za dva týdny.
Jiří Šejba se pak zaměřil při hodnocení také na nedostatky a naopak

pozitiva hráčů. „Nedostatky, třeba
při anaerobních cvičeních. Také se
moc hráčům nechtělo do běhání, ale
věřím, že to se zlepší,“ sdělil některé své poznatky s úsměvem trenér.
A jaká jsou naopak pozitiva? Ta by
fanoušky mohla určitě potěšit. „Tak
například technika, kluci jsou na
tom velice slušně. A stejně tak má
řada z nich dobrou střelu. Teď jen
aby ji dobře využívali a nebáli se třeba střílet z první,“ doufá Jiří Šejba.
Hráče pak bude nejen na ledě trápit
dál. Do sezóny začínající v září chybí
ještě hodně času. Nadále tak bude
probíhat třífázová příprava. Tedy
to, co mají Jestřábi naordinované už
nyní.
(sob)

PROSTĚJOV Velká část letní
přípravy je minulostí, hráči se
tento týden poprvé trousili na
led. Trousili? Ne tak docela. Bylo
vidět, že se na trénink těší. Potvrzuje to i jedna z mladých pušek
Kryštof Ouřada. Ten jako jeden
z mála hráčů přežil jednak škrty
v klubu, jednak velké zemětřesení na soupisce. A navíc se počítá
i s jeho „starým“ parťákem z Chomutova Petrem Chlánem. Právě
i na Chomutov a situaci kolem něj
jsme se mladého útočníka v krátkém rozhovoru ptali. Jak ale zároveň prožil letní přípravu? A jak si
podle něj sedl tým? Nejen na tyto
otázky mladý forvard odpovídal
redaktorovi Večerníku.

Michal SOBECKÝ
yy Tento týden jste vyrazili na led.
Jaké to bylo?
„Bylo to super, vždycky je to krásný
pocit se vrátit na led. Letos jsme ho
dokonce měli trochu dříve.“
yy Dal se podle vás už tým do
kupy?
„Dal, už jsme se s kluky seznámili.
Všichni jsou to prima lidi, bude to
v pohodě.“

Metla na hokejisty? Podle Kryštofa
1WąCF[ VąGDC FGNwÊ D÷åGEMÆ VTCV÷
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yy V minulosti se pokaždé v kabině vyloupl nějaký bavič. Kdo to
bude tentokrát?
„To jsme zatím nezjistili, zatím jsme
ještě tolik času nestrávili společně.
Ale věřím, že nějaký ten vtipálek
a bavič kabiny vyjde na povrch
v průběhu sezóny.“ (úsměv)
yy Jak zatím hodnotíte letní přípravu? Co vám nejvíce dalo zabrat?
„Tak já měl s Chláničem například
individuální program, který nám
připravil kondiční trenér. Co se ale
týká různých cviků, tak asi nejvíc mi
dalo zabrat běhání. Třeba uběhnutí
kilometru na čas. Já moc nejsem na
dlouhé tratě, takže tohle byl asi pro
mě největší problém.“

yy Je nějaký aspekt vaší hry, který
byste chtěl změnit?
„Rád bych vyhrával více osobních
soubojů a samozřejmě nabral nové
zkušenosti. K tomu bych chtěl posílit.“
yy Závěrečná otázka nebude příjemná – ptám se totiž na Chomutov, váš mateřský klub. Jak hodnotíte jeho pád do „kraje“? Očekával
jste ho?
„Je to samozřejmě hodně nepříjemné, už jen proto, že jsem tam
vyrůstal odmalička. Ale bohužel
se nenašel sponzor a ty dluhy byly
velké. To jsem věděl, měl jsem
i zprávy o tom, jak to tam vypadá.
Takže jsem s tímto scénářem počítal.“

Å=$ÿÉ7.<1$/('Ě-6289æ'<9(/0,7Ěæ.e´ Chance liga bez Chomutova!
őtNiQRYiĀHNY~WRNX0LFKDO*DJR Tým putuje o dvě patra níž

PROSTĚJOV Suchá letní příprava již dospěla ke svému konci
a jestřábí letka se tak v minulém týdnu sešla k prvním tréninkům
na ledě. Na rozhovor pro Večerník si udělal čas nováček v sestavě
Michal Gago (na snímku). Třiadvacetiletý útočník patří do líhně
bývalých Orlů z EBEL ligy, která v Prostějově během příprav na nový ročník vznikla.„Ze začátku jsem tady znal jen kluky ze Znojma
a pár dalších, proti kterým jsem někdy hrál. Teď se ale všichni navzájem poznáváme,“ říká o spoluhráčích Gago.

