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Statutární město Prostějov

korun už nechce!

hledá vhodné uchazeče
na obsazení pracovní pozice:

TAJEMNÍK/TAJEMNICE
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Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní
pozici naleznete na internetové adrese:
www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Úřední deska
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Přihlášky je možné podat do: 28.05.2021
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Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel. 582 329 162.
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/HGRYÉPXzL"%H]REDY
Prostějov (mik) – Od středy do pátku
nás podle tradiční pranostiky očekávají
dny, které mají rozhodnout o následném počasí v dalších týdnech. Ano,
přicházejí obávaní Pankrác, Servác
a Bonifác. Podle meteorologů ovšem
letos takzvaní ledoví muži nikoho nevystraší, naopak. I v Prostějově bude na
letošní trochu zimomřivé jaro nezvykle teplo a předpovědi hovoří dokonce
o letních teplotách. „Letos je všechno
posunuto minimálně o dva týdny, ale
ovocné stromy jsou už v plném květu.
To by bylo, aby ledoví muži opožděné
jaro ještě nějak zvrátili,“ pronesl zahrádkář z Vrahovic. Klid, pane, buďte
bez obav!

=SURSDGHQÙVHPDIRU
Prostějov (mik) – Také jste si toho
všimli, páni řidiči nebo cyklisté? Pokud
jedete po Wolkerově ulici a chcete zabočit doleva na Brněnskou, abyste se
na to pomalu vzali dovolenou nebo
náhradní volno! Semafory na zdejší
křižovatce jsou totiž seřízeny tak, že na
Brněnskou ulici pustí naráz maximálně
tři auta a šmytec! „Impuls pro zelenou
trvá tak maximálně pět vteřin. To je
hodně málo, obzvláště když je uzavřená Vrahovická a na dálnici je omezení,“ postěžoval si Večerníku Jiří Langr
z Prostějova. Podle radních se už ale
touto záležitostí zabývá odbor dopravy
prostějovského magistrátu.

5RPzLRE\GOHOLEREÔL
Prostějov (mik) - Zelený koridor
lemující říčku Romži ve směru od
ulice Josefa Suka až po dálnici D46
k Držovicím má nepříliš zvané obyvatele. Kolemjdoucí tu denně pozorují
ohlodané kmeny stromků a na obou
březích také množství nor. „Všimla
jsem si toho už vloni, že stromy jsou
zde ohlodané a pár už jich i spadlo do
Romže. Určitě jsou tu bobři a možná
se brzy dočkáme i nějaké té hráze,“
ozvala se nám seniorka z Vrahovic.
Večerník si také všiml, že ochránci
přírody už některé kmeny starších
stromů okolo Romže obalili tkaninou. Pomůže to proti bobrům?

&21É6327ħð,/2

Tornádo na Hané?
!

Michal
ichal SOBECKÝ
Ý

PROSTĚJOV Polojasno, chladno, občas nějaký ten poryv větru. Počasí se v dubnu měnilo v duchu Apríla. Nedávno
byl kousek od Ondratic ke spatření mrak podivuhodného tvaru tornáda. Milovníkům katastrofických filmů by jistě
srdce zaplesalo, černé scénáře se naštěstí nenaplnily. Mrak připomínající větrný vír byl opravdu „jen“ mrakem. I když
hrozivým a nádherným zároveň. Jakmile tedy opadly prvotní obavy (nebo prvotní nadšení, záleží na preferencích pozorovatele…), bylo možné si vychutnat vskutku netradiční výhled na podvečerní Hanou.
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Agentura
Jarní akce ochránců přírody si mezi
našincem moc příznivců nezískaly.
Organizátoři úklidů různých částí
Prostějova prskali vzteky, že spoluobčané zůstali doma místo toho, aby
si vzali pytle a posbírali odpadky například v biokoridoru Hloučela.
„Lidi radši v sobotu ráno zůstali
doma a mnozí se nám chechtali za
okny, co jsme to za blázny. Přišli
jen ti, kterým je z toho bordelu ‚na

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
d l ••
Provazojezdec. Nejen provazochodci sní o tom, že povedou vyrovnaný život...
Ten svůj si narušil osmatřicetiletý cyklista. Muž skončil v nemocnici poté, co
narazil do tažného lana mezi dvěma auty vyjíždějícími z Bulharské ulice, kterou
právě na kole křižoval. Pokud se chtěl stát provazojezdcem, pak to tedy vzal za
špatný konec.
•• Úterý ••
Veletoč. „Chceš-li, aby ti pravda nezůstala skryta, obrať ji v její opak,“ napsal italský renesanční básník Ludovico Ariosto. O něco podobného se pravděpodobně
pokusil poškozený v záležitosti obžalovaného Emila Šťuky. Svoji předchozí výpověď o tom, že z něj protřelý podvodník vymámil peníze na koupi domu ve Vídni,
náhle u soudu popřel. Celá věc tím ovšem nekončí, soud nyní bude zjišťovat, proč
se k takovému veletoči odhodlal.
•• Středa ••
Pestrý výlet. „Hrajte mi blues, že na tomhle krásném světě, už se mi nechce být jinak než jen na výletě,“ zpívá Vlasta Redl v jedné ze svých písní. Zajímavý výlet nás
čeká na oblíbené cyklostezce mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Díky Ekocentru Iris tam vznikla samoobslužná trasa plná úkolů pro malé i velké cyklisty.
•• Čtvrtek ••
Naděje v kině. „Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích,“ všiml si filosof Immanuel Kant. Naděje se jmenuje i film Marie
Sødahlové, která natočila snímek o vlastních zážitcích o boji s rakovinou velmi civilním i dojemným způsobem. Naděje zbývá i stále zavřeným kinům včetně prostějovského Metro 70, které dánský film uvedlo v rámci projektu Moje kino Live.
•• Pátek ••
Co oheň nespálil. Prostějovskému rodáku Adolfu Beerovi se dostalo důkladného vzdělání na univerzitách v Praze, Berlíně, Heidelbergu a Vídni. Po jejich
absolvování působil jako profesor historie a začal se realizovat i v politice. Zemřel
přesně před 119 lety ve Vídni. Na působení židovské komunity v Prostějově pozoruhodným způsobem v knize Co oheň nespálil vzpomíná Maud Beerová.
•• Sobota ••
Tragédie a statistika. „Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika,“ poznamenal Josif Vissarionovič Stalin. I díky takovému přístupu mohl zaostalý Sovětský svaz porazit nepoměrně vyspělejší nacistické Německo. Jeho porážku i letos
připomněla Kolona vítězství, která své putování zakončila v Ludmírově u Konice.
•• Neděle ••
Mléko a med. „Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou
matkou, ale také šťastným člověkem. A toho mnoho lidí nedosáhne,“ poznamenal psycholog Erich Fromm. Všechny ženy, kterým se něco podobného podařilo,
si nepochybně zaslouží ocenění nejen na Den matek.

ÓNOLGX+ORXÿHO\EXGHSRYLQQëSURGŢFKRGFH
Hloučeli‘ už na zvracení,“ posteskla
si Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora a také předsedkyně Uklízecího spolku města
Prostějova. Byla to právě ona, kdo
minulý týden navrhl radě města ke
schválení novou vyhlášku města.
Podle Agentury Hóser však hodně
kontroverzní. „Přemýšlela jsem
o tom, jak už na podzim při stejné
akci zajistit co nejvyšší účast a hlavně co nejvíce posbíraného brajglu
z biokoridoru Hloučela. A přišla
jsem na to, kolik důchodců jen tak
ledabyle vysedává doma, zatímco
my se lopotíme po lese a držíme se
za pytel. Proto jsem navrhla, aby se

KRIMI
Ü½NGJ
Z toho nekouká pro třicetiletého
muže nic dobrého... Policie řeší
případ dopravní nehody, při které uvedený muž jedoucí na kole
po Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích srazil teprve sedmiletou holčičku! Podle policistů sice holčička muži na kole vběhla do jízdy,
nicméně cyklistovi určitě přitíží
fakt, že požil alkohol.
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Zatímco zraněnou malou dívku
odvezla sanitka do nemocnice,
muž přiznal policistům vypití
pěti piv předtím, než usedl na
jízdní kolo. Míru zavinění policisté důkladně prověřují. Zatím
sdělili pouze to, že z porušení
předpisů jsou podezření oba.

www.vecernikpv.cz

uklízecích akcí účastnili senioři od
pětašedesáti do devadesáti let povinně,“ prozradila svůj úmysl činorodá náměstkyně pro životní prostředí a binec v pytli. K připomínce,
že jde o hodně drsnou vyhlášku
a nařízení, se rozohnila i na Agenturu Hóser. „Buďte zticha, nebo
vám v ulici, kde bydlíte, nechám
vykácet všechny stromy!“ nebrala si
servítky Miládka Bitva u Sokolova.
Co na její návrh říkají ostatní radní, se Agentuře Hóser nepodařilo
moc zjistit. Koaliční kolegové paní
Miládky byli hodně mlčenliví. „Tak
jako já řeknu doma tatovi, on má devětaosmdesát, aby si připravil pytel

a vyrazil na znamení ‚na Hloučelu‘,“
utrousil jen velmi suše radní Milouš
Sklenička. „Ale zase na druhou stranu to může být pro seniory dobrá příležitost k vyvenčení,“ myslí si naopak
primátor Francimór Kopačka.
Uvidíme však, co na to opozice
a zda novou vyhlášku vůbec schválí
zastupitelstvo. Značná část komunálních politiků je totiž rovněž důchodového věku!
Za Agenturu Hóser Majkl

Na koupalištích se už maká. Ač
tomu ještě před pár dny počasí nenasvědčovalo, už za několik týdnů by se
měla otevřít obě prostějovská koupaliště. Jak Večerníku potvrdil jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír
Průša, ve Vrahovicích i v krasickém
aquaparku se už pracuje na posledních přípravách před novou sezónou.
&21É68',9,/2«
„Šmeralka“ bez dotace. Prostějovští
konšelé byli donuceni schválit obří
investici za sedmnáct a půl milionu
korun do třetí a čtvrté etapy regenerace Sídliště Bohumíra Šmerala. Částka
je vyšší, než bylo původně plánováno,
neboť žádosti o dotace z prostředků
Státního fondu podpory investic byly
zamítnuty. A výhled do budoucna
také není optimistický...
=$&+<7,/,-60(
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Během uplynulého týdne se
v prostějovské nemocnici v souvislosti s nákazou koronavirem
bohužel umíralo. mluvčí prostějovské nemocnice i jednu smutnou zprávu. V období od 29. dubna do 5. května zemřelo ve špitálu
hned půltucet pacientů.
=$8-$/1É6

RAQUEL LÖFF DA SILVA

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 nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

PETR PEŠKA
se narodil 22. září 1982 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 5. května 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 45 let, měří okolo 175 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a hnědé
vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Že by se vracely dobré časy prostějovského volejbalu? Do týmu
žen VK Prostějov se po delší době
vrací jihoamerická hráčská exotika. První oficiálně oznámenou
posilou hanáckého družstva je
totiž šestadvacetiletá blokařka
z Brazílie, která míří na Hanou ze
slovenské extraligy.
=$6/(&+/,-60(«

„JE FAKT HODNĚ
NADUPANEJ!“
Prostějovští radní projednávali
projekt výstavby nového autobusového terminálu na Újezdě
a první náměstek primátora Jiří
Pospíšil neskrýval nadšení.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/11 °C
Blažena

¶WHUÙ

27/11 °C

Støeda

25/12 °C

Ètvrtek

23/13 °C

Pátek

22/12 °C

Sobota

23/11 °C

Nedìle

24/11 °C

Svatava
Pankrác

VERONIKA NESPĚŠNÁ
se narodila 31. března 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. května
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy. Na čele má jizvu.

Servác
Bonifác
Žofie

Přemysl
Zdroj: meteocentrum.cz
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Anonym vyhrožoval
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školkám útokem

„Taková hrůza a my se to dozvíme jen z médií,““
lamentoval ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek vystrašil veřejnost člověk, který policii zaměstnal anonymní hrozbou
blíže nespecifikovaného útoku na
mateřskou školu. Protože v telefonátu neupřesnil, o jakou konkrétní mateřinku jde, učinila v pátek
7. května bezpečnostní opatření
všechna školská zařízení tohoto
typu po celé republice. Rodiče žili
ve strachu a mnozí z nich uvažovali
o tom, že svoji ratolest do školky
vůbec neodvezou. Na celém případu však zaráží naprosto mizivá
informovanost ze strany policie.

Michal KADLEC
Ve čtvrtek 6. května odpoledne
vydala Národní centrála proti organizovanému zločinu následující
upozornění. „NCOZ se intenzivně
zabývá anonymní výhrůžkou připravovaným útokem na mateřskou
školu, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými

ředitelstvími policie jsme přijali
preventivní opatření a provádíme
úkony směřující k vypátrání autora
výhrůžky,“ sdělil elitní kriminalistický odbor Policie ČR bez dalších
podrobností.
Tuto zprávu zachytili i ředitelé či
ředitelky prostějovských mateřinek.
„Je zarážející, že jsme se o takovém
nebezpečí dozvěděli pouze z médií,
policie nás vůbec o výhrůžce útokem neinformovala! Přesto jsme
v pátek učinili přísná bezpečnostní
opatření. Do areálu naší školky byli
vpuštěni pouze rodiče a další dospělí
lidé, které dobře známe. Navíc jsme
od nich děti přebírali venku před zavřenými dveřmi budovy. Po celý den
pak byly děti uzavřeny uvnitř, zrušili
jsme tak pravidelný pobyt na zahradě. Naštěstí v pátek nebylo příjemné počasí, takže to dětem ani tolik
nevadilo. Podobný bezpečný režim
pak následoval i při vyzvedávání
dětí rodiči v odpoledních hodinách,“

popsal Večerníku poslední pracovní
den minulého týdne Dalibor Ovečka, ředitel Základní a mateřské školy
Jana Železného v Prostějově a přiznal: „Je pravdou, že čtvrteční krátká zpráva v médiích některé rodiče
natolik vystrašila, že nám svoje děti
neposlali a zůstali s nimi doma...“
Podobná bezpečnostní opatření
zavedli i v dalších prostějovských
mateřinkách. „Už ve čtvrtek odpoledne jsme kontaktovali všechny
ředitele a ředitelky prostějovských
mateřinek. Domluvili jsme se, že
se bude muset zvýšit ostražitost.
Především při příchodu do mateřských škol. Ale musím podotknout,
že kontrola a ostražitost je ve všech
našich školských zařízeních denně,
neustále, tedy i bez toho, aby někdo hrozil násilným útokem. Dále
jsme se domluvili, že děti nebudou
chodit na vycházky mimo areály
školek, pokud půjdou ven, tak pouze na uzavřené zahrady. O všem
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byli informováni rodiče,“ ujistil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějova,
který nyní zastupuje náměstka pro
školství Jana Krchňavého. „Také mě
překvapilo, že se tak závažná zpráva
o možném nebezpečí objevila jen
krátce v médiích, policií jsme vůbec informováni nebyli,“ posteskl
si Večerníku Pospíšil. On sám má
na čin zatím neznámého šílence
svůj vlastní názor. „Co na to člověk může říci... Prostě jestli někdo
hrozí útokem na naše děti, tak je to,

omluvte prosím ten výraz, hovado,
které v normální společnosti nemá
co dělat,“ nebere si servítek první
náměstek primátora.
Večerník se během pátku snažil od mluvčího prostějovské
i krajské policie zjistit podrobné
informace o opatřeních, které
v této věci udělala policie. Bohužel, ani na opakované dotazy
jsme nezískali žádnou odpověď.
Mlčenlivost strážců zákona, kteří
mají pomáhat a chránit, je skutečně zarážející...