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Jak se zrodil váš přestup do Prostějova?
„Agent mi zavolal, že je možnost jít do
Prostějova. Byla to moje první nabídka
od nějakého klubu a tím pádem i první
možnost. Vzhledem k tomu, co teď ve
světě i u nás bylo, jsem to přijal a vzájemně jsme se domluvili.“
yy Jak byste se prostějovským fanouškům představil?
„Tak v první řadě jsem útočník. Považuji se spíše za dynamického hráče
s tlakem do brány. Nebojím se spolu-

hráčům před brankou nahrát, to mi
docela jde. Občas ale umím i sám dobře
vystřelit.“(smích)
yy Býváte po vstřelené brance emotivní a slavíte s fanoušky?
„To se odvíjí hlavně ze situace a také
z toho, jaké je skóre. Když jsou ale ty pravé emoce, tak se toho nebojím a určitě
slavím.“
yy Máte za sebou první tréninky na
ledě, vraťme se ale ještě na chvíli k letní
přípravě. Jak byste ji popsal?
„Přípravu jsme měli v podstatě všichni individuální. Já jsem ji absolvoval
doma ve Zlíně, řekl bych, že to pro mě
bylo dobré. Nejvíce mi dělalo problém
asi kolo, když jsem měl vyjet nějaké
kopce. Dřina ale k tomu všemu prostě
patří.“
yy Jak náročné byly první tréninky
a jaké z nich máte pocity?

„Hodně náročné. Na ledě jsem byl
pořádně naposledy někdy v březnu, pak krátce dvakrát během
pauzy. Začátky na ledě jsou vždy
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velmi těžké. Máme toho opravdu
hodně, ale tak to prostě je.“
yy Co říkáte na zdejší formující se
tým?
„Ze začátku jsem tady znal jen kluky
ze Znojma a pár dalších, proti kterým
jsem někdy hrál. Teď se ale všichni navzájem poznáváme. Myslím si, že si to
všechno sedne a bude to v pohodě.“
yy Na koho ze soupeřů se v přípravných utkáních těšíte?
„Abych řekl pravdu, ani pořádně nevím, kdo všechno nás tam čeká. Spíše
než na přípravu se asi více těším až na
ligu.“
yy Na který tým v lize se tedy těšíte?

„Těším se asi na všechny moravské
týmy jako Přerov, Vsetín. V Přerově
jsem chvíli hrál, takže vím, že se to
mezi kluby bere vždy hodně prestižně
a každý chce vyhrát.“
yy Stihl jste se v Prostějově rozkoukat? Co říkáte na město?
„Ve městě jsem ještě vůbec nebyl. Když
už jsem si někam vyšel, tak jsem byl
pěkně ztracený. Takže jsem většinou
jen na zimáku nebo raději spím.“(smích)
yy Vzkázal byste něco fanouškům
Jestřábů?
„Určitě. Ať nás podporují a stojí za
námi. My do toho dáme všechno
a uvidíme, jak to dopadne.“

PROSTĚJOV Tragický příběh
hokejového Chomutova nekončí. Tým, který měl v sezóně
2013/2014 na kontě rekordních
24 proher v extralize v řadě, se trápil i v uplynulé sezóně. Ale nejen
herně. Klub ze severu Čech totiž
trvale sužují dluhy. Nepomohla
iniciativa fanoušků ani výměna
vedení. Zásadní problém tak nastal
třeba na jaře, kdy se tým zbavil drtivé většiny svých hráčů a prakticky
všech nad 22 let. Přesto přihlásil
Chance ligu. Naděje na její odehrání v sezóně 2020/2021 však minulý týden definitivně zhasla.

Michal SOBECKÝ
Výkonný výbor zapsaného spolku
určil středu jako klíčové datum pro
rozhodnutí, zda pokračovat v Chance lize, nebo ne. Jednání ale nedopadla. Na začátku prázdnin oslovila
výkonný výbor zapsaného spolku
skupina investorů v čele s Martinem
Altrichterem. Ta byla ochotna uhradit zhruba třetinu dluhů, které klub
měl vůči svým často již bývalým

hráčům. Část jednajících stran však
podle webu Pirátů nesouhlasila.
„Šéf hráčské asociace Libor Zbořil
i sami hráči se snažili najít shodu
s menšinou kolem agenta Tomáše
Krejčího, která s návrhem nesouhlasila. Ovšem to se nepodařilo, takže
seniorský hokej bude v Chomutově
na krajské úrovni,“ uvedl předseda
spolku Daniel Badinka. Krejčí později tvrzení, že by jen jím zastupovaní hráči dohodu odmítli, popřel.
Výsledkem tedy je, že Chance
liga bude mít pouze 18 účastníků.
A Chomutov zamíří do krajské ligy
Ústeckého kraje. Z mapy profesionálních hokejových klubů tak zmizí klub, který dlouhodobě působil
v rámci dvou nejvyšších soutěží
a v sezóně 2016/2017 dokonce vyválčil v extralize čtvrté místo. Oddílem přitom prošli hráči jako Vladimír Růžička mladší, Radek Duda,
Brett Flemming, Juraj Valach nebo
dříve třeba Milan Kraft a Milan Procházka. V Prostějově pak působí
chomutovští Kryštof Ouřada a Petr
Chlán.
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PALYZA A BÁLINT V REPREZENTAČNÍ
NOMINACI
PROSTĚJOV Dvoutýdenní sraz reprezentačního národního
výběru naplánovalo vedení českého basketbalu. Na kemp
v Mariánských Lázních, který probíhá od 27. července, plynule
naváže soustředění v Poděbradech. Obě akce budou mít zajímavou hanáckou stopu, protože v nominaci nechybí kapitán
BK Olomoucko Lukáš Palyza a nově také nadějný křídelník prostějovských Orlů Richard Bálint.
Původní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Hráč našeho vrcholového centra
mládeže BCM Orli Prostějov si svými výkony v reprezentaci U20 řekl
o nominaci do A-týmu mužů. Reprezentační trenér Ronen Ginzburg
tak povolal do přípravného kempu
v Nymburku našeho teprve sedmnáctiletého juniora, který se tak potká
na pozici rozehrávače s Tomášem
Satoranským, který v NBA hraje za

slavné Chicago Bulls,“ usmívá se Michal Müller, předseda prostějovského
basetbalového mládežnického klubu.
„Náš kemp poprvé nemá vyústění
v podobě zápasů, ale je dobré být
spolu. Myslíme i na budoucnost, a to
i za horizont roku 2022, kdy tu budeme pořádat EuroBasket. V kempu tak
budeme mít i mladé hráče, a pokud
kluci jako Zídek, Böhm, Sehnal nebo
Bálint stráví jakkoli dlouhý čas vedle
Satoranského, Hrubana nebo Balvína, budou moci poznat tuhle vysokou
úroveň i to, jak trénují takoví hráči. Já
jsem proto rád za tuto možnost být

spolu v tomto složení,“ pochvaluje si
už dopředu blížící se akci kouč mužské reprezentace Ronen Ginzburg.
„Richard má před sebou nadějnou
kariéru, prioritou ovšem zůstává
současné dokončení studia na Gymnáziu Jiřího Wolkera, čeká ho ještě
septima a oktáva v osmiletém studiu
se zaměřením na anglický jazyk,“
podotkl na adresu talentovaného
odchovance Müller. A přidal jednu
zajímavost: „V reprezentačním výběru se potká i s dalším absolventem
prostějovského GJW Jaromírem Bohačíkem, který zazářil na mistrovství
světa v Číně a momentálně přestoupil z mistrovského Nymburku do
francouzského týmu ve Štrasburku.“
Se sestavou, která se v Mariánských
Lázních sejde, je kouč národního
týmu ČR hodně spokojen. „Všechno
začalo už kempy mládežnických
reprezentací a je velmi dobře, že se