Min týden jsme si připomněli koMinulý
nec druhé světové války. Vzpomínali
jsme na civilní oběti nesmyslného
vraždění, ale také vojáky, kteří za
vraž
osvobození naší vlasti položili svůj
osvo
život. Pro naše město bylo období
živo
protektorátu mimořádně devaspro
tující.
Více než 1 200 židovských
t
tu
spoluobčanů
bylo odvlečeno do
sp
koncentračních
táborů, kde většik
nu z nich nacisté povraždili. Konce
války
válk se nedožili ani stateční muži
a statečné
ženy ze Sokola a řada
st
dalších
dalš obyvatel Prostějova a okolí,
kteří
kteř se nevzdali myšlenek na svobodnou zemi a aktivně za ně bojovali. Prostějovští rodáci také položili
životy na evropských bojištích a při
osvobozování naší země. Minulost
změnit nedokážeme, můžeme se z ní
ale poučit. Musíme si dobře vybírat
spojence a přátele, vést naši mládež
k dobrému vztahu k naší vlasti a sdílet důležité hodnoty, jako jsou lidství,
sounáležitost s našimi spoluobčany,
statečnost a odvaha nesklonit hlavu
v těžkých chvílích.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Marii Terezii ILOPDĆLSRKĆELOL
v OEURYøNRê¿UX
EURYøNRê¿UX!!
KROMĚŘÍŽ,
ČECHY POD
KOSÍŘEM Tohle
byla událost,
která se hluboko
Martin
vryje nejen do
kroniky Muzea
ZAORAL
kočárů v Čechách
pod Kosířem. Po více jak sto letech od chvíle, kdy
naposledy projel Plzní, se největší smuteční kočár
na světě objevil opět v ulicích města. Během natáčení životopisného filmu o Marii Terezii byl tažen
šestispřežím nádherných vraníků. Při samotné
jízdě skvěle obstál a navíc okouzlil všechny, kteří 0GLX÷VwÊUOWVGéPÊMQé¾TRQXÊEGLCMQUOKNGVGEJQFUXÆTGPQXCho uplynulý čtvrtek 6. května v Kroměříži spatřili. EGRQRTXÆQRQWwVÊèGEJ[RQF-QUÊąGO Foto: Martin Zaoral
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

REPORTÁŽ ČTĚTE
NA STRANĚ 26
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QHMVRXæHQ\MVRXNUiVQpMHGLQęWHKG\NG\çMVRXSĨLUR]HQp
$WXKOHMHMLFKSĨLUR]HQRVWMVHPVHYçG\VQDçLO]DFK\WLW

Vzkaz pro pana Saudka
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MOŘICE Zhruba před rokem byl první
mužem Mořic zvolen student práv Tomáš
Pavelka. Tehdy jednadvacetiletý muž se stal
nejmladším starostou v ČR, když nahradil
Martina Obruču, který ve funkci strávil něco
málo přes pět let. Pavelka aktuálně mimo
jiné chystá novou koncepci rozvoje obce
a přiznává, že se má stále co učit.
V Mořicích se během uplynulých dvanácti měsíců úspěšně podařilo navázat na již připravované projekty. „Tím největším je rekonstrukce objektu bývalé základní školy, která byla uzavřena
před osmnácti lety. Ta by se měla přestavět na
dům s osmi byty za zhruba sedmnáct milionů
korun, z čehož dvanáct půjde z dotací. Aktuálně
probíhá výběrové řízení na stavební firmu, hotovo by mělo být do května příštího roku,“ nastínil
Večerníku Tomáš Pavelka.
V Mořicích se rovněž podařilo přijít s řadou nových projektů, mezi něž patří například nová podoba internetových stránek či výsadba stromů.
Do čeho všeho musel nový starosta proniknout?
„Moje nové poznatky se týkají zejména stavební
oblasti, kde pro mě byla celá řada odborných
věcí novinkou. Nicméně jedná se o praktické

Napsáno
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ležitá věc, nicméně poté, co si jejich úplný přepis
vyzkoušeli dva opoziční zastupitelé, shodli jsme
se na tom, že není v časových silách zaměstnanců obce do deseti dnů přepsat každé slovo. I díky
tomu jsme se dohodli na kompromisním řešení
a zápis podstatného obsahu schůze doplňujeme
přiloženou zvukovou nahrávkou,“ vyjádřil se
v této souvislosti Tomáš Pavelka.
(mls)

STÍNY MINULOSTI

Hodinový hotel na Pøedinì

se stále rozpadá
Stavební úřad: Budovu čeká
buď rekonstrukce, nebo bourání
PROSTĚJOV Za první republiky sloužila
jako hodinový hotel, ovšem nyní už budova na rohu Husova náměstí a ulice Předina
v Prostějově desítky let chátrá. Po listopadu
1989 ji v restitučním řízení získala majitelka
žijící v Olomouci. Během posledních patnácti let na četné výzvy stavebního úřadu provedla několik bezpečnostních úprav, protože
padající omítka, cihly, a dokonce části střechy
doslova a do písmene padaly kolemjdoucím
na hlavy. Nemovitost je nyní v dezolátním stavu a tak znovu zasáhl stavební úřad.
Situace kolem budovy v havarijním stavu se
probírala i na zastupitelstvu v úterý 20. dubna.
Právě na prostějovské komunální politiky se
totiž obrací lidé hlavně z Husova náměstí, kteří požadují okamžitou nápravu nebezpečného
stavu nemovitosti.
„Co se týká objektu v ulici Předina, tak stavební
úřad je s majitelkou v kontaktu. V minulosti totiž nebyly některé naše příkazy ohledně zabezpečovacích prací splněny, takže majitelka dosta-

0GOQXKVQUVPCTQJW*WUQXCP¾O÷UVÊCWNKEG2ąG
FKPCLGX\QWHCNÆOVGEJPKEMÆOUVCXW$T\[O¾OÊV
PQXÆJQOCLKVGNGVCMUPCFUGUKVWCEG\NGRwÊ
Foto: Michal Kadlec

la pokutu. Nyní už ale určitě pochopila, jak se
situace s její nemovitostí vyvíjí. A pokud má stavební úřad správné informace, tak tato paní má
na nemovitost kupce. Takže předpokládám, že
nový majitel budovu brzy zrekonstruuje nebo
zbourá,“ informoval zastupitele Jan Košťál, vedoucí odboru stavebního úřadu Magistrátu statutárního města Prostějova.
(mik)

,KDGÑNJHMµFI<K<?GDIQ<GD?P

Velmi špatnou zkušenost má za sebou sedmapadesátiletý Josef Klimeš z Prostějova. Minulý týden dopoledne byl surově napaden páchnoucím
a opilým bezdomovcem na parkovišti u hypermarketu Tesco v Držovicích. A důvod? Absurdní. Pan Klimeš totiž somrákovi odmítl dát cigaretu. Vzápětí dostal ránu pěstí do obličeje!
Nějakou tu zkušenost s otravujícími bezdomovci zřejmě má každý z nás. Ale málokdo byl od nich napaden
fyzicky. Josef Klimeš ano. I když je invalida, nenechal
si to líbit. „Okolo desáté hodiny dopoledne jsem si byl
v Tescu nakoupit a potom jsem čekal na autobus. Nějaký
opilý bezdomovec po mně chtěl peníze, což jsem odmítl.
Po pár minutách přišel znovu, tentokrát chtěl cigaretu, což

jsem taky odmítl. Byl ale neodbytný, přišel i potřetí. To už
měl v puse cigaretu a chtěl připálit. To už jsem ho odmítl
razantnějším způsobem a došlo k rozepři před vchodem
do hypermarketu. Chtěl jsem po něm, aby mě nechal na
pokoji, jenže už to nešlo. Ten nevábně vypadající chlápek
mi dal pěstí rovnou pod oko, až jsem viděl hvězdičky. Měl
jsem v ruce hůl, takže jsem ho stačil reflexivně tou holí přetáhnout přes záda. Pak jsem ale upadl na zem a než jsem
vstal, byl pryč. Ještě před pár lety bych se za ním rozběhl,
ale před několika dny mě pustili z nemocnice a už na tom
nejsem fyzicky nejlíp,“ popsal Večerníku bolestnou příhodu s bezdomovcem Josef Klimeš z Prostějova.
Napadený celý případ ohlásil policii. Hlídka přijela
a vyžádala si záběr z průmyslových kamer, zda na něm

incident nebude zaznamenán. Výsledky šetření nejsou
zatím známé. Josef Klimeš se však zároveň obrátil prostřednictvím dopisu na starostku Držovic Blanku Kolečkářovou. „Chtěl jsem vědět, zda tato obec dělá něco pro
to, aby si bezdomovci nedělali u Tesca, co chtěli, a neobtěžovali slušné lidi. Co jsem slyšel, nejsem jediný případ,
kdy tihle somráci někoho v této lokalitě obtěžovali, nebo
dokonce napadli,“ dodal Josef Klimeš. Starostka Držovic
Blanka Kolečkářová záhy odpověděla s tím, že je jí líto,
co se panu Klimešovi stalo. „Společně s našimi zastupiteli chci věřit, že se už nic podobného nebude opakovat.
Pokud jsme kdy měli v naší obci problémy s bezdomovci, museli jsme se stejně jako pan Klimeš obrátit na Policii
ČR,“ uvedla Blanka Kolečkářová.

21040710391
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ál žit tii takže
takže
kž sii člověk
čl ěk jejich
j ji dopad dozáležitosti,
avit,“ prozradil Pavelka s tím, že
káže představit,
roblémem je i pro něj rozsáhlá
největším problémem
ý
byrokracie, která realizaci všech projektů výužuje.
razně prodlužuje.

Odvolaný
starosta
stále
zůstává členem zastupitelstva, z čehož
vyplývají i jisté konfliktní situace. Nedávno
Martin Obruča například upozorňoval na
údajnou neúplnost zápisů z jednání zastupitelstva Mořic. A to i přesto, že jsou obzvláště
při porovnání s jinými obcemi na velmi dobré
úrovni. „Zápisy ze schůzí jsou nepochybně dů-

pohled zpátky
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jak šel čas Prostějovem ...
Žižkovo náměstí - východní fronta

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Tento případ samozřejmě vzbudil pozdvižení u veřejnosti, obzvláště přímo v Klenovicích na
Hané. Podle místních šlo o dvojici
mladých lidí, kteří spolu chodili
několik let a plánovali společnou
budoucnost. Ještě více vzruchu
pak přinesla zpráva Večerníku
o tom, že státní zástupce nevyhověl žádosti policie o uvalení
vazebního stíhání. Jak ale později
vyšlo najevo, nejednalo se o nic
mimořádného. Obviněný muž
nebyl nikdy trestán a z jeho strany
nehrozilo ovlivňování svědků ani
případný útěk. Tento čin se stal
před deseti lety, kdy o podobných
záležitostech prostějovská policie
ještě veřejnost informovala. Dnes
se o počtu znásilněných osob dočítáme pouze z celoročních statistik. Zákon GDPR v praxi...
(mik)

Fungovalo tu i kino. äKåMQXQP¾O÷UVÊLGUQWé¾UVÊDG\RTQUVąGFPÊJQJKUVQTKEMÆJQEGPVTCO÷UVC1FTQMW
D[NQ\X¾PQ*QTPÊP¾O÷UVÊ 1DGT4KPI QFTQMWäGTQVÊPQXQP¾O÷UVÊ XNGVGEJCå<KGTQVKP
2NCV\ UQWéCUPÆRQLOGPQX¾PÊRNCVÊQFéGTXGPEGRQFNGJWUKVUMÆJQXQLGXčFEG,CPCäKåM[\6TQEPQXC
5VGLP÷LCMQPCUQWUGFPÊOJNCXPÊOP¾O÷UVÊ\FGXRąÊ\GOPÊEJRTQUVQT¾EJO÷wċCPUMÚEJFQOčLKåXOKPWNQU
VKUÊFNKN[Tč\PÆQDEJQF[CåKXPQUVK4QJQXÚFčOUP¾O÷UVÊO6)/CUCT[MCUGPC\ÚXCNRQFNGFQOQXPÊJQ
\PCOGPÊ7UX4QEJC8FQO÷éÊUNQD[NCPC\Cé¾VMWOKPWNÆJQUVQNGVÊTGUVCWTCEGMCX¾TPCCFKXCFGNPÊU¾N
XNGVGEJCå\FGHWPIQXCNQ-KPQ,#50CTQJWU-QOGPUMÆJQVąÊFQWLGXÚEJQFPÊHTQPVCP¾O÷UVÊ
WMQPéGPCFQOGOMFGFąÊXGUÊFNKNCRTQUNWN¾*CDWUVQXCMCX¾TPC
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

21050410524

21050410525

Příště: Žižkovo náměstí – západní fronta

krimi
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Zadržený opilec chtěl i zabíjet,
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Ukradl pouze jeden rohlík

vystřízlivěl až v cele

Předminulou sobotu 1. května po třetí
hodině ranní bylo na linku 156 oznámeno rušení nočního klidu. Do nahlášené
lokality byla vyslána hlídka. Ta zjistila
dům, ze kterého byla slyšet hlučná reprodukovaná hudba. Strážníci se snažili
na obyvatele domu dozvonit, ovšem
lidé nacházející se uvnitř ale rozhodně
o žádný kontakt s městskou policií neměli zájem a neotevřeli, načež po chvíli
dokonce odpojili zvonek od elektricc
kého zdroje. Usilovným pokusem
o kontaktování hlídka alespoň donutila
radující se osoby ke ztlumení hudby.
Zjištěné skutečnosti byly zadokumentovány a oznámeny správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku.

Nezvedly ji ani sousedky
Městská policie prostřednictvím linky
n
112 přijala v úterý 4. května oznámení
se žádostí o pomoc. Do tísně se dostala
osmdesátiletá seniorka, která upadla
na chodbě bytového domu a neměla
dostatek sil postavit se na vlastní nohy
a odejít do bytu. Nejprve jí chtěly pomoci sousedky, ale i pro ně to bylo velmi
namáhavé a přes veškerou snahu nedokázaly se ženou hnout. Vyslaná hlídka ji
nalezla sedící na zemi, strážníkům sděli-i
la, že po uklouznutí spadla a sama není
schopna vstát. Naštěstí během pádu
neutrpěla žádné zranění a lékařskou pomoc nevyžadovala. Celá událost měla
dobrý konec, hlídka pomohla seniorce
zpět na nohy a ta se mohla vrátit ke svým
běžným činnostem.

Našli je sedět ve člunu
Neobvyklé oznámení vyjížděli prověřit
o
strážníci ve středu 5. května po dvacáté
hodině. V Krasicích za autobusovou
zastávkou se mají údajně nacházet osoby ve člunu. Hlídka po příjezdu našla tři
mladíky, jak sedí v nafukovacím člunu.
Ti uvedli, že si byli zajezdit na rybníku
a momentálně odpočívají. A chystají
se ještě jednou znova vyplout na vodu.
Hlídkou byla provedena kontrola autobusové zastávky i okolí. Nebylo zjištěno
žádné poškození majetku nebo znečištění veřejného prostranství. Hlídka ani
pozdější opakovanou kontrolou nezjistila žádné protiprávní jednání, kterého
by se čtyřiadvacetiletí mladíci dopustili.
Zřejmě si chtěli užít pohodu a připravit
se na vodáckou sezónu.

Seniorku odvezli domů
Na linku 156 se obrátila v pravé poledne s prosbou o pomoc žena, která
procházela parkem ve Studentské ulici.
Zde uviděla sedět na lavičce postarší
ženu. Její chování vykazovalo známky
zdravotního problému a případnou
pomoc oznamovatelky odmítla. Vyslaa
hlídka našla sedící seniorku na lavičná hlídkanašlasedící
č
ce. Nabízenou lékařskou péči odmítla
a uvedla, že dříve prodělala operace
nohou a na stáří má problémy s chůzí.
Sdělila, že jen přecenila své síly, když
neodhadla vzdálenost zvolené procházky. Strážníci dvaasedmdesátileté
ženě pomohli a odvezli ji domů.