tyto akce zorganizovaly, protože
si myslím, že většina federací letos
v létě nic takového nedělala. Jejich
efekt uvidíme v budoucnosti. Kempy jsem navštěvoval a viděl na nich
spoustu talentů pro budoucnost českého basketbalu,“ řekl s příslibem
kormidelník lvů.
Podle reprezentačního manažera
se hráči týmu mužů společné akce
nemohli dočkat. „Chtěli jsme to
naplánovat před začátky klubových
příprav, hráči ale byli po basketbalu
tak hladoví, že sami volali a ptali se,
jestli by nešlo začít dřív a nemohlo to
být delší. První část kempu v Mariánských Lázních měla být původně
zaměřená na individuální činnosti,
ale sami hráči chtěli, aby se hned
hrálo pět na pět, protože individuálně jedou celý červen i červenec a už
skoro půl roku jsou bez zápasů,“ uvedl Michal Šob.
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Basketbalisté se vrací Pestrá kolekce soupeřů v přípravných zápasech

do společné kabiny
PROSTĚJOV Po dlouhé době se
setkají všichni hráči BK Olomoucko,
kterým 29. července startuje příprava na nový soutěžní ročník Kooperativa NBL. Chybět bude pouze
reprezentant Lukáš Palyza (více na
jiném místě – pozn.red.), zbytek týmu
by měl být k dispozici.
„Kompletní ale ještě nebudeme, o některých posilách stále jednáme. Ovšem
budeme se snažit, aby co nejdříve dorazily. Přípravné období zase tak dlouhé

není a potřebujeme nové hráče zabudovat do sestavy,“ nechal se slyšet sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Pro funkcionáře a realizační tým začala
příprava dříve než pro basketbalisty.
Kromě běžného shánění nových akvizic museli pečlivě sledovat, jak se vyvíjí
situace kolem koronaviru.
„Pochopitelně respektujeme všechna
zdravotní nařízení. Zajistili jsme dezinfekce, budeme důsledně dbát na zajištění veškerých hygienických opatření.
Neradi bychom skončili v karanténě.
Žijeme ve zvláštní době, ale musíme se
přizpůsobit. Jinak to zkrátka nejde,“ řekl
Pekárek.
(lv)

PROSTĚJOV Rovných deset zá- „V naprosté většině zápasů narazíme
pasů odehrají do začátku sezóny na týmy, které hrají nejvyšší soutěže.
basketbalisté BK Olomoucko. To je dobře, protože i když v přípravě
První přípravné utkání mají na
nejde o výsledky,
programu v polovině srpna, kdy
nemá smysl hrát
přivítají Ostravu, generálkou
proti výrazně
na start Kooperativa NBL bude
slabším protivmezinárodní turnaj O pohár
primátora města Olomouce
3. a 4. září.
Vedení klubu dohodlo
duely s českými, slovenskými a rakouskými
soupeři. Není vyloučeno, že Hanáci narazí také na polského
soupeře z Opole, to ovšem bude záležet na výsledcích semifinálových
utkání v rámci závěrečného turnaje
v Olomouci.

níkům. Každý zápas může ukázat, jak
na tom aktuálně budeme, odhalí nám
rezervy,“ míní kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Počet dohodnutých střetnutí prakticky kopíruje situaci v letních měsících z předchozích let. Odpovídá
představám členů realizačního

týmu, dává odpovídající prostor
k dostatečnému tréninku. „Podle našich zkušeností je deset zápasů vlastně optimální počet. K základnímu
sehrání týmu to stačí, na větší počet
ani není dostatečný prostor. Nejde je
hrát, je třeba i pilovat signály na tréninku,“ říká Benáček.
(lv)

PØÍPRAVNÉ ZÁPASY BK OLOMOUCKO
16. 8. 18.00
18. 8. 18.00
21. 8. 18.00
25. 8.18.00
26. 8. 16.00
28. 8.18.00
30. 8. 18.00
1. 9. 18.00
3. 9. éCUPGWTéGP
4. 9. éCUPGWTéGP

$-1NQOQWEMQt0*1UVTCXC
$-1NQOQWEMQt*TCFGE-T¾NQXÆ
$-1NQOQWEMQt5RKwUM¾0QX¾8GU
+PVGT$TCVKUNCXCt$-1NQOQWEMQ
6740#,<.ª0$-1.0*1UVTCXC
$-1NQOQWEMQt+PVGT$TCVKUNCXCJQFKP
6740#,<.ª0<NÊPt$-1.
$-1NQOQWEMQt$%-QNÊPJQFKP
TURNAJ OLOMOUC:$-1NQOQWEMQt-NQUVGTPGWDWTM
TURNAJ OLOMOUC:WVM¾PÊQWOÊUV÷PÊ

$-1NQOQWEMQéGM¾JQFP÷QUVTÚ



PROSTĚJOV Prvním soupeřem basketbalistů BK Olomoucko v novém ročníku Kooperativa NBL bude Děčín a vzájemný souboj se odehraje v hale
Sportcentra DDM 12. září od 18.00 hodin. Los nejvyšší soutěže určil pořadí
všech zápasů, základní část skončí 2. ledna příštího roku.

Ladislav Valný

„Z našeho pohledu není los ligy
nějak podstatný. S každým soupeřem musíme hrát dvakrát,
doma a venku. Na pořadí až tak
nezáleží,“ zachovává chladnou
hlavu sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Hanáky čekají na úvod hodně
nepříjemní soupeři. Ve 2. kole
pojedou na půdu výrazně posíleného Brna, vzápětí přivítají
dlouholetého českého hegemona
z Nymburka a vyrazí do Slezska
k tradičně vyhrocenému souboji
proti Opavě. „V posledních sezónách se situace opakuje. Soutěž
je hodně vyrovnaná, lehký není
žádný protivník. Kdo chce být
úspěšný, potřebuje pravidelně
vyhrávat doma a snažit se získat
nějaké vítězství venku. Tím se
chceme řídit také. Cílem bude
postup do play-off, pokud možno z co nejlepší pozice,“ říká Pekárek.

UVCTVUG\ÐP[

Jízdní øád základní èásti Kooperativa NBL2020/2021
1. kolo

\¾ąÊJQFKP
$-1NQOQWEMQt$-#TOGZ&÷éÊP
2. kolo \¾ąÊ

OOEKVÆ$CUMGV$TPQt$-1NQOQWEMQ
3. kolo 19. 9. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt'4#$CUMGVDCNN0[ODWTM
4. kolo 23. 9. 2020 18:00
$-1RCXCt$-1NQOQWEMQ
5. kolo 26. 9. 2020 18:00

$-1NQOQWEMQt$-,+22CTFWDKEG
6. kolo 3. 10. 2020 17:30
0*1UVTCXCt$-1NQOQWEMQ
7. kolo 7. 10. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt75-2TCJC
8. kolo 11. 10. 2020 18:00
5NWPGVC·UVÊPCF.CDGOt$-1NQOQWEMQ

9. kolo 17. 10. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt&GMUVQPG6WąK5XKVCX[
10. kolo 21. 10. 2020 17:45

)GQUCP-QNÊPt$-1NQOQWEMQ
11. kolo 24. 10. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt-KPIURCP-T¾NQXwVÊUQMQNK
12. kolo 31. 10. 2020 18:00
$-#TOGZ&÷éÊPt$-1NQOQWEMQ
13. kolo 7. 11. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQtOOEKVÆ$CUMGV$TPQ
14. kolo 11. 11. 2020 18:00
'4#$CUMGVDCNN0[ODWTMt$-1NQOQWEMQ

15. kolo 14. 11. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt$-1RCXC
16. kolo 21. 11. 2020 17:00
$-,+22CTFWDKEGt$-1NQOQWEMQ
17. kolo 3. 12. 2020

$-1NQOQWEMQt0*1UVTCXC
18. kolo 6. 12. 2020
75-2TCJCt$-1NQOQWEMQ
19. kolo 12. 12. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt5NWPGVC·UVÊPCF.CDGO
20. kolo 19. 12. 2020
&GMUVQPG6WąK5XKVCX[t$-1NQOQWEMQ
21. kolo 29. 12. 2020 18:00
$-1NQOQWEMQt)'15#0-QNÊP
22. kolo 2. 1. 2021 18:00
-KPIURCP-T¾NQXwVÊUQMQNKt$-1NQOQWEMQ

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu
Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?