Svátek práce oslavil třiatřicetiletý
muž z Němčic nad Hanou větším
množstvím alkoholu. Oznámení
na linku 158 znělo v tom smyslu,
že opilý chlápek ruší noční klid.
A hodně svérázně. „V nočních hodinách pod vlivem alkoholu v místě
bydliště, před domem i uvnitř, všem
kolem hlasitě vyhrožoval zabitím,
což si vyžádalo přítomnost policistů
na místě. V agresivních verbálních
útocích muž pokračoval i po příjezdu policistů. Těm hrozil podřezáním

a jednoho policistu napadl úderem
do obličeje. V té chvíli již bylo jasné,
že muž výzev policistů dobrovolně
neuposlechne a ke zklidnění situace
nedojde. Aby policisté předešli dalšímu protiprávnímu jednání, agresivního muže s využitím donucovacích
prostředků zadrželi a eskortovali na
služebnu,“ popsal průběh incidentu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u násilníka změřili hodnotu 2,28 promile alkoholu v de-

Příležitost dělá zloděje
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chu. „Protože v tu dobu byly obsazeny všechny protialkoholní záchytné
stanice v okolí, vystřízlivěl muž v policejní cele na obvodním oddělení
Prostějov 1. Propuštěn byl po provedení nezbytných administrativních
úkonů po poledni následujícího dne.
Při incidentu došlo k lehkému zraně-
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ní zadrženého i jednoho ze zasahujících policistů,“ konstatoval policejní
mluvčí.
Muž z Němčic nad Hanou je pro své
jednání podezřelý z několika přestupků a také z přečinu násilí proti
úřední osobě. Za ten mu hrozí až
čtyřletý kriminál.
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PROSTĚJOV Mladá matka dvouletého dítěte se zpila pod obraz.
V alkoholovém opojení pak slovně, a dokonce i fyzicky napadla
svoji maminku, čemuž učinili
přítrž až přivolaní policisté. Nejsmutnější na tom je, že incidentu
dvou žen přihlíželo dvouleté dítě,
jehož osmnáctiletá matka nakonec skončila na záchytce. A batole
u babičky...
V úterý 4. května v ranních hodinách
došlo v severozápadní části Prostějova k incidentu mezi matkou a její
osmnáctiletou dcerou. „Předmětem
verbálního sporu mělo být to, že
matka své dceři odmítla vydat její
dítě s ohledem na její zjevnou podnapilost. Matka dítěte s tím však ne-

PROSTĚJOV Hned ze dvou přestupků proti občanskému soužití
podezírají prostějovští policisté
dvaačtyřicetiletého muže z Prostějova. Ten v ulici Dr. Horáka
a Krokově ulici fyzicky napadl
a zranil dva mladší muže. Zjevně
se pohádali a slovní spor přerostl
v krvavou rvačku. Zajímavé je, že
zadržený násilník svoji první oběť
společně s přítelkyní ošetřil a odvezl domů...
Násilných skutků se měl dopustit
v úterý 4. května mezi jednadvacátou a dvaadvacátou hodinou v jižní části Prostějova. „Incidentům
předcházela hádka mezi útočníkem
a dvěma poškozenými, která se vystupňovala až ve fyzické napadení.

jjejich
ji výzvy, byla na místě zajištěna
a k dalším úkonům eskortována na
policejní služebnu,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Po provedení nezbytných administrativních úkonů a dechové zkoušce
s výsledkem 1,54 promile alkoholu
v dechu byla agresivní žena k vystřízlivění umístěna do protialkoholní záchytné stanice. „Její dítě zůstalo
v péči babičky. Pro jednání vůči své
matce je žena podezřelá z přestupku
proti občanskému soužití a pro neuposlechnutí výzev policistů z přestupku proti veřejnému pořádku, za
což jí hrozí pokuta až do výše deset
tisíc korun,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Nejprve měl útočník v ulici Dr. Horáka napadnout osmadvacetiletého
muže. Jeho osmnáctiletému kamarádovi se z místa podařilo utéct,
ale později ho agresor v Krokově
ulici vyhledal a napadl také. Když
se pak vracel zpět, prvního napadeného nalezl na stejném místě.
Společně se svou partnerkou ho
ošetřili a poté ho odvezl do místa
bydliště. Druhý napadený byl ošetřen přivolanými zdravotníky,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Jak dodal, podezřelému
muži za přestupky proti občanskému soužití hrozí pokuta až do výše
20 000 korun.
(mik)

V pondělí 3. května před šestnáctou hodinou využil dosud
nezjištěný pachatel neopatrnosti dvaapadesátileté ženy
a z kabelky uložené v nákupním
košíku v jednom z prostějovských supermarketů jí odcizil
tašku s peněženkou, se kterou
její majitelka přišla i o osobní
doklady, platební kartu a finanční hotovost 300 korun.
Celkem způsobenou škodu vyčíslila na více než 4 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
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Kličkoval po Olomoucké
Před druhou hodinou v noci ve
čtvrtek 6. května v rámci hlídkové činnosti zjistili policisté
v Olomoucké ulici v Prostějově osobní automobil Opel,
jehož řidiči se nedařilo udržet
vozidlo ve vlastním jízdním
pruhu. V důvodném podezření se policisté utvrdili ihned
po jeho zastavení, protože řidič vykazoval zjevné známky
ovlivnění. Provedenými dechovými zkouškami pak u něj
změřili hodnoty 2,03 a 2,12
promile alkoholu v dechu. Další jízdu policisté sedmačtyřicetiletému muži zakázali a na
místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Pro své jednání řidič
nyní čelí podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti.
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Imrich Balog ze Šumperka
%»772/,.9(9÷=(1« na čórky vyrazil i do Prostějova

PROSTĚJOV Co se v mládí naučíš, tím si ve stáří můžeš pokazit
život. I to by si mohl říct Imrich Balog, který vyrostl v dětském
domově. Dodnes s jistou dávkou nostalgie vzpomíná na to, jak
jako dítě kradl čokolády v obchodě, aby se pak mohl s ostatními chovanci podělit o získaný lup. Již jako dospělému se mu
jeho oblíbené čórky ovšem vůbec nevyplatily...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Šestačtyřicetiletý Imrich Balog byl
uplynulé úterý u prostějovského
soudu obžalován z celkem čtyř krádeží. Pouze jedné z nich se dopustil
v Prostějově, když kradl v prodejně
drogerie Teta v Dukelské bráně,
další tři spáchal v šumperském Al-

bertu. Zaměřoval se zejména na
parfémy, kradl je obvykle opilý
nebo zfetovaný.
„Co jsem se rozvedl, tak se vždycky
opiju a jdu krást. Nejsem schopný
s tím nic dělat. Dělám to tak už od
dětství. Dřív jsem kradl i střízlivý,
teď už jsem starší a nechci být tak
dlouho zavřený,“ nechal nahlédnout do svého způsobu myšlení
obžalovaný, proti němuž mimo jiné
svědčily záznamy z kamer.
Právě ony přispěly k tomu, že se
ke všem krádežím bez problémů
přiznal. Ošíval se pouze nad výší
případného trestu. „Za ty čórky si

BYLI JSME
U TOHO
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Předstrážníkyodpojilizvonek

Michal KADLEC
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trest zasloužím. Ale mám už podmínku za krácení daní, což jsem
vůbec neudělal. Teď, když se mi to
všechno sečte, tak vyjdu z vězení
až po padesátce. A to už pro mě
bude těžké zařadit se do společnosti,“ hájil se desetkrát trestaný
Balog.
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Prostějovský soud nakonec
o výši trestu rozhodnout nemohl, protože neměl k dispozici
nedávný rozsudek šumperského
soudu. Z tohoto důvodu bylo
hlavní líčení odročeno

15021020132
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Před půl druhou odpoledne v úterý 4.
května vyjížděli strážníci řešit drobnou
krádež do jednoho z prostějovských suu
permarketů. Na zbytečné problémy si
zadělal sedmatřicetiletý muž. Poté, co
vstoupil do prodejny, si to namířil přímo
do oddělení pečiva. Zde si vzal jeden
rohlík a vložil do tašky k ostatním věcem,
které měl s sebou. Následně zamířil rovv
nou k pokladnám, kde chtěl projít bez
zaplacení. Jeho chování neuniklo pozorr
za pokladní zónou
nosti ostrahy, která jej zapokladní
zastavila. Přivolaná hlídka zjistila, že došlo k odcizení opravdu jen jednoho rohh
líku. Ten si nakonec přestupce odkoupil.
Strážníci celou záležitost vyřešili uložením pokuty příkazem na místě.
nímpokuty

NĚMČICE NAD HANOU Copak takhle se slaví první máj, lásky čas? Sváteční oslavy si ovšem vyložil po svém třiatřicetiletý
chlapík z Němčic nad Hanou. A rozhodně se nechoval láskyplně ke svému okolí. V alkoholovém rauši dokonce běsnil, že
místní lidi zabije! A když jeho agresivitu přijela zchladit policejní hlídka, pustil se i do ní a strážcům zákona vyhrožoval podřezáním, jednoho zasahujícího policistu dokonce udeřil pěstí do
obličeje. Na hrubý pytel ovšem přišla hrubá záplata...

20112611810
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děti, zdraví a pejsci
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Cipísek zase
propojením
virtuálního
světa s realitou a
rozhodl se připoomenout májovýý
svátek
všech
maminek. „Ten
slavíme vždy
druhou květnovou neděli. Rodiče
iče s
dětmi si mohli přijít
pro výtvarný materiál
ateriál
nebo i tvořit z vlastních zdrojů a vytvořetvořenými srdíčky ozdobit
zdobit
strom Láskovníkk před
mateřským centrem,
ntrem,“ prozradila
zkušená lektorka.
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řidičů domnívá, nebo jiné dopravní
značení. Platnost je ukončena dopravní
značkou IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením. Dodatkovou tabulkou
je upraven přesný čas a datum, kdy bude
úklid a čištění ulic probíhat. Město Prostějov zároveň upozorňuje na lokality, ve
kterých bude čištění prováděno, také zveřejněním na svých internetových stránkách,“ zdůrazňuje Petr Zapletal z Městské
policie Prostějov.
Počet přestupků za jednotlivé týdny blokového čištění města se podle strážníků odvíjí
hlavně od toho, v jaké části strojní čištění
probíhá. Hustě obydlená oblast, například
v podobě sídliště, znamená větší pravděpodobnost zvýšeného počtu přestupků
k řešení. Naproti tomu okrajové části Prostějova a ulice s rodinnými domy s možností zaparkovat vozidlo v garáži nebo na svém
vjezdu, množství přestupkového jednání
výrazně snižují.
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Michal KADLEC
Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu zajistil zpracování Studie
dopravního terminálu Újezd. „Předmětem studie je dopravně technické

posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd
pro výstavbu dopravního terminálu
a kapacitního parkovacího objektu.
Terminál bude sdružovat městskou,
příměstskou a regionální autobusovou dopravu ve směru na Brno a Zlín,
včetně linek ze zastávek v ulici Lidická,
které by měly být terminálem nahrazeny,“ vysvětluje náměstek primátora
Statutárního města Prostějov Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že součástí
řešení je i návrh dvouúrovňového parkovacího objektu o 173 parkovacích
stáních. „Studie řeší i úpravy okolních
komunikací s návrhem rekreačních
a pobytových ploch s možným vybudováním dalších 107 parkovacích míst
na úrovni terénu,“ dodal Rozehnal, který je zodpovědný za stavební investice
v Prostějově.
Podle radních se jedná o významnou
investiční akci města, která je součástí připravované strategie
Olorategie ITI Olo
moucké aglomerace pro nadcházející

probíhá vždy v rámci týdenních
výzev ve facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek a
informace o všech aktivitách MC
najdou zájemci na www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/
cipisekprostejov.
(red)
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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.

yy Jaké zkušenosti máte z oboru
dopravy? Mohl byste stručně popsat svoji pracovní kariéru?
„Na Odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova pracuji od roku
2003, nejprve na pracovní pozici technik registru vozidel, od roku 2006 na
pozici vedoucího registru vozidel.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval prostějovskou veřejnost už
v předminulém vydání, Miroslava
Nakládala, který ve funkci vedoucího odboru dopravy prostějovského magistrátu působil osmadvacet let, nahradil od 1. května
Jan Vejmělek (na snímku). Nový
šéf „dopravky“ měl sice v posledních dnech hodně nabitý pracovní
program v souvislosti s převzetím
funkce a celé agendy, našel si však
trochu času pro exkluzivní rozhovor s Večerníkem.

Po skončení základní vojenské služby
byla celá moje předchozí pracovní
kariéra zaměřena na oblast dopravy.
Působil jsem jako učitel autoškoly
a v roce 1993 jsem nastoupil na Dopravní inspektorát Policie ČR, kde
jsem zastával pracovní pozici technika
a zkušebního komisaře pro autoškoly.“
yy S jakými předsevzetími vstupujete do vedoucí funkce na odboru
dopravy magistrátu?
„Do pozice vedoucího odboru dopravy nastupuji s vizí nadále pokračovat v nastaveném trendu vstřícného
úřadu a spokojeného klienta, o čemž
svědčí i to, že stále více naše služby využívají i klienti z jiných okolních obcí.“
yy V jakém stavu je podle vás aktuálně doprava v Prostějově? Co
je podle vás největším dopravním
problémem města současnosti?
„Doprava v Prostějově je v současné
době náročná pro všechny účastníky silničního provozu v důsledku

probíhající dlouhoo očekávané
a nutné opravy dálnice
ce D46. Statutární město Prostějovv přistoupilo
na základě rozhodnutí
utí vlastníka
komunikace
Olomouckého
mouckého
kraje k téměř celkovéé uzavírce
a opravě Vrahovické ulice.
Je připravena částečná
čná
uzavírka Wolkerovy
vy
ulice v Prostějově z důůvodu opravy inženýrýrských sítí. Připravuje se
další omezení dopravy
pravy
v Kostelecké ulici z důvodu
pokračování výstavbyy severního obchvatu. Uvedené
né považuji
v současnosti až do konce roku
2021 za největší omezení dopravy v Prostějově. Věřím ale, že vše
zvládneme.“
yy Jaký je váš názor na obnovení
měření rychlosti v Prostějově?
„Všechna bezpečnostní opatření při
provozu na komunikacích, která

prostějovského magistrátu. Uzávěrka
přihlášek je do osmadvacátého května
tohoto roku. Zatím jsem pravomoci tajemníka úřadu převzal já jako primátor,
výkonem správy magistrátu byl zatím
pověřen vedoucí finančního odboru
Radim Carda. Pokud půjde vše dobře,
nástupce paní Vysloužilové by mohl být
znám do začátku letních prázdnin,“ sdělil František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějov. (mik)
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PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, k 6. dubnu skončila na vlastní
žádost ve funkci tajemnice Magistrátu statutárního města Prostějova
Blanka Vysloužilová. Ovšem teprve
minulý týden radní vyhlásili výběrové řízení na jejího nástupce nebo
nástupkyni.
„Mohu potvrdit, že po jednání rady města v úterý čtvrtého dubna byl vyhlášen
konkurz na post tajemníka či tajemnici

Radní vyhlásili
YÙEÈURYÅÔÉ]HQÉ

Foto: Michal Kadlec

přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, jsou vítána a nutná pro
zajištění plynulého provozu a ochrany
všech účastníků. To znamená chodců,
cyklistů a samozřejmě také řidičů. Já
osobně jsem tedy jednoznačně pro
měření rychlosti vozidel.“

P
PROSTĚJOV
Sídliště Bohumíra
ŠŠmerala v Prostějově prochází prvními dvěma etapami rozsáhlé ren
vvitalizace. Radní pak po svém rozhodnutí z minulého úterý doporučí
h
zzastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření ve výši 17,5 milionu korun
o
na pokračování regenerace jak na
n
sstavební práce, tak na zeleň v rámci
3. a 4. etapy.
„V rámci akce jsou rekonstruovány
stávající pozemní komunikace a realizovány nové společně s parkovacími
stáními, chodníky a zpevněnými plochami, novou dešťovou kanalizací, veřejným osvětlením, hřišti, mobiliářem

a zelení. V letošním roce je realizována druhá část první etapy a následně
i druhé etapa,“ shrnuje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
„Žádali jsme o dotaci z prostředků Státního fondu podpory investic. Bohužel
nebyla schválena a je téměř jisté, že by
nebyla schválena ani v příštím roce. Se
zhotovitelem jsme se tak dohodli, že by
letos realizoval i třetí a čtvrtou etapu, na
kterou však potřebujeme schválit uvedené rozpočtové opatření,“ sdělil dále
Rozehnal a potvrdil tak, že bez dotací
tak bude město nuceno zaplatit celou
regeneraci Sídliště Bohumíra Šmerala
ze svého.
(mik)