Dočkáte se už v srpnu...
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Bílý Prostějov vyhrál

týmovou letní ligu
PROSTĚJOV Už před posledním kolem zná týmová soutěž Barvy pro budoucnost ČTS by MONETA svého vítěze.
Prvenství si zajistil Bílý tým, který se vesměs opíral o výkony hráčů TK Agrofert Prostějov. Potvrdilo se, že se na Hané
dlouhodobě daří vychovávat mladé tenisty, kteří by se časem mohli prosadit na světových okruzích WTA a ATP.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„V soutěži jsme chtěli dát prostor
především mladým. Ti potřebují
hrát co největší počet ostrých zápasů, jedině tak jejich výkonnost

poroste. To byla naše priorita. Prakticky všichni se za šanci odvděčili
kvalitními výkony a tomu odpovídá celkový výsledek. Zisk prvního
místa nebyl prioritou, to ale neznamená, že z vítězství nemáme radost.
Zasloužili jsme si ho,“ prohlásil
kapitán vítězného výběru Jaroslav
Navrátil.
Bílý tým uspěl hned v pěti zápasech v řadě, přestože na soupiskách

soupeřů byli kvalitní protivníci.
Modrý celek se opíral o tenisty 1.
ČLTK Praha, Červení zase měli
k dispozici hráče a hráčky pražské
Sparty.
„Nebylo to nic snadného. Pomohly nám výsledky první poloviny
soutěže. Dokázali jsme třikrát zvítězit a dostali se na úspěšnou vlnu.
Na ní se tým udržel a pohár získal
plným právem,“ řekl Navrátil.
Poslední kolo týmové soutěže se
bude hrát 6. a 7. srpna. Bílá sestava
zakončí své účinkování na kurtech
pražských Spojů proti Žlutým.
V souběžně hraném utkání si to
o druhé místo rozdají Modří a Červení.