Modernizaci v ulici B. Šmerala
zaplatí město ze svého
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programové období. „Stavba parkovacího objektu by měla nahradit parkovací kapacity v rámci budoucí přestavby
jižního centra města, tedy z židovských
uliček a lokality bývalé sodovkárny.
Večerník zajímalo, kdy ke stavbě
terminálu i parkovacího domu dojde? „Město má v tuto chvíli k dispozici studii. Nejprve bude třeba zpracovat
projektovou dokumentaci, poté bude
stavba naceněna, následně můžeme
požádat o dotaci a poté vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení
povolení stavby a dalších potřebných
náležitostí může trvat zhruba jeden
rok,“ vypočítal náměstek primátora.
Vzápětí potvrdil obavu nejen Večerníku, že plánované stavbě bude muset
ustoupit parčík mezi sídlem policie
a stávajícími autobusovými zastávkami. „Přesné podmínky záboru zeleně .GVPÊMNKOCXEGPVTWO÷UVCQXNCåÊFX÷ONåÊVMC
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
budou známy až po zhotovení projektu. Ale samozřejmě stávající parčík PROSTĚJOV Rada města Pros- Záměr jsme projednali a odsouhlasili
bude nahrazen novou zelení,“ ujišťuje ttějova na svém úterním jednání jak s památkáři, tak s hygienou. Mysschválila pořízení dvou mobilních slím, že i u nás tedy přijde v parných
Jiří Rozehnal.
mlžících sprch neboli mlžítek. Ta dnech takové zařízení vhod,“ objasnila.
m
budou umístěna na náměstí T. G. „Předpokládáme, že je lidé ocení hlavb
Masaryka, a to na velké a malé ku- ně v horkých letních dnech. Osvědčila
M
žželně.
se i v jiných českých a moravských
Námět pořídit do centra Prostějova městech a rovněž v Prostějově budou
N
mlžítka představila před časem ná- doplňovat funkci kašen a zeleně,“ obm
městkyně Milada Sokolová (ODS jasnil záměr první náměstek primátom
a nezávislé osobnosti města Prostějov). ra Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že cel„„Inspirovala mne reportáž z Frýdku – kové náklady na pořízení mlžítek jsou
Místku, kde si je lidé velmi pochvalovali. 70 000 korun.
M
(red)
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PROSTĚJOV O plánech postavit
v prostějovské ulici Újezd nový
autobusový terminál se radní zmínili už při jednání zastupitelstva na
podzim loňského roku. Zpráva vyvolala mezi komunálními politiky
menší pozdvižení a samozřejmě padaly otázky na důvody této dopravní investice a hlavně, jak se náročná stavba na tolik frekventovanou
městskou komunikaci vměstná.
Minulý týden se prostějovští konšelé poprvé pochlubili vizualizací,
která dává jasně najevo, jak chtějí
radní celou věc řešit. První studie
ukazuje, že kvůli výstavbě terminálu se naprosto změní celá podoba
ulice. Ustoupit jí má také parčík
před sídlem Policie ČR!

CG;GCHE´Gg vidí svoji prioritu nový šéf

poradenství, které MC rodičům nabízí,“ láká Markéta Skládalová.
Cipísek také připravuje letní programy pro rodiče a děti a stále věří,
že bude možné ještě i do prázdnin
uskutečnit nějaké reálné programy.
On-line program pro rodiny

15
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Cyklista se „přerazil“ o lano odboru dopravy Jan Vejmělek.
“
KURIÓZNÍ
„
A
JSEM
PRO
RADARY!
3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
NEHODA

V dalším týdnu připravuje MC Cipísek zase online aktivity inspirované
Mezinárodním dnem rodin, který
připadne letos na sobotu 15. května.
„Chybět nebudou inspirace pro aktivity s dětmi, ale také týdenní výzva
k podpoře zdravých rodinných vztahů. Těm jsou věnovány také pravidelné webináře pro rodiče o výchově
a komunikaci v rodině i individuální

10. května 2021
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Z íEOD?G?Pm?G>íN?G „Chci pokraačovatt v trenndu vsstřícnééhhoo úř
úřadu,“

pravidelné programy pro rodiče
s dětmi, se snaží propojit on-line
aktivity s realitou už více než rok.
V dubnu to například byla samoobslužná stezka Okolo kolem s Cipískem, kdy měli děti s rodiči připraveny úkoly s dopravní tématikou.
„Vzhledem k tomu, že byly využity
i cyklostezky a zastávky na dětských
hřištích, mohly si děti užít i pohyb na
odrážedlech, koloběžkách, kolech
či kolečkových bruslích,“ ohlédla
se místopředsedkyně MC Cipísek
Markéta Skládalová.
Každý rok MC Cipísek pořádal pro
své návštěvníky koncem dubna čarodějnický týden a už loni muselo
centrum připravovat čarodějnický víceboj pouze virtuálně. „Letos

EXKLUZIVNĚ

matek
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Posílejte sváá
P
miminka

LLáskovník
áskovník ke
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10. května 2021

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat
ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte
zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku
v rámci rubriky „Vítejte
na světě“, zašlete
na adresu
„Chování
řidičůfotografii
při blokovém
čištění je horší než vloni,“
miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení
konstatuje
mluvčí
městských
strážníků Petr Zapletal
miminka, datum narození,
výška a váha
při narození
a také adresu
PROSTĚJOV Strom plný srdíček to nebylo jinak, takže se
bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek
vyrostl před Mateřským centrem on-line třeba vařilil čarodějgraficky redakčně zpracovaný obrázek.
Cipísek v týdnu věnovanému Dni nický lektvar,“ posteskosteskk
matek. Mateřské centrum, které la si Skládalová.
Děkujeme za pochopení!
zatím stále nemůže nabízet svoje Květen zahájil
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Z Vodní je jednosmìrka
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ale odmítají. „Místa a ulice, kde bude blokové čištění probíhat, jsou vždy více jak týden dopředu označena dopravní značkou
IZ 8a – Zóna s dopravním omezením –
zákaz stání. Tutu značku neruší ihned
následující křižovatka, jak se mnoho

$÷JGO WRN[PWNÚEJ R÷VK VÚFPč \LKUVKNK UVT¾åPÊEK W DNQMQXÆJQ éKwV÷PÊ O÷UVC LGwV÷ XÊEG
RąGUVWRMčąKFKéčPGåVQOWD[NQXNQÿUMÆOTQEG
(QVQ/22TQUV÷LQX

Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Někteří lidí si ale i přes výše uvedené
informace stěžují, že místa pro bloková čištění jsou nedostatečně označena
dopravními značkami. Strážníci toto

Akce trvá asi deset minut, sanitka
záchranky odváží ženu neidentifikovatelného věku. Lidé postávající
u domu hovoří o pokusu o sebevraždu. „Já vám nic říkat nebudu, bydlím
hned tady vedle, měl bych pak peklo,“ nehodlal se vybavovat starší muž,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Je středa 5. května
půl třetí odpoledne. K domu naproti obchodu ve Vrahovické ulici
se s majáky řítí hned dvě policejní
auta. Osádky v uniformách bleskurychle vnikají do domu, dveře
jsou otevřené dokořán. Po pár
minutách přijíždí i sanitka. Všem
přihlížejícím je jasné, že někomu
jde o život. A Večerník byl u toho!

který rázem zmizel v sousedním
domě. „Ta paní se asi chtěla zabít,
spolykala snad nějaké prášky,“ pronesl o něco mladší nájemník domu.
Co se tedy ve skutečnosti stalo
v domě ve Vrahovické ulici? Vyjádření prostějovské policie bylo hodně stručné a nicneříkající. Ostatně
jako vždy v podobných případech.
„Z naší strany šlo jen o asistenci
Zdravotnické záchranné službě.
Proto vás se žádostí o informace
odkážu na ni,“ zareagoval Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

a velice často si hrají i na silnici. Tu nehodu
jsem přímo neviděl, ale povídá se, že ta holka přebíhala silnici a vůbec se nerozhlédla.
Vběhla přímo pod kolo,“ sdělil Večerníku
muž bydlící na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. „Chlapík prý seděl odpoledne tady
kousek v občerstvení, měli tam na prvního máje otevřeno okýnko s pivem. Jestli
jich vypil pět a pak sedl na kolo, tak je to
kaskadér. Zase je ale fakt, že děti tady po
sídlišti se pohybují naprosto bez dozoru
rodičů, přestože na zdejších komunikacích
je poměrně značný provoz,“ míní tentokrát
žena, která se ozvala Večerníku.

Policie nezveřejnila hodnotu promile alkoholu, kterou cyklista po srážce s dívenkou
nadýchal. „Provedenou dechovou zkouškou policisté u cyklisty zjistili ovlivnění
alkoholem. Muž s výsledkem zkoušky
souhlasil a přiznal vypití pěti piv téhož dne,“
uvedl policejní mluvčí.
Otázkou je, jak strážci zákona nyní budou celou nehodu posuzovat. „Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření. Z porušení dopravních předpisů jsou podezřelí
muž i malá dívka,“ zareagoval František
Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Výstavní let plavmo předvedl minulé pondělí cyklista, který po stezce v Okružní
ulici mířil k Určické. Jakmile míjel komunikaci v Bulharské ulici,
hodlal projet mezi dvěma za sebou stojícími vozidly. Ale ouha,
muž vůbec nezpozoroval, že je
mezi auty natažené lano! Následoval pád, po němž cyklista skončil ve špitále.
„V pondělí třetího května po třinácté
hodině jela Bulharskou ulicí v Prostějově řidička vozidla Ford Galaxy a na
tažném laně táhla automobil Hyundai. V křižovatce před odbočením do

KURIÓZNÍ
NEHODA
6.21Ć,/$
=5$1Đ1Ì0

ulice Okružní řidička Fordu zastavila
a po hlavní komunikaci jedoucím
vozidlům dávala přednost. Ve stejné
době jel po cyklostezce v Okružní
ulici směrem od ulice Určické na
sportovním horském kole osmačtyřicetiletý cyklista, který přehlédl tažné
lano, a mezi vozidly se pokusil projet.
To se mu nepodařilo, protože do napnutého lana narazil a přepadl na komunikaci. Při nehodě utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice,“ informoval František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani k poškození automobilů nedošlo. „Výše škody
způsobené na jízdním kole byla předběžně vyčíslena na jeden tisíc korun.
Alkohol u všech tří řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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Cyklista se „přerazil“ o lano

EXKLUZIVNĚ

byla přece jen sdílnější. „U daného
případu zasahovala posádka rychlé
BYLI JSME
zdravotnické pomoci společně s PoU TOHO
licií ČR. Jelikož se na místě události nacházela pacientka pod vlivem
alkoholu a léků, je vždy nutno tuto
skutečnost vždy hlásit policii k zaprotokolování dané věci. Tudíž se na
místo sjely složky integrovaného záchranného systému a konal se, dá se
říci, i standardní výjezd Zdravotnické
záchranné služby. Nejednalo se o nic
vážného, pacientka byla zcela při vědomí, mírně intoxikovaná, tudíž byla
nutnost ji transportovat k dalšímu 2QU¾FM[FXQWRQNKEGLPÊEJXQ\KFGNCUCPKVM[\CUCJQXCN[XFQO÷XG8TCJQXKEMÆWNKEK
0CwN[\FGKPVQZKMQXCPQWåGPWMVGT¾NÆM[\CRKNCCNMQJQNGO
Foto: Michal Kadlec
vyšetření do nemocnice. A to primárně spádově na interní ambulanci nedozvěděli, zda se uvedená žena moc, či to byla ona sama... „Nezlobte
nemocnice Prostějov,“ shrnula Lucie z Vrahovické ulice pokoušela ukončit se, takové věci my nekomentujeme,“
Urbanová. Ovšem ani od ní jsme se svůj život, případně kdo jí zavolal po- omluvila se mluvčí krajské záchranky.
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PROSTĚJOV Podle všeho za to nemohl, ale určitě si to bude nadosmrti vyčítat.
A navíc ten alkohol... Třicetiletý muž si
byl v sobotu na prvního máje posedět na
pivečku v jednom z občerstvení u Říční
ulice ve Vrahovicích. Když pak sedl na
kolo a jel domů, na Sídlišti Svornosti se
přihodila věc, na kterou nejen on bude
chtít co nejdříve zapomenout.
Předminulou sobotu 1. května v 15.30 hodin došlo na Sídlišti Svornosti v Prostějově
k dopravní nehodě cyklisty s chodkyní.
„Podle dosavadního šetření měla sedmiletá
dívka třicetiletému cyklistovi vběhnout přímo do cesty při přebíhání komunikace. Při
střetu dívka utrpěla zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Rozsah zranění, které utrpěla sedmiletá holčička, nespecifikoval.
Podle svědků, které oslovil Večerník, neměl cyklista šanci se dívce vyhnout. „Tady
po sídlišti běhá mezi bloky hodně dětí

a oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání. Hlídka samozřejmě provádí i veškerou fotodokumentaci vozidel,
která parkují v místě probíhajícího čištění,“
popsal Zapletal proceduru s dovětkem, že
ponechání vozidla v místě blokového
čištění se vždy prodraží. „Řidič nebo
provozovatel vozidla, který včas nezajistí
přeparkování, je podezřelý z přestupku
dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za nedodržení dopravního
značení může být udělena pokuta do
výše dvou tisíc korun,“ vypočítal mluvčí
prostějovských strážníků. „Pokuta je jedna
věc a trest pro tyto nesvědomité občany
je samozřejmě správný. Druhou věcí ale
zároveň je, že právě kvůli takovým lidem,
kteří pracovním četám překáží svými nepřeparkovanými vozidly, se vytýčená místa
prostě neuklidí. Pokud tedy v těchto ulicích
zůstane nepořádek, není to vina pracovníků společnosti FCC nebo města,“ přidává
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Od startu dubna se vždy dvakrát v týdnu
provádí blokové čištění města, o čemž
Večerník pravidelně informuje v každém čísle na stránce infoservisu, kterou
najdete povětšinou s pořadovým číslem
16. Občané Prostějova jsou na tuto skutečnost upozorňováni dlouhou dobu
dopředu i výzvou v Radničních listech
a v místě jejich bydliště, aby v určených
zónách nenechávali svoje auta a v daný
den určený pro úklid je přeparkovali. Jak
ale Večerník zjistil, v uplynulých pěti týdnech zaznamenali strážníci městské policie obrovský počet případů, kdy si řidiči
svoji povinnost neplnili!

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Od začátku čtvrtého měsíce letošního
roku řešili strážníci prozatím 186 přestupků
týkajících se strojního čištění. V loňském
roce za stejné období se řidiči dopustili 173
přestupků. Z uvedených čísel vyplývá, že
rozdíl je minimální a chování řidičů je spíše
ještě o něco malinko horší než v loňském
roce,“ sdělil Večerníku Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Nedisciplinovaní majitelé či majitelky
vozů jsou po zjištění přestupku samozřejmě sankcionováni. „Pokud se
hlídce podaří kontaktovat řidiče či řidičku
v lokalitě, kde blokové čištění probíhá,
je přestupkové jednání řešeno na místě.
V opačném případě, kdy není nikdo zastižen, je na vozidlo umístěna výzva, která
ho upozorňuje na podezření ze spáchání
přestupku. Jeho majitelé mají následně
možnost dostavit se na služebnu městské
policie k podání vysvětlení v dané věci. Jestliže tak neučiní, je vše zadokumentováno

PROSTĚJOV Je to každoroční negativní kolorit blokového čištění města. To letošní bylo zahájeno první dubnový týden. Prostějovská městská policie poskytla Večerníku statistiku přestupků
za prvních pět týdnů, kdy pracovníci společnosti FCC provádějí úklid v nejrůznějších lokalitách
města. Kvalitní vyčištění komunikací a veřejných prostranství je však podmíněno disciplínou
řidičů, kteří jsou povinni na označených místech přeparkovat svá vozidla. A jak ze statistiky vyplývá, ona disciplína je mnoha Prostějovanům naprosto cizí.

„Chování řidičů při blokovém čištění je horší než vloni,“
konstatuje mluvčí městských strážníků Petr Zapletal
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Prostějov (red) – Město Prostějov už
několik let pracuje na co možná největší
otevřenosti vůči svým občanům. A právě
k tomu udělalo další významný krok,
kterým se zvýší informovanost a možnost
zapojení občanů. Na internetových
stránkách www.prostejov.eu doposud
mohli občané sledovat připravované a realizované projekty a významné investiční
akce. Právě zpřístupněná aplikace PinCity
navíc obsahuje mimo jiné přehlednou
mapu, na níž jsou jednotlivé projekty
barevně rozděleny do 9 tematických
oblastí (bydlení, doprava a infrastruktura,
životní prostředí atd.). Jsou zveřejněny
velké investice, jako například revitalizace
parku nebo i detaily, které zlepší život
v dané části města. Do budoucna plánuje
město v aplikaci rozšířit další možnosti
jako například vkládání občanských
návrhů, participativní rozpočet. Vložené
projekty si každý může prohlédnout na
stránkách https://prostejov.pincity.cz.

Nová aplikace spuštìna

Prostějov (red) – Jak Večerník již informoval v předchozích vydáních,
společnost FCC Prostějov reagovala
před časem na problematiku likvidace
nežádoucích plevelů na komunikacích
a pořídila druhé vozidlo se zařízením na
likvidaci plevele pomocí horké tlakové
vody. „Provozováním dalšího vozidla lze
urychlit práce při likvidaci plevele touto
metodou včetně využití zařízení na dezinfekci a čištění dětských hřišť a mobiliáře
za současné epidemické situace,“ říká
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že k zabezpečení efektivního provozu druhého zařízení schválila rada města rozpočtové opatření ve
výši 500 000 korun. Likvidovat plevel
v prostějovských ulicích tak už budou dvě
vozidla. Mapu s vyznačenými místy alternativní metody likvidace plevele naleznou
zájemci na webových stránkách města
v mapovém portálu.

Na plevel
s horkou vodou

Prostějov (red) – Pro mnohé řidiče
to bylo obrovské překvapení, ale od
minulého týdne se z Vodní ulice stala
jednosměrka! „Od středy pátého května je
instalováno nové dopravní značení v ulici
Vodní v Prostějově a tato komunikace se
tedy stává jednosměrnou. Vjezd je povolen z ulic Mlýnské, Na Hrázi a B. Šmerala.
Z Poděbradova náměstí u pošty tak už
nebude vjezd možný. Žádáme řidiče
o zvýšenou pozornost a respektování
nového dopravního značení,“ popisuje
nová dopravní pravidla v lokalitě poblíž
centra města Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.
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docela úsměvné, horší už je, pokud
si s nimi naplánujete společnou budoucnost.
Takový ředitel zeměkoule obvykle
bývá specialistou na diety, domácí
porody, krocení divokých prasat,
asijskou filozofii, opravy domácích
spotřebičů, vydělávání peněz, výhodné koupě a spoustu dalších věcí.
Nejvíce sil pak vkládá do toho, aby
všem kolem ukázal, jak má úžasnou
práci, perfektní bydlení, skvělou rodinu a bezvadné děti. A jelikož on

sám se považuje za bezchybného,
vyžaduje to samé i od ostatních.
Samozřejmě že bez úspěchu. Vždyť
podobné lidi nenajdeme ani v pohádkách.
Naopak právě příběhy pro děti nás
učí, že nikdo z nás není dokonalý.
Bezprostřední Červená karkulka se
zapovídá s vlkem a vyzradí mu, kde
bydlí babička, Popelku by bez tří
oříšků nikdy nepozvali ani do Star
dance, natož na královský ples, Sněhurka nějaký čas bydlela hned se

Radní vyhlásili
YÙEÈURYÅÔÉ]HQÉ

sedmi malými muži, Šípková Růženka začala krvácet při prvním pokusu
o ruční práci, načež prospala celých
dlouhých sto let...
Pokud tedy s někým chceme opravdu žít delší dobu, pak je určitě dobré
mít rád nejen to, co si myslíte, že pro
vás může udělat, ale najít si hezký
vztah i k jeho chybám. Jinak to totiž
nepůjde. Pokud je totiž jedno smetiště příliš malé pro dva kohouty, pak
jedno manželství je pro dva ředitele
vlastních zeměkoulí ještě menší...
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Nezbývá než konstatovat, že ti
naši kluci jsou vážně dobří. Hrát
na špici druhé ligy a ohrožovat tvrdě konkurenci na postup, to už je
nepopsatelná radost! A tak věřím,
že to borcům vydrží a o prostějovském fotbale ještě mnoho uslyšíme.
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a vyhodnocuje různé navrhnuté ceny. Ale jistě se může najít i v tomto oboru zlatokop, jenž
v honbě za ziskem uznává pouze nejvyšší cenu.
Jediné, co jsem později mohl udělat, bylo požádat místní lékařskou komisi o přezkoumání
ceny. Odpověď byla zcela kolegiální, o meritu
věci – ceně ani slovo, a nestála za ztrátu času.
Nedivme se potom, že nejen komunisté, ale
i jiní občané vzpomínají na socialistické zdravotnictví. Platíme si celý produktivní život zdravotní pojištění a tak by veškeré úkony kromě výjimečných nadstandardních měl platit stát. Těch
úkonů placených pojišťovnami je poskrovnu.
Zdá se tak, že si v budoucnosti budeme platit
veškeré úkony.
Ladislav Štrajt, Prostějov
v prvním či druhém kole, mně dá za pravdu, že si
toto očkovací středisko zaslouží velkou pochvalu.
Musíme poděkovat všem, kteří v něm pracují – panuje zde klid, pohoda, úsměvy, na co se kdo zeptá,
tak mu s milým úsměvem poradí. Je vidět, že si občané z Prostějova velmi dobře vybrali vedení našeho
města. V takových situacích poznáme, kdo má zájem o občany a kdo se nechal navolit jen, aby z toho
měl on sám zisk. Mgr. Antonín Dušek, Prostějov

Zlaté socialistické zdravotnictví
mluvení termínu byl plastickou hmotou sejmut
otisk. Po další návštěvě byla nasazena na zkoušku korunka. Ta byla sejmuta, neboť byla vyhovující. Další návštěva, korunka nasazena, krátká
informace s dodáním letáčku, zaplaceno 14 900
korun. Všechny tři návštěvy zabraly též asi půl
hodiny.
Později jsem zjistil od bývalého spolužáka, zubaře bydlícího v Čechách, že zhotovení protézy
mohlo být tak za 5 000 korun. Takže za půl hodiny práce bylo naúčtováno i s letáčkem 9 900
korun. Převedeno na hodinu to činí 19 800
korun. Navíc mě známý informoval, že podle
předpisu musí zubař navrhnout a domluvit
cenu předem. Čtenář této informaci dá určitě
za pravdu – u svého zubaře nejprve konzultuje
Nyní poznáme, kdo má zájem o obèany
Nikdo nevěřil, že v tak krátké době vědci na celém
světě vyvinou vakcíny a budou s námi tuto hroznou
nemoc porážet.
Kouzelný proutek a máme vybudované velkokapacitní středisko v našem kulturním a společenském
centru. Samozřejmě se do čela postavilo vedení
města s panem primátorem Jurou ve spolupráci
s nemocnicí Agel. Byli jsme mezi prvními v republice. Kdo již měl tu možnost se nechat očkovat
Všichni víme, že celý rok bojujeme s tou zákeřnou nemocí a neustále se nám ji nedaří porazit.
V první vlně epidemie covid-19 se do čela bojovníků samozřejmě postavili lékaři a sestřičky,
ruku v ruce s nimi ale i město Prostějov v čele
s primátorem Františkem Jurou. Buďme rádi,
že v Prostějově sídlí nemocnice Agel a desítky
obvodních lékařů. Společným úsilím se postavili do čela boje proti koronaviru.
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protože na všechno koukáme jen
v televizi, což je sice hezké, že už
nemáme jen sportovní archiválie,
ale i přímé přenosy. Jenže prostě
zařvat si živě na stadionu je pro
správného fanouška stoprocentně to nejlepší. A přiznejme si, že
pro sportovce tahle aktuálně impotentní atmosféra na stadionech
musí být také děsně demotivující,
byť se samozřejmě pořád hraje
o body, postupy, sestupy.
tak se můžeme pokusit pomalu hodnotit naše přední
vrcholové sporty. Basketbal a volejbal skončily tam, kde jsme je tak
nějak čekali. Vždyť i naše sportovní redakce upozorňovala na
to, že po letech hojnosti, trofejí
a všeobecného poplácávání se
po ramenou, nás čekají hubená léta, kdy to bude spíše boj
o střed tabulky, případně baráž
o sestup. Nakonec to dopadlo, jak
to dopadlo…, prostě si do statistik
zapíšeme místa nemedailová. A jelikož se dobří holubi vracejí, tak se
třeba s „panem“ trenérem Čadou
i volejbalu blýská na lepší časy.
Oslovení „pan“ trenér je výrazem

úcty a obdivu k tomu, co tady už
kdysi dokázal. Věřím, že se něčeho
pěkného zase dočkáme. U basketbalu se objevují zvěsti o úplném
přesunu do Olomouce či do Prahy,
tak uvidíme…
ojďme k hokeji. Tady bych se
asi nebál citovat Cimrmana
a jeho klasickou repliku o tom, že
existuje prvek očekávání a následně prvek zklamání. Před sezónou
je na stole kopec smělých plánů
hovořících minimálně o semifinále, někdy skoro až o baráži
o ligu, pak přijde vlna vzepětí,
vlna pádů, „doplácání se“ do
play-off a nakonec fičák v podobě brzkého vyřazení. Načež
nastane období posezónní, kdy logicky dochází ke změnám v kádru.
Upřímně letos to zatím připomíná
úprk migrantů ze Sýrie, protože
čtu zatím jen o tom, kdo odchází,
a nevidím žádné příchody. Takže buď špatně čtu, nebo je někde
chyba. Jsem nejvíce hokejovým
fandou a tak mě tato situace kapku
děsí. Co se tedy stane v nové sezóně, asi netuší aktuálně nikdo...
íká se, že to nejlepší má přijít
nakonec a já jsem rád, že to
tady je. Je to hra s míčem kulatým,
tedy fotbal. Musím uvést, že jsem
příjemně šokován výsledky našeho mančaftu. Ano, je tady vidět skvělé zázemí, nadšení předsedy a realizačního týmu, ale vše
se odehrává na zeleném pažitu.

Navštívil jsem jednu zubařku, o které vím, že již
kromě své ordinace ve svém oboru stomatologie v Prostějově vybudovala mnoho dobrého.
Požadoval jsem zhotovení korunky. Po suverénním sdělení ceny se mi sice zamotala hlava, ale
co bych neudělal pro své zdraví. Na domluvený
termín byl zub čidlem dokola oskenován a po
krátké přestávce korunka byla vyrobena – pravděpodobně na 3D tiskárně. Vyhovovala, takže
bez úprav byla definitivně nasazena. Celkem
tyto dvě návštěvy zabraly asi půl hodiny. Zaplatil jsem i s materiálem 8 350 korun.
Po čase další návštěva. Tentokrát jsem byl na
cenu připraven, takže po sdělení žádosti o zhotovení protézy, po jasném a pohotovém sdělení
ceny zbývalo jen hluboce vzdychnout. Po do-
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ejen mnoho dospělých, ale
i děti přibraly na váze a vlivem skoro celoroční on-line výuky
a home office se od počítačů prakticky nezvedly. Musím pochválit
světlé výjimky, tedy ty, které cvičily podle videí, případně týraly
tělo jiným způsobem, chvílemi
dokonce povoleně venku. Teď
aktuálně i v Prostějově můžeme
šlapat svých 10 000 kroků v rámci již mnohokrát zmiňované výzvy. A tak snad v době, kdy čtete
tyto řádky, to bude jen a jen lepší i s venkovním sportováním,
i když rozestupy asi budeme měřit mezi sebou pořád.
matérské a poloprofesionální soutěže skončily, protože
byly zrušeny. A já opět ve svém
okolí vidím, že je návrat především
dětí do oddílů spíše tristní. Motivace, chuť, nadšení vzaly za své
a trenéři budou mít setsakra mnoho práce, aby své svěřence nějak
získali zpátky. Koneckonců i absence tělocviku v obnovené výuce
není zrovna ideální.
z hlediska fanoušků není situace zrovna k popukání,

N

Ne, nebojte, nedal jsem se ke sportovní redakci, ale je třeba se nad sportem obecně zamyslet. Pandemie nám ho na
amatérské úrovni prakticky zastavila, na poloprofesionální
úrovni jemně dovolila a na celoprofesionální úrovni jakžtakž
povolila, ovšem tohle všechno bez fanoušků a v posledních
dnech s minimálním počtem vyvolených. Výsledek?

BRANKY, BODY, VTEØINY

„A hleďme, poddaný,“ zvolal král,
když uviděl malého prince. „Pojď
blíž, ať tě lépe vidím,“ řekl osamocený král a byl moc pyšný, že konečně
někomu kraluje. Malý princ se díval,
kam si sednout, ale planeta byla celá
zaplněna nádherným hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát...
Podobná situace jako malého prince
ve slavné knížce Antoina de Saint-Exupéryho může potkat každého
z nás. Letmé setkání s králem či
královnou vlastní planety může být
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Lidé nejsou dokonalí ani v pohádkách

*/26$9(Ġ(51Ì.8

-FQPCJTCFÊVCLGOPKEK
MARTIN ZAORAL
-JàÁOµN@DNQÑNO<Q=JP

publicistika

20110911702
20110911702

21050310521
21
1000555031052
503 05 1

150123020036

8

10. května 2021

téma večerníku

WWW.VECERNIKPV.CZ

&

35267ö-296.2 STAVEBNINY

3n@ >JKJOü@=PE@O@Qî?îO
JQGCF½HU?DQP
Vlhkost je nutné mít pod kontrolou jednak z důvodu našeho zdraví, ale i majetku. Patří
mezi základní vlastnosti vody,
přičemž ze školy víme, že ta
má tři skupenství – plynné,
kapalné, pevné. Vlhkost tedy
řadíme do skupenství plynného a dá se vyjádřit procenty na
stupnici od 0 do 100. Vzniká
působením tepla a prostředí.
Ideálním příkladem je to, když
si napustíte teplejší vodu do
vany a zavřete dveře. Za chvíli
již vidíte, jak se pára zvedá ke
stropu a orosí se zrcadlo. Jak se
měří a jaké jsou dostupné metody v boji proti vlhkosti?

Negativa a pozitiva
vlhkosti
Mezi pozitivní vlastnosti patří
léčba dýchacích cest. Je to spíše
nepřímá vlhkost, která se inhaluje. Ti, kteří často trpí rýmou či
nachlazením, si dopřávají inhalaci
teplé vody s bylinkami. Uvolní se
tím rychleji dýchací cesty a vhod-

nou kombinací bylinek se docílí
zničení různých bacilů, virů. Dále
se nám otevírají póry, kůže lépe
dýchá a uvolňují se škodlivé látky
z těla.
Nicméně vlhkost sama o sobě má
spíše více negativních vlastností
než těch pozitivních. Čím více
vlhkosti, tím více máme různých
plísní, bakterií a hub nepříjemně
ovlivňujících naše zdraví, a navíc
poškozujících omítku, malbu, ně- Vlivem nadměrné vlhkosti
v domě či bytě dochází k trvalékdy i vybavení domácnosti.
mu poškození jak omítky, tak
Vliv na zdraví
malby, ale i vybavení. Zvýšená
vlhkost je často spojována se
Dlouhodobá a nadměrná vlhkost špatnou či zastaralou izolací bytu,
nepříjemně působí na naše zdra- domu, ale i špatně odvedenou
ví. A to jednak v podobě alergií, prací na novostavbách. Někdo
revmatismu, bolesti kloubů, ale chce rychleji bydlet a přitom poi duševní pohody. Nejvíce jsou na třebuje ušetřit nějaké peníze, tak
tyto nežádoucí mikroorganismy zvolí ty nejlevnější materiály pro
náchylné děti a starší lidé.
stavbu. Důsledek se dostaví během několika měsíců užívání,
Poškození majetku
a to právě v podobě vlhkosti. Následná rekonstrukce dokáže poNaše zdraví se penězi nedá vyčís- řádně vyvětrat vaši peněženku.
lit, ale poškození majetku ano.