2¾VÆXÊV÷\UVXÊJCP¾EMÆJQ
VGPKUQXÆJQ
XÚD÷TW
XąCF÷

$CTX[RTQDWFQWEPQUVRąKN¾MCN[WRTQUVąGFNÆVCPCVGPKUQXÆFXQTEGąCFW\CLÊOCXÚEJLOGP0G\VTCVKNCUGCPKVCRTQUV÷LQXUM¾
Foto: internet

9ÙVOHGN\NROD%DUY\SUREXGRXFQRVW¤76E\0RQHWD

$ª.º6º/ - /1&4º6º/
,KąÊ.GJGéMCt8ÊVGM*QT¾M

8KVCNKL5CéMQ 7-4 t,KąÊ$CTP¾V

&CNKDQT5XTéKPCt8QLV÷EJ2GVT

.KPFC0QUMQX¾t&CTLC8KòOCPQX¾
6GTG\C5OKVMQX¾t#I¾VCèGTP¾

&CXKF2QNLCMt4QDKP5VCP÷M UMTGé5VCP÷M
1PFąGL8¾NGMtiV÷R¾P2GE¾M

5¾TC$GLNGMt#OÆNKGiOGLMCNQX¾

&GPKUG*TFKPMQX¾t0KMQNC$CTVčÿMQX¾
,KąÊ.GJGéMCt2GVT8QLV÷EJ

8KVCNKL5CéMQ 7-4 t4QDKP5VCP÷M
&CNKDQT5XTéKPCt8ÊVGM*QT¾M

<FGP÷M-QN¾ąt,CPi¾VTCN


&CXKF2QNLCMt,KąÊ$CTP¾V

,KąÊ8GUGNÚt#FCO2CXN¾UGM

&GPKUG*TFKPMQX¾t#OÆNKGiOGLMCNQX¾


-TKUVÚPC6QOCLMQX¾t0KMQNC$CTVčÿMQX¾ 
.KPFC0QUMQX¾t.WEKG*TCFGEM¾

6GTG\C5OKVMQX¾t&CTLC8KòOCPQX¾ 
8GUGNÚ5XTéKPCt5VCP÷Mi¾VTCN 
.GJGéMC2QNLCMt$CTP¾V2CXN¾UGM

0QUMQX¾*TFKPMQX¾t*TCFGEM¾$CTVčÿMQX¾


/CPFGNÊMQX¾$GLNGMtiOGLMCNQX¾èGTP¾
5OKVMQX¾2QURÊwKNt*TCFGEM¾$CTP¾V 

èGTXGPÚVÚO

/QFTÚVÚO

1.

èGTXGPÚVÚO

T

15:13 / :

2.

/QFTÚVÚO

13:15 / :

O

3.

$ÊNÚVÚO

18:3/ 21:4 15:10/ 19:5

P
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äNWVÚVÚO

10:16/ 9:6 9:19 / 4:10

8:16/ :

Barvy pro budoucnost

$ÊNÚVÚO

äNWVÚVÚO

Body

5MÐTG

2QąCFÊ

3:18/ 4:21 16:10/ 6:9

7

44:71

3.

10:15/ 5:19 19:9/ 10:4

7

57:62

2.

16:8 / :

10

89:30

1.

Liga

6

31:67

4.

Foto: internet

PROSTĚJOV Stoprocentní bilanci si i po pátém kole
tenisové soutěže týmů Barvy pro budoucnost ČTS
by MONETA udržel Bílý tým. Ten po prvním dni
vedl nad Modrým už 11:4. Další čtyři body potřebné
k jistotě triumfu hned na začátku druhého dne Bílému výběru přidali vždy bez ztráty setu Jiří Lehečka,
Dalibor Svrčina, Vitalij Sačko a Tereza Smitková.
Sestava tvořená hráči TK Agrofert Prostějov zvítězila nakonec 19:5, závěrečné čtyřhry se již po dohodě
kapitánů nehrály.
„Nemělo to význam. Řada hráčů z obou týmů jede do
Liberce na další turnaj, nemělo smysl je přetěžovat. Letní
liga je především příprava na okamžik, kdy tenis ve světě
dostane opět zelenou. Nikdo nechce zbytečně riskovat
případné zranění,“ vysvětlil dohodu obou stran kapitán
vítězů Jaroslav Navrátil.
Domácí zaútočili hned za stavu 2:1 na zápasy, když zís-

kali dalších šest bodů v řadě. V závěru hracího dne sice
prohráli dva debly, přesto po nich bylo zřejmé, že druhý
den bude rychle o vítězi definitivně rozhodnuto. Modří
dokázali přidat na své konto jediný bod a balili se na cestu
domů. „Každý se na úspěchu podílel. Byl to týmový výkon. Potvrdilo se, že soutěže družstev umíme,“ radoval se
Navrátil.
Vrcholem celého střetnutí byl duel Jiřího Veselého s Adamem Pavláskem. Bývalí oddíloví kolegové a daviscupoví
spoluhráči se před časem rozkmotřili a to dodalo duelu
pikantní příchuť. Ve třech setech nakonec uspěl Veselý.
„Máme mezi sebou některé nevyjasněné věci, o to mělo
utkání větší náboj,“ pousmál se Veselý. „Těžko se můžeme překvapit, když se známe odmalička. Rozhodovaly
maličkosti. Třeba brejkboly, které jsem nebyl schopen
využít. Proto byl zápas vyrovnaný,“ dodala česká tenisová jednička.
(lv)

2FHQěQtSURYHONRXWHQLVRYRXQDGěML

%5(1'8)58+9,572928
Ultimate Tennis
Showdown je
my š l e n k o u
uznávaného
kouče Patricka Mouratogloua
a otce australského tenisty Alexeje
Popyrina. Oba vidí
v tomto konceptu
budoucnost
tenisu
a chtějí přilákat k tenisu
mladší generace diváků.
Každý zápas se hraje stylem
tiebreaku a bude rozdělen
na desetiminutové čtvrtiny
s dvouminutovými přestávkami. Trenéři mají

v každé čtvrtině k dispozici jeden
půlminutový time-out. Ten musí
probíhat v angličtině a obsah slyší
i diváci. Změnou oproti okruhům
ATP a WTA je také to, že tenistům
nehrozí za výlev emocí žádný
trest.
(lv)

'ħ.8-(0(9ð(03$571(5ö0

Foto: internet

20071711130

PROSTĚJOV, NICE Teprve
třináctiletá tenistka Brenda
Fruhvirtová, kterou manažersky
zastupuje Miroslav Černošek,
obdržela pozvánku na akci Ultimate Tennis Showdown, která se
uskuteční první srpnový víkend
ve francouzském Nice. Velká naděje se představí po boku Rusky
Pavljučenkovové, Francouzky
Cornetové a Tunisanky Jabeurové, hráček první světové šedesátky.
Nyní se nadějná Češka představí
na exhibičním podniku v Nice po
boku elitních hráček světového
žebříčku. Ženská část turnaje se
bude hrát systémem final four. První hrací den proběhnou semifinálové souboje a o den později finálový
duel.
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Historie stará už skoro 80 let

PROSTĚJOV Předloni oslavila házená
v Kostelci na Hané šedesát let své existence.
Takhle dlouho se v tomto městečku hraje
klasická mezinárodní verze tradičního kolektivního sportu, což místní oddíl TJ Sokol – HK
v roce 2018 při kulatém výročí náležitě připomněl velkolepým setkáním.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

dernější házená mezinárodní,“ píše
v odborně zpracovaném materiálu
Jiří Grepl.
„Dochované fotografie byly získány
od pana Jaroslava Muchy a dokazují,
že i ve složité válečné době hráči SK
Sokol Kostelec na Hané svůj milovaný sport neopustili. Bohužel jsou
právě jen fotografie jediným dokumentem zachycujícím činnost kosteleckých házenkářských nadšenců
po roce 1940,“ doplňuje Grepl.

Nyní nám ale kostelecký házenkářský patriot a kronikář Jiří Grepl
poskytl informace, že česká verze
daného sportovního odvětví má
na Hané ještě hlubší časové kořeny
a starší minulost.
„Ve světě zuřila druhá světová válka, a přesto se v Kostelci na Hané
hrála díky několika nadšencům národní házená. Ta byla tehdy velmi
rozšířeným sportem, se kterým jste
se mohli až do začátku šedesátých
let minulého století setkat v každé větší vesnici. Už tenkrát se však
projevovala její nevýhoda, neboť
národní házená nesahala za hranice
tehdejšího Československa a nejlepší kluby tak neměly srovnání se
zástupci jiných zemí. Proto českou
házenou postupně vytlačovala mo- <¾LG\FFQ0WéKEW2TCJ[PCEGNQUV¾VPÊVWTPCLTGRWDNKM[XTQEG

6CDNQ QUQDPQUVÊ P¾TQFPÊ J¾\GPÆ 5- 5QMQN
-QUVGNGEPC*CPÆ\TQMW
8x foto: Jaroslav Mucha

8NGXQ 5N¾XGM -NX¾éGM XRTCXQ /KNQw 2QTV[w
XRTWJQXCPÚEJFTGUGEJ 

-QUVGNGéVÊJ¾\GPM¾ąKO÷NKVCMÆRQFRQTWUXÚEJHCPQWwMč\JNGFKwV÷

# RQUNGFPÊ FQEJQXCPÚ UPÊOGM P¾TQFPÊEJ J¾\GPM¾ąč
-QUVGNEG\TQMW

&QDQXÚ UPÊOGM P¾TQFPÊEJ
J¾\GPM¾ąč -QUVGNEG X QD
FQDÊMQPEGXGNMÆX¾NM[
/QOGPVMC\G\¾RCUWFTWåUVXC5-5QMQN-0*D÷JGO
NÆVC
-QUVGNGEMÚVÚORąKP¾UVWRWMWVM¾PÊ
X2QF÷DTCFGEJTQMW