Jak se co nejšetrněji
zbavit vlhkosti ve zdi?
* VĚTRÁNÍ

Jak poznám,
zHP½PYOKNÅ]GLYR"

Jednoduše. Jednak pohledem, ale
i dotykem dlaně na zeď. Na různých místech na zdi se nejdříve
objeví malé flíčky, které se postu-

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

pem času zvětšují. Tyto malé flíčky ani nemusíte vidět, ale kvůli
špatné izolaci je zeď jako houba.
Z malých flíčků se stanou někdy
až obrovské mokré fleky, které
nelze již přehlédnout. Navíc se
časem na těchto mokrých místech daří houbám a plísním.

Dá se zmìøit
YOKNRVW"
Nejběžnější a nejrychlejší způsob, jak si změřit vlhkost, je přístroj zvaný hydrometr neboli vlhkoměr. Tento údaj bývá součástí
meteostanice, ale i starších nástěnných hodin. Existují čtyři
skupiny vlhkosti, a to nadměrné
sucho (pohybuje se od 10 do 30
% vlhkosti), ideální stav (od 40
do 60 % vlhkosti), nadměrná vlhkost (70 až 80 % vlhkosti), mlha
(90 až 100 % vlhkosti).

21050710539

S nastupujícím jarem majitelům nemovitostí, jejichž zdi už přece jen něco
pamatují, počínají práce okolo jejich
domu. Starat se o dům je v podstatě
nikdy nekončící příběh. Staré pravdy
říkají, že dům je v zásadě v takové kondici, v jaké je jeho střecha. Podívejme
se teď na opačnou stranu, kde od základů může prosakovat vlhkost, velmi
nepříjemný fenomén. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se vám na dnešní tematické
stran pokusí shrnout několik tipů a rad,
jak se nevítaného problému zbavit.
Text připravil Tomáš Kaláb

Tato metoda je účinnější než samo topení. PraT
videlným
větráním docílíte optimální cirkulace
vi
vzduchu. Průvan vyžene vlhkost z bytu, ale postačuje
vzduch
i mikroventilace, kterou nejčastěji používáme v zimním období.

* SLEDOVÁNÍ KRITICKÝCH MÍST

Mezi kritická místa patří hlavně rohy stěn, ale i koupelny a kuchyně. Uvidíte-li na stěnách plísně či houby,
ppomocí účinných chemických prostředků je zlikvidu-Následuje opět větrání, kdy se docílí změny vlhkosti.
jete. Následu
ti

* CHEMICKÉ PROSTŘEDKY

V hobbymarketech, drogériích či již v klasických hyperm
marketech se můžeme setkat s prostředky, které napomáhají ke snížení vlhkosti. Jsou to různé tablety či pytlíčky s médiem, jež nasávají vlhkost v bytě a přeměňují
ji na vodu. Tyto prostředky bychom měli mít právě na
oněch kritických místech a čas od času bychom měli vyměnit
měnit tabletable
ty či pytlíčky a vylít vodu.

* VYSOUŠEČE

Jsou to elektrické přístroje, které se nejčastěji používají
při zatopených domech, ale i v bytech. Díky nim můžetee
rychle a dokonale odstranit velké množství vody (vlhkosti).
sti).

21050710538

21050710541

21050710540

* NUTNÁ REKONSTRUKCE

Pokud ani jedna z uvedených metod není příliš
úúčinná, musíte se rozhodnout pro rekonstrukci.
Najít si odbornou firmu, která vám vyhodnotí kritická
Naj
místa. Následně vám doporučí, jak postupovat nebo jaké
kvalitní materiály zakoupit pro izolaci nebo rekonstrukci.
kvalit
Tato metoda patří k těm nejúčinnějším metodám v boji
proti vlhkosti, ale zato finančně nejnáročnějším.

region
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RYCHLÝ
A JE TO TADY! 21&-15ªĄ'/16'8ª4</'- 9(ÿ(5
NÍK
V Plumlově chtějí sezónu rozjet až
v červnu pohádkovými prohlídkami
+/7<'7/-1è4Č
/7<'7/-1è4Č

/W\GWOMQé¾TčRTQwNQXGNMQT[UGRQLCVQWTGMQPUVTWMEÊ

Kdo od úterý 11. května vyrazí do
Čech pod Kosířem, ten si tu určitě
přijde na své. Nejenže lidé budou
moci navštívit zámeckou zahradu,
navíc si budou moci užít i prohlídku
zámeckých interiérů. Procházet je
budou moci svým vlastním tempem.
„Komentované prohlídky zámeckých
pokojů jsme až do dalšího rozvolňování vládních nařízení nahradili samostatnými prohlídkami,“ nastínil
Večerníku kastelán Martin Váňa.
Zámek na letošní sezónu připravil

Foto: Martin Zaoral

spoustu novinek, které budou postupně představeny veřejnosti. „Namátkou uvedu třeba repliku šperků
hraběnky Gizely Silva-Tarouca, jejíž
svatební šaty mohou návštěvníci obdivovat od loňského roku,“ zmínil
jednu z nich už nyní Martin Váňa.

Muzeu kočárů se
rozšíření plochy hodí
Snad ještě větší nával zvědavých
návštěvníků než na zámku lze letos

Chystají
workoutové høištì

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
očekávat v Muzeu kočárů, které
v uplynulých čtyřech letech prošlo
velkoryse pojatou dostavbou. Díky
ní vznikl skutečný chrám všech ře- <¾OGMXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOWå\Cé¾VMGOMX÷VPCPCDÊFNéCTQF÷LPKEMQWUVG\Foto: Martin Zaoral
meslníků ze dřeva, kamene a kovu, MWRCTMGO
který v celé republice a snad i střední Evropě nemá obdoby. Jeho slavnostní otevření již proběhlo první
dubnový den. Lidé jej mohli sledovat prostřednictvím on-line přenosu, záznam z něj je nyní dostupný
na webových stránkách muzea.
„Žádné větší akce zatím neplánujeme, začátek sezóny bude pozvolný.
Nicméně naše nové rozlehlé prostory se už těší na nové návštěvníky,
kterých mohou pojmout poměrně
hodně,“ nastínil Václav Obr, jehož 0¾FXQąÊ\¾OMWX2NWONQX÷V¾JNQP¾XwV÷XPÊM[D÷JGOXGNKMQPQéPÊEJUX¾VMč
Foto: Martin Zaoral
jsme se při této příležitosti zeptali,
počkají. „Podmínky našeho zámku
zda se letos po roční pauze bude
V Plumlově se těší na neumožňují individuální prohlídky,
konat oblíbené setkání řemeslníků
Josefkol. „Definitivní rozhodnutí
pohádkové prohlídky proto chceme vše naplno rozjet první
červnový víkend, na kdy budou přisice zatím nepadlo, ale vše nasvědčuje tomu, že i letos místo Josefkolu Sezóna by měla v dohledné době od- praveny přesunuté jarní pohádkové
připravíme atraktivní náhradní pro- startovat i na zámku v Plumlově, zde prohlídky,“ konstatoval pro Večerník
si však návštěvníci ještě nějaký čas Jiří Trunda z plumlovského zámku.
gram,“ reagoval Obr.

9\URVWOY1øPêLFËFKHYURSVNÛSURMHNWURNX"
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NĚMČICE NAD HANOU Tohle je zajímavá dohra zřejmě největšího
projektu, který byl v regionu dokončen v uplynulém roce. Bezmála 55
milionů korun z peněz Evropské unie se Němčicím nad Hanou podařilo získat na kompletní modernizaci budovy místní základní školy,
která nemá v novodobé historii města obdoby. Právě modernizace
školy byla zařazena do soutěže „Náš evropský projekt 2021“. A o jejím
výsledku můžete spolurozhodnout i vy!

Do školy v Němčicích dochází zhruba 420 žáků. V rámci projektu úprav
byly pro žáky vybudovány nové odborné učebny chemie, přírodopisu,
prvouky, matematiky, zeměpisu,
fyziky, jazykové a také velmi atraktivní venkovní přírodovědná učeb-

na. Zmodernizována byla i odborná
pracoviště školy pro psychologa, speciální pedagogy a logopeda. „Rekonstrukcí jsme dosáhli bezbariérovosti
celé budovy školy. Modernizace přispěla k zajištění současného trendu
ve školství, a tím je kvalitní připojení
k internetu žáků i učitelů,“ představil
projekt starosta Němčic nad Hanou
Jan Vrána. Celkové náklady přesáhly
100 milionů korun. Práce se sice podařilo dokončit již loni na podzim,
kvůli epidemické situaci však nemohl
být výsledek dosud prezentován veřejnosti. Slavnostní den otevřených
dveří naplánovaný původně na polovinu října musel být zrušen.

OLŠANY U PROSTĚJOVA Jak už
Večerník informoval v minulém
vydání, v sobotu 24. dubna byla
u jednoho z domů v Olšanech
objevena zrezavělá zbraň. Záhy se
ukázalo, že zbraň byla vyrobena
za druhé světové války.

né důvody k propadnutí věci, musí
policie jakoukoliv nalezenou věc vrátit majiteli. Protože v tomto případě
majitel není znám, je vyzván formou
zveřejnění výzvy na úřední desce, aby

se k věci přihlásil. Na to má zákonem
stanovenou lhůtu šest měsíců. Jestliže
se do té doby nepřihlásí, věc propadne státu,“ vysvětlil tento krok František Kořínek.

2QTQ\U¾JNÆTGMQPUVTWMEKOCLÊå¾EK\0÷OéKEPCF*CPQWPGLOQFGTP÷LwÊVGEJPKMWFQUNQXCPCFQUCJTWM[
Foto: www.zsnemcicenh.cz

Nedávno však do Němčic doputovala dobrá zpráva. Rekonstrukce školy
byla vybrána mezi nejlepší projekty,
které byly financovány z evropských
peněz. O konečném pořadí rozhodnou lidé prostřednictvím hlasování
na facebookovém profilu Evropské
komise ČR.
Hlasování probíhá od 19. dubna do
21. května 2021. První tři projekty
s nejvyšším poměrem „lajků“ k počtu obyvatel vyhrávají příspěvek na
uspořádání obecní slavnosti. „Budeme moc rádi, pokud naši školu podpoříte,“ vyzvala všechny ředitelka ZŠ
Němčice nad Hanou Hana Matušková.
(mls)

Konice (mls) - Město Konice aktuálně upravuje povrch pozemku
v okolí komunitního centra, který
byl plný nerovností a kamení. „Výhledově bychom tam chtěli vytvořit
louku, na které by mělo vyrůst workoutové hřiště a lavičky,“ nastínil
konický starosta Michal Obrusník.

U rybníka pøibydou koše
Plumlov (mls) - Na hrázi Podhradského rybníka se objeví nové koše.
Město nedávno nakoupilo 15 nových nádob na odpadky a rozhodlo
o jejich rozmístění po městě. Zároveň jeho vedení přislíbilo, že zajistí
likvidaci odpadků i o víkendech.

Opravují silnici
Čehovice (mls) - Do opravy
místní komunikace Za Humny
se aktuálně pustili v Čehovicích.
Práce by měly být hotové do konce prázdnin. „Hlavním důvodem
kompletní rekonstrukce této cesty
je výstavba nových domů v dané
oblasti. Po jejím dokončení budou
všechny komunikace v obci vyasfaltované vyjma té, která vede kolem hospody ke kostelu. Ta je sice
z kostek, ale stále se nachází v solidním stavu, proto jsme se rozhodli
její povrch zatím neměnit,“ doplnil
starosta Čehovic Milan Smékal.

Hledají nejhezèí fotografii
Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou vyhlásilo
soutěž o Nejhezčí fotografii z Němčic nad Hanou. Lidé mohou své
originální a nápadité snímky zasílat
až do 20. července na e-mail: kultura@nemcicenh.cz. Po uzávěrce
proběhne hlasování na Facebooku
města Němčice nad Hanou a výherci budou odměněni.

Pistole nalezená v kurníku byla Y\UREHQD]DGUXKpVYěWRYpYiON\
Policisté vyzvali případného
Martin ZAORAL
Při vyklízení starého kurníku jeho
majitel objevil samonabíjecí pistoli
značky Walther ráže 9 mm a dále
pak 21 kusů nábojů 7 mm a 15 kusů
nábojů ráže 9 mm. „V současnosti
mohu k věci doplnit, že bylo zjištěno, že zbraň byla vyrobena v roce
1941 a na místě, kde byla nalezena,
byla ukryta zřejmě desítky let. Nyní

je již v takovém stavu, že není prakticky žádná možnost, že by byla ještě někdy střelbyschopná,“ doplnil
informace k neobvyklému nálezu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Proč majitel zbraň pečlivě ukryl a už
se k ní nehlásil, zůstane již zřejmě
skryto. Za její přechovávání hrozily například za tzv. heydrichiády
během druhé světové války vysoké
tresty. Důvod však mohl být i jiný.
Jednoho z našich čtenářů zaujalo,
že policisté veřejně vyzvali případného majitele, aby si pistoli vyzvedl na Odboru služby pro zbraně
v Prostějově. „Pokud nejsou zákon-

majitele, aby si ji vyzvedl

0÷MFGLwÊQD[XCVGNVQJQVQFQOWX1NwCPGEJW2TQUV÷LQXC\DTCÿWMT[NXMWTPÊMWMFGNGåGNCP÷MQNKMFGUGVKNGVÊ2TQéVCMWéKPKN\čUVCPG\ąGLO÷\¾JCFQW Foto: PCR a internet

21041620443

PROSTĚJOVSKO Tak se přece jen dočkali! V úterý 11. května se
zámek v Čechách pod Kosířem otevře v plné parádě. Nejinak tomu bude v případě zdejšího Muzea kočárů. Zámek v Plumlově
naopak ještě vyčká a zahájit chce pohádkovými prohlídkami,
které jsou naplánovány na první červnový víkend.

PŮVODNÍ
reportáž
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PROSTĚJOVSKO Dva kopce
smůly v jednom. Mladému řidiči se na dálnici porouchalo auto,
a tak ho kamarád táhl na laně.
Tažený Peugeot se však uvolnil
a zablokoval dálnici. Osmnáctiletý mladík za volantem nedokázal
na situaci patřičně zareagovat a ve
zúženém pruhu dálnice se bočně
střetl s kamionem.
V neděli 2. května po desátého hodině
táhl na laně dvacetiletý řidič vozem
Volkswagen Passat nepojízdný vůz
Peugeot 307 po dálnici D46 ve směru od Vyškova na Prostějov. „V místě
svedení dálničního provozu do jedné poloviny dálnice na třiadvacátém
kilometru došlo k uvolnění tažného
lana. Osmnáctiletý řidič Peugeotu na
tuto situaci nezvládl přiměřeně zareagovat a vyjel částečně vlevo, kde se
bočně střetl s návěsem protijedoucího
kamionu,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje s tím, že

aneb jsme s vámi u toho...

dálnice v místě uzavřena. Provoz byl
z dálnice odkloněn na exitu 26 Prostějov – sever ve směru na Brno a na exitu
21 Prostějov – jih ve směru na Olomouc. Plně zprůjezdněna byla dálnice
zhruba po hodině,“ dodal policejní
mluvčí František Kořínek.
(mik)

2QWXQNP÷PÊVCåPÆJQNCPCUGąKFKé2GWIGQVWFQUVCNFQPGUP¾\Ê8LGNFQRTQVKUO÷TWMFG
UGdQVąGNqQMCOKQP&¾NPKEGD[NCMXčNKPGJQF÷PCJQFKPWW\CXąGPC (QVQ2QNKEKGè4

ke zranění osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 30 000 korun.
Alkohol u všech zúčastněných policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Během šetření
okolností a odstraňování vozidel byla

jjaká
aká jee sněhová
snněhhová nadílka
naadíílkaa v regionu
regioonuu

ko krvácelo, která vznikla díky podpoře
obce Ludmírov.
„Brožura mimo jiné obsahuje cenné
vzpomínky pamětníků, s nimiž jsem
měl tu čest hovořit. Je přitom přirozené,
že každý z nich si vybavoval něco trochu
jiného, dohromady však skládají živý obraz tehdejších událostí,“ upozornil kronikář Ludmírova Daniel Žák, v jehož hlavě
se myšlenka na setkání u památníku Na
Srdéčku zrodila.
Do Kolony vítězství se letos zapojila
zhruba dvacítka členů KVH Dukla.
„Přestože se celá akce opět musela přizpůsobit epidemickým opatřením, tak
nás její absolvování naplnilo velkou na-

MOŘICE Řada obcí se v posledních letech potýká s problémem
zavíraných obchodů. Nájemci
je opouští z důvodu nízkých výdělků a malého zájmu místních
obyvatel. O své obchody tak v minulých letech přišla třeba Buková nebo Biskupice. A stejně tak
Mořice. Obec s pěti sty obyvateli
měla více než rok prázdnou prodejnu smíšeného zboží. To už ale
neplatí, v obchodě na návsi sice
stále nenakoupíte, avšak vedení
Mořic už hlásí podpis smlouvy
s novým nájemcem.
„Je jím provozovatel současného
obchodu potravin nacházejícího se
v rodinném domě na rohu hlavní ulice. Měl tam místnůstku s domácími
potřebami. Tu by chtěl zrušit, chtěl
by si ji přidat k potravinám. Původní
obchod tak rozšíří o další potraviny
a rozsáhlejší sortiment doplňkového
zboží by rád měl v prostornější obecní prodejně,“ prozradil starosta Mojemné. Ale nejsme pro praxi, kdy
by to bylo za korunu. Bylo to hlavně o smysluplném využití prostory.
Nájemce je ochotný nějaké peníze
hradit a zároveň se rozšíří sortiment
služeb, je to výhra pro všechny,“ domnívá se starosta.
Smlouva s novým nájemcem už je podepsaná a platí od 1. května, prodejna
by však měla otevřít až během léta.
(sob)

1RTQFGLPWX/QąKEÊEJPGRąKLFQWLGPUGXPÊ\O÷PÊV[R\DQåÊ Foto: Michal Sobecký

řic Tomáš Pavelka. Půjde například
o drogistické zboží, ale taky zahradní
techniku.
Obec tak využije nyní prázdnou plochu a bude mít aspoň nějaký příjem.
Zastupitelstvo totiž nechtělo postoupit prodejní plochy za korunu,
což je praxe v některých vesnicích.
„Obchod už v obci máme. Zastupitelstvo tak rozhodlo nechat zde
standardní, byť nepříliš vysoké ná-

Potraviny však už neobnoví...
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dějí, že letos na jaře se probouzí nejen
příroda, ale i naděje, že se snad všichni
konečně vrátíme k normálnímu životu,“ shrnul své pocity Zdeněk Bezrouk
z KVH Dukla, který se i letos zúčastní

řady setkání nadšenců vojenské historie
v různých koutech naší vlasti. Už nyní
je však jasné, že to, které se každé září
konalo na zámku v Plumlově, letos nebude. „Aktuálně jednáme o přesunu do
Tovačova, uvidíme, jak to celé dopadne,“
uzavřel Bezrouk.

BYLI JSME
U TOHO

běžky. Další jsou pak nové. „Novinky
máme. Zatím ale kvůli koronavirové situaci nemůžeme nic, máme jen provoz
v okénku. Letos jsme ale dokončili část
odkanalizování, mezi chatkami je kompletně napojená voda. Máme nově pro
děti připravená autíčka, aby si mohly
zajezdit,“ prozradil Hyndrich.
V kempu se rovněž mohou pochlubit
tím, že v blízké budoucnosti přichystají
velké hřiště pro děti. Jeho stavbu už posvětila olomoucká krajská rada. I letos
by pak měl být Žralok střediskem společenského ruchu. A to už v květnu. „První akcí by měly být Plumlovské hody
spojené s hodovou zábavou,“ přiblížil
Petr Piňos. 4. až 6. června by měl v kempu proběhnout tuning sraz, 12. června
pochodová akce a poslední červnový
víkend BMW Morava kemp.
(sob)
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PLUMLOV Se začátkem dubna otevřeli brány také v autokempu Žralok. Jak již Večerník informoval, letošní sezónu zahajují podobně jako
tu loňskou, tedy bez možnosti ubytování. Proti nadále stojí nařízení
vlády, 1. dubna tak otevřeli alespoň
bufetové okénko. To je ale ke spokojenosti málo.
„Hlavně doufáme, že sezóna proběhne.
Dneska nevíme, jak to všechno bude,
co nám covidová doba přinese. Teď se
chystáme na to, abychom vůbec mohli
otevřít. To je pro nás prioritní,“ konstatuje místostarosta města Martin Hyndrich.
Nyní v autokempu nabízí kromě občerstvení ve dvou bufetech také doplňkové služby. Už dva roky je možné si zde
například zapůjčit terénní kola či kolo-

narazí ze všech stran na „stopku“.
Ta ale neplatí úplně pro všechny.
„Místní se domů dostanou, ať už
přes upravené polní cesty, nebo
mimo pracovní dobu firem. Projíždějící z okolních obcí přes Ochoz
budou muset vydržet do konce
uzavírky a musí počítat s trochu
hustším provozem,“ konstatuje starosta Ochozu.
Také cestující autobusy mají výjimku. „V podmínkách objížďky
je zachování autobusové dopravy,
tam nedošlo k žádné limitaci. Práce
probíhají podle harmonogramu.
Práce by tedy měly skončit v termínu, možná i dříve,“ věří Bílý.
Veškerá omezení by měla skončit ĄKFKéKVWF[PG#åPCP÷MQNKMXÚLKOGMUGUVCNRTQP÷1EJQ\PGFQD[VPÚOJTCFGO
Foto: Michal Sobecký
v závěru října.

noduché obrázky, které jsou na nich
namalované. Mapu s vyznačenou
trasou a soutěžní lístek si mohou vyzvednout na stojanech u bankomatů
Komerční banky a České spořitelny
v Konici. „Kdo zakreslí minimálně
padesát obrázků náležejících ke konkrétnímu letopočtu, bude začátkem
června zapojen do losování o ceny,“
navnadila Jitka Klemsová z konického
komunitního centra.
(mls)
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KONICE Komunitní centrum
v Konici letos připomíná 100 let od
výstavby zdejší sokolovny, v níž po
rozsáhlé rekonstrukci působí. Činí
tak prostřednictvím Kamínkové
stezky, po níž se lidé mohou vydat
od uplynulé soboty 8. května až do
konce měsíce.
Lidé na stezce budou na základě mapy
hledat rovnou stovku červených kamínků a obkreslovat letopočty a jed-

Sokolovna v Konici byla vystavěna v roce 1921. Se stavbou se
započalo 11. března, 25. září se konalo slavnostní otevření.
Výstavba přišla na 400 000 Kč a ve velké míře se do ní zapojili
místní sokolové. První divadelní představení zde proběhlo 28.
října 1921, jednalo se o hru Karel Havlíček Borovský od F. F.
Šamberka. V roce 1986 došlo na přístavbu sokolovny, do níž se
zapojilo 80 členů sokola. V roce 1989 byla dokončena střecha,
ale v té době již sokolovna spíše chátrala. Poslední kulturní akce
na hodně dlouhou dobu se tu konala v roce 1994. S rozsáhlými
opravami se začalo v roce 2017, v závěru roku 2019 byla stavba
již coby komunitní centrum opět otevřena pro veřejnost.

HISTORIE SOKOLOVNY V KONICI

100 let sokolovny
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„I jako malá obec jsme se do toho
pustili. Akce byla dopředu oznámená, v obci všichni vědí, že budujeme splaškovou kanalizaci. Občany jsme dopředu připravili na to,
že to bude komplikované,“ uvádí
starosta Martin Bílý a prozrazuje,
proč při příjezdu k vesnici řidiči

Michal SOBECKÝ

OCHOZ Jako na staveništi si
v těchto dnech musí připadat
obyvatelé Ochozu. Malá ves na
Konicku se stala na několik měsíců neprůjezdnou. A stavební
stroje i dělníci jsou všudypřítomní. V obci totiž nyní probíhá
největší investice za posledních
mnoho let.

ÃÊÎ»½ÄÇOchoz bez aut!
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zaútočilo na vlastní vojáky v domnění, že
se jedná o prchající Němce. Při tom byla
zabita řada sovětských vojáků a také dva
občané z Ludmírova a jeden z Ponikve,“
pro Večerník
ohlédl se za událostmi z 9. května 1945
Martin ZAORAL
Zdeněk Bezrouk z KVH Dukla.
a Michal SOBECKÝ
Tradiční zastávkou je Pivín, kde ani leKolona vítězství vyrazila na svoji cestu tos nechyběly čestné salvy a salutování
v pátek, kdy zavítala do Bedihoště, Dr- obětem. „Byl zde odstřelovač, nemohli
žovic a Kostelce na Hané. V sobotu 8. saa
května doputovala do Ivaně, Klenovic na
Hané, Pivína a Skalky. Vše se skutečně důstojně uzavřelo v místě poeticky zvaném
Na Srdéčku. Na křižovatce mezi Hvozdem, Ludmírovem a Ponikví se nachází
pomník připomínající tragickou událost,
k níž došlo den po oficiálním skončení
nejkrvavějšího konfliktu v lidských dějinách. „Přestože Německo oznámilo
kapitulaci, zbytky německých vojáků se
snažily dostat na Západ, aby padly do -RQEV÷\GOąGNÚEJ\C\P÷NCéGUVP¾UCNXC
zajetí Američanů a nikoliv sovětů. S nimi
pak bojovali sovětští vojáci či partyzáni.
V osudný den sovětské letadlo omylem

se ho zbavit. Nakonec jej ale našli. Prý
je zde někde pod silnicí,“ konstatovala
jedna z místních obyvatelek. Nechyběla
ani pochvala směrem k organizátorům.
„Pěkné to mají, je dobře, že se na ty lidi
nezapomnělo, hezky vzdali úctu,“ usmívala se čtyřiadevadesátiletá žena, která
slavnostnímu aktu přihlížela.
Členové Dukly se Na Srdéčku v závěru
Kolony vítězství poprvé objevili už loni,
tehdy se vše i kvůli opatřením proti koronaviru konalo v hodně okleštěné podobě. Při dodržení všech předepsaných
preventivních opatření letos vše proběhlo s mnohem větší parádou. Součástí
setkání byl i křest knížečky Když srdéč-

Jízda ohlížející se za koncem války v regionu nemohla mít lepší závěr

PROSTĚJOV Tuhle partu jen tak něco nezastaví! Lidé z Klubu vojenské
historie Dukla i letos vyrazili na tradiční Kolonu vítězství, která se tentokrát zastavila v celkem osmi obcích prostějovského regionu. Skutečným
vrcholem se stalo setkání v místě zvaném Na Srdéčku u Ludmírova, kde
před 76 lety přesně den po oficiálním skončení války došlo ke krvavé
tragédii. Večerník jízdu pěkně zblízka monitoroval uplynulou sobotu.
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Z přečinu neoprávněného užívání cizí věci podezírají koničtí
policisté dvaatřicetiletého muže.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit v pondělí 19. dubna odpoledne. V místě bydliště matky
se neoprávněně bez jejího vědomí zmocnil klíče a s jeho pomocí
i automobilu Alfa Romeo. Daleko však nedojel a ještě v rámci
obce došlo k poruše vozu. Z toho
důvodu ho odstavil na místním
hřišti. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému za uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Matka
udala svého syna

Minulou středu 5. května po poledni v místě bydliště v obci na
Prostějovsku kontaktoval čtyřiaosmdesátiletou ženu dosud nezjištěný muž. Pomocí lži o tom,
že má peníze pro jejího vnuka,
docílil pozvání do domu. Známou
lstí o potřebě rozměnit zjistil, kde
má žena peníze uloženy a potom
využil její nepozornosti a připravil ji o bezmála 50 000 korun. Že
peníze chybí, žena zjistila až po
jeho odchodu. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Stařenku obral
o 50 tisíc
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rozhovor večerníku - 2. díl

Z Klopotovic až na Národní v Praze. Jiří Steiger vyfotil akty více jak tří tisíc žen

dokončení
➢ zminulého
čísla

PROSTĚJOV, PRAHA Jen za
uplynulé tři roky procestoval fotograf Jiří Steiger s manželkou
Kristýnou Thajsko, Dubaj, Ameriku, Rumunsko, Anglii, Singapur,
Vietnam, italské Toskánsko, francouzskou oblast Provence, Turecko, Kubu a loni v době pandemie
alespoň istrijský poloostrov. Po
vypuknutí epidemie sice museli
výrazně omezit cesty do zahraničí, zato však společně navštívili
neuvěřitelné množství krásných
koutů naší vlasti. Přestože je uznávaný fotograf aktů Jiří Steiger (na
snímku) skutečný neposeda, na
Prostějovsko se rodák z Klopotovic velice rád a často vrací. Co ho
sem táhne? A nežárlí na něj manželka kvůli jeho profesi? O tom
všem jsme si mimo jiné povídali
ve druhé části našeho obsáhlého
rozhovoru, přičemž tu první jste
mohli najít v minulém čísle.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jednou
dnou jste se mi svěřil
s tím,, že závidíte provoelkám kadeřniczovatelkám
kt, že se k nim
tví fakt,
zákaznice
jejich
delně vrací,
pravidelně
co vás navštíí
zatímco
šinou pouze
ví většinou
ou. Je tomu
jednou.
čně tak?
skutečně
ozeně ke ka„Přirozeně
cím nebo
deřnicím
řkám se
nehtařkám
nice vrazákaznice
cejí pravidelně
jednouu měsíčně,
takže si mohou
vat svoji
budovat
stálouu klientelu.
at si nafotit
Nechat
akty se ale slečna
ní rozhodne
či paní
nou jen jednou
většinou
ivot, nicméně
za život,
mám i takové zákaznice,
které se skutečně vracejí, buď
alší akty, nebo třeba pro
na další
změnuu na fotky s partnerem,
nebo s bříškem v těhotenství.
rdmankou je asi zákazniRekordmankou
erá ke mně chodí pravice, která
delně už deset let, vždy před
ci, nafotit kalendář pro
Vánoci,
ela, který si už prý ani
manžela,
káže představit, že
nedokáže
šel pod stromečkem
by našel
něco jiného.“
yy Velkou
elkou roli asi hraje
fakt, že vás mohou dočit ostatním...
poručit
„Ano,, každá má nějaké své kamarádky,
yně nebo spokolegyně
ky, kterým ukálužačky,
že svéé fotky, a ty se
poté také objednají.
ně jsem vlastně
Obecně
ým ‚dárkovým‘
takovým
rafem, většina
fotografem,
nic ke mně přizákaznic
chází nafotit snímky,

fotoknihu, kalendář nebo třeba
obraz jako dárek pro přítele či
manžela. Naopak muži u mě objednávají poukazy na focení pro
své partnerky.“
yy Stalo se někdy, že se klientka sama sobě na fotografii nelíbila? Jak jste to řešili?
„Nestalo, každá zákaznice jde
hezky nafotit. Možná si můžeme
navzájem ‚nesednout‘, což se ovšem stává opravdu jen výjimečně,
a to se pak projeví maximálně jen
v tom, že si tolik nepopovídáme. Ale
focení vždy proběhne korektně.“
yy Pokud vím, tak i se svojí manželkou jste se seznámil díky focení. Čím vás právě ona zaujala?
„Přišla s kamarádkou a měly s sebou z nějaké půjčovny andělská křídla... Větší kýč jsem nikdy nefotil!“
yy Nežárlí nyní manželka na vaše
klientky?
„Kdybych doposud fotil novorozence, a najednou začal fotit nahé holky,
tak by to problém asi byl... Ale vzhledem k tomu, že už si mě takového
našla, tak je vše jasné.“
yy Společně podnikáte neuvěřitelné množství výletů nejen do
zahraničí, ale i po naší vlasti. Kdo
rozhoduje o tom, kam pojedete?
„Milujeme cestování! Místo v zahraničí většinou napadne ženu, já
pak naplánuju konkrétnější trasu.
Máme zásadu, že vždy bez cestovky a každou noc na jiném
místě. A vždy jen s malým

S manželkou jsem se seznámil tak,
že přišla do ateliéru i s kamarádkou
a měly s sebou z půjčovny andělská
křídla. Větší kýč jsem nikdy nefotil...
bať ů ž ke m
– troje trička, trenýrky,
kalhotky i ponožky. Samozřejmě
že si cestou pereme.
Než přišel covid, tak to
za poslední tři roky bylo
Thajsko, Dubaj, Amerika,
Rumunsko, Anglie, Singapur,
Vietnam, Toskánsko, Provence,
Turecko, Kuba, loni alespoň Istrie.“

chátrají, často se místo nich teď
staví jen zastávky. Někde to chápu,
ale třeba místního nádraží v Prostějově je mi líto, protože jsem z něj
jezdil s babičkou do Stražiska
a s dědou chodil do místní nádražky na pivo a na sodovku.“
yy Do Prostějova se pravidelně vracíte. Mimo jiné

yy Budete mít i nadále důvod se
na rodnou půdu vracet?
„Vracím se často a rád, mám zde
rodiče i sestru. A kromě rodných
Klopotovic mám v hlavě samozřejmě i místa, kam jsem třeba chodil
v Prostějově s babičkou. Vybaví se
mi chlebíčky v bufetu v Prioru, trh
na Wolkerově ulici, kolotoče u svaté Anny nebo invalida na prapodivném tříkolovém vozítku s ručními
šlapkami na řídítkách, kterého jsme
pravidelně potkávali v centru. Já se
ho trochu bál. A vzpomínám i na
pravidelnou dlouhou cestu s obědem k dědovi do Dopravních staveb, kterou bych dle babičky určitě neušel, a tak mě vždy posadila
do starodávného nízkého proutěného kočáru ještě po mámě
a nechápala, proč se vztekám
a pořád z něj utíkám, vždyť
mi bylo ‚teprve‘ devět let...“
yy Je něco, na co se opravv
du těšíte už třeba déle než
půl roku?

,KąÊ5VGKIGTUOCPåGNMQW

yy Zdá se, že focení aktů opra
opravaavv
du dobře vynáší...
„Nepotřebujeme vlastnit zbyteč
ččně
zbytečně
drahé auto nebo luxusní dům, rad
dději
raději
utratíme peníze za zážitky, ty nám
nááám
nikdo nevezme. A cestování nemusí
nemuuusí
být zas až tak drahé. V době levných
levnýýých
letenek, bookingu a navigace jjde
cestovat za pár korun. Čím levn
nněji
levněji
cestujete, tím víc splynete s místnímísttnními, máte silnější zážitky! Stejně tak
t
milujeme cestování po ČR, poř
řřád
pořád
je co objevovat, každý víkend jsme
jsm
me
m
někde. I v Prostějově mám proch
hhoprochozenou snad každou uličku. A napřínapppříklad jeden z uplynulých víken
ndů
víkendů
jsme při výletu na Pustevny a RadRaaadhošť rozhodně nečekali, že se tam
taaam
ve druhé polovině dubna budeme
budem
me
m
brodit metrovými závějemi sněhu...
sněhuuu...“
yy Velmi kultivovaně fotíte vše
v
s
kolem sebe. Máte vůbec čas si své
rok
ku
fotografie třeba s odstupem roku
znovu prohlédnout?
internetto„Na svých soukromých internetowww.jiristeigerrr.cz
vých stránkách www.jiristeiger.cz
mám přes dvacet tisíc fotek z méhoo
života, v posledních letech téměř
výhradně jen z mobilu, které se
mi líbí hlavně z mého osobního
nějakkkýý
pohledu, protože k nim mám nějaký
takové
vztah. Asi bych z nich i vybral takové,
které mají i nějaký přesah pro ostat
ostatní,
dohr
ale nejvíc se mi asi stejně líbí dohrofotoblog
mady v té mozaice mého fotoblogu,
os
který si na tom webu vedu už osm
fote
let, měsíc co měsíc cca sto fotek,
a je to vlastně takový deník méh
mého
života...“
yy Máte očividně vztah k vl
vlakům a nádražím. Čím vvás
přitahují?
„Tím, jak jejich poeti
poetika
mizí, krásná stará nádraží
nádra

jste se tu pravidelně setkával se
známým fotografem Karlem Novákem, který nedávno zemřel.
Jak na něj vzpomínáte?
„Je mi velice líto, že Karla už nikdy
neuvidím, už nikdy ho nebudu
vyzvedávat před domem,
abychom jeli spolu k Dvanácti opicím, které měl tak
rád a kde jsme se potkávali s celou naší partou. Pak
jsme pokračovali v ‚after party‘ u něj
doma, kde měl všude na stěnách
milion fotek a akvária s rybičkami...
Teď na našich pravidelných setkáních bude chybět. Byl to takový náš
‚guru‘, díky kterému jsme se vlastně
scházet začali. Na druhou stranu si
myslím, že Karel prožil krásný dlouhý život a až do konce byl pořád
s námi, navzdory věku zůstával stále neuvěřitelně mladý
duchem...“

(QVQCTEJÊX,KąÊJQ5VGKIGTC

„No jasně. Až konečně bu
budou
za námi všechna koron
koronavirová omezení a zase bbudu
moct začít naplno foti
fotit!“

ZHQVQCTEJÊX,KąÊJQ5VGKIGTC

vizitka
JIŘÍ STEIGER
✓ narodil se 14. března 1978 v Prostějově
✓ v roce 1996 maturoval na SPŠ Prostějov
✓ po škole hned v 18 letech odjel do Prahy, kde nejdříve krátce pracoval jako
automechanik
✓ po roce jej náhoda zavála do vydavatelství odborné lékařské literatury, kde strávil
šest let nejprve v pozici grafika a později vedoucího
✓ během této doby začal také psát pro časopisy Computer, Digi a Digifoto
✓ v letech 2005 až 2011 pracoval jako redaktor a fotograf časopisu Auto motor a sport
✓ v roce 2011 začal naplno provozovat svůj vlastní fotoateliér
✓ je ženatý a zatím bezdětný
✓ mezi jeho záliby patří focení, cestování, auta, hudba, kola, kočky, divadla a jiná kultura, zábava a hlavně život...
zajímavost: během sedmi let, kdy pracoval pro časopis Auto motor a sport, na služebních cestách několikrát obletěl
svět, i s přestupy celkem napočítal skoro šest set letů a záliba v cestování jej neopouští ani poté,
co se oženil, s manželkou tráví na cestách skoro každý víkend.

zpravodajství
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Mašinka má
NOVÝ LAK,
QDNROHMHXÖ
S£WHNNYÕWQD NEVYJEDE
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PROSTĚJOV Počasí minulých
týdnů vůbec nenasvědčovalo
tomu, že by jaro definitivně převzalo vládu nad zimou. Přitom
v předešlých létech už v tuto dobu
bývalo zvykem, že jsme se potili
při třicetistupňových vedrech.
Včerejšek už byl ale velice slunečný a v následujících dnech se má
ale výrazně oteplit a tak se Večerník začal zajímat o to, zda už Domovní správa připravuje na letní
provoz obě prostějovská koupaliště, která provozuje. A dozvěděli
jsme se, že přípravné práce na novou sezónu jsou v plném běhu!

Michal KADLEC
Přípravy na otevření vrahovického
koupaliště a pochopitelně také aquaparku v Krasicích vrcholí. „V současné době probíhá na obou koupalištích vypouštění a čištění bazénů,
údržba zeleně, mytí dlažeb v okolí
bazénů a příprava technologie. Ve
Vrahovicích navíc probíhá zprovoznění studny tak, aby bylo možné ji
využít k napouštění a dopouštění
bazénu,“ shrnul probíhající práce
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
S jakými hlavními novinkami provozovatel koupališť letos přichází?
„Zásadní změnou bude možnost on-line nákupu vstupenek. Nebude nutné je tisknout, ale postačí jejich stažení
do telefonu. K tomuto účelu byly pořízeny zcela nové turnikety v aquaparku
v celkové hodnotě přesahující tři sta
tisíc korun,“ prozradil Průša.
Stejně jako vloni ovšem mohou
do provozu prostějovských koupališť vstoupit protiepidemická
opatření. Nad covidem totiž stále

zjistili jsme
.QÿUMQWUG\ÐPWPCMQWRCNKwVÊEJXG8TCJQXKEÊEJKXCSWCRCTMWPGICVKXP÷QXNKXPKN[EQXKFKRQéCUÊ$WFGVQNGVQUNGRwÊ"

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ještě není vyhráno. „I tak ale věřím,
že obě koupaliště bude možné provozovat minimálně jako v loňské
sezóně. Je jasné, že všechna opatření
zvýší náklady na provoz a tak doufáme, že nás návštěvníci podpoří
a budou přicházet v hojném počtu
nejen v období tropických teplot, ale
po celou sezónu,“ věří šéf Domovní
správy.
A poslední a nejdůležitější věc. Kdy
provozovatel počítá s otevřením
koupaliště ve Vrahovicích a také
krasického aquaparku? Už za necelé
tři týdny. „Otevření obou koupališť
směřujeme k pátku 28. května, samozřejmě v případě příznivého počasí,“ prozradil Večerníku Vladimír
Průša.

6CMVQRTQUV÷LQXUM¾OCwKPMCX[RCFCNCRQRTXPÊONCMQX¾PÊ

PROSTĚJOV Oprava legendární parní mašinky, která od
roku 1980 stávala před prostějovským nádražím, zdárně
pokračuje. Ačkoliv mnohým lidem stále chybí, do města se již
nevrátí. A přestože bude provozuschopná, nevyjede už ani na
koleje. Po její renovaci se z ní
stane interaktivní exponát Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.
Prostějovská mašinka patří mezi
typické představitelky moravských
lokálek, kterým se přezdívalo „kafemlejnek“. Jedná se o jedinou lokomotivu svého druhu, která zůstala
v majetku ČD. Po řadu let byla skutečným symbolem prostějovského
přednádraží, v roce 2017 se stěhovala

(QVQCTEJKXè&

do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.
Jak už jsme informovali, letos tam započali s její rekonstrukcí.
„Lokomotiva už absolvovala první lakování. Rekonstrukce se tak
zdárně posouvá vpřed,“ informoval ředitel Centra historických
vozidel Českých drah Miloslav
Kothera s tím, že oprava by měla
být dokončena ještě letos. Po ní by
měla být schopná provozu, nicméně ČD s jejím výjezdem na koleje
už nepočítají. „Lokomotiva bude
dále sloužit jako interaktivní exponát, do jejíž boudičky se budou
návštěvníci moci jít podívat. Díky
tomu lépe pochopí fungování parní lokomotivy,“ navnadil Kothera.
(mls)
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Senát nyní musí zjistit,
co stojí za radikální změnou
výpovědi korunního svědka
PROSTĚJOV Tohle se tedy často nevidí. Pokud několik měsíců
tvrdíte, že vás někdo obral o více jak 1,1 milionu korun a najednou začnete hovořit o tom, že jste si to celé vymysleli, pak to
přece není jen tak?! Přesně do této pozice se dostal prostějovský řemeslník, který měl kvůli obžalovanému Emilu Šťukovi
přijít o pořádný balík peněz. Ty mu měl vyplatit jako zálohu
na koupi domu ve Vídni. Zjistit, jak to celé ve skutečnosti bylo,
musí po úterním hlavním líčení prostějovský soud.
ny či kamarádů. Stále věřil, že následný prodej domu mu vše vynahradí.
To se však nikdy nestalo.
Pro obžalovaného to rozhodně
nebyla první podobná zkušenost.
Nezaměstnaný muž angažující se
Martin
v olomouckém boxerském klubu byl
ZAORAL
v minulosti za podvody odsouzen,
Poškozený pan Radim v polovině naposledy byl z vězení propuštěn
února před tribunálem podrobně v roce 2017. Na policii ovšem odmítl
popsal, jak předával Emilu Šťukovi vypovídat a také u soudu mlčel.
peníze na koupi domu ve Vídni. Nejprve šlo o 90 000 korun a tato částka
&ǪǮǯǪǥȰǵǜǵǨȥǩǪǰ
se neustále navyšovala kvůli údajným
ǱɤǫǪǱȥǟǤȌ
poplatkům a dalším komplikacím.
Tímto způsobem měl šestatřicetiletý Advokát obžalovaného naznačoval,
muž přijít o všechny své úspory ve že si poškozený půjčoval i od manvýši 300 000 korun. Pak si na dopo- želky obžalovaného, což ona sama
ručení pan Šťuky údajně vzal i několik dosvědčila u soudu. S tím pan Raúvěrů a začal si také půjčovat od rodi- dim souhlasil. „Ovšem s nápadem,

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

.KH^y
H;K\MBEy
abych si od ní půjčil, přišel právě
pan Šťuka, který tvrdil, že jen tak to
celé můžeme dotáhnout do konce. Zpětně to vidím tak, že jsem si
vlastně půjčoval své vlastní peníze,“
povzdechl si při prvním hlavním líčení poškozený, který však uplynulé
úterý radikálně změnil výpověď a začal náhle tvrdit, že si svoji předchozí
výpověď vymyslel.
Prostějovský soud se však s tímto
konstatováním nespokojil. Naopak si položil naprosto logickou
otázku, proč se poškozený k tomuto nečekanému kroku odhodlal? „V podobných případech
přicházejí v úvahu tři základní možnosti: buď tak svědek učinil pod
příslibem vrácení peněz, nebo pod
nátlakem spojeným s vyhrožováním
či vydíráním a třetí variantou je i to,
že si poškozený opravdu skutečnosti uvedené v obžalobě vyfabuloval,“
nastínil zkušený soudce Petr Vrtěl,
před nímž nyní stojí nesnadný úkol
zjistit, která z těchto tří alternativ se
nejvíce blíží pravdě.
Za tímto účelem bylo hlavní líčení
odročeno.

21050710535
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Prostějované mají stále více možností k návštěvám obchodů, služeb
nebo turistických atrakcí. Pomalými krůčky vše směřuje k tomu, že se
vracíme do „normálního“ života. Kuriózní situací je ovšem fakt, že
jsme mnozí sklouzli k lenivosti a nikam se nám nechce...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Naplno
vás pohltí práce na zahrádce nebo
úklid domácnosti. Ano, přesně těmto činnostem byste se právě nyní
mohli věnovat hodně důsledně,
protože doteď jste je ignorovali.
Máte co dohánět.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Většinou si žijete podle svého a jen málokdy si do života necháte někým zasahovat. Teď ale
přijde změna. Jste natolik zamilovaní,
že si vás partner doslova omotá kolem
prstu. A skákat budete podle něj.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Vzhledem ke stavu vašeho konta
nemusíte mít strach z drobných investic. Opravdu ale drobných, protože musíte myslet na zadní vrátka.
Nebojte se ale koupit si něco nového na sebe nebo do domácnosti.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Aniž by byl
důvod, dostanete se do několika
stresových situací. Opravdu ale zbytečně, protože vás nikdo nehoní ani
na vás neútočí. Zřejmě jste přepracováni natolik, že už ani nevíte, kdy
toho nechat a myslet na odpočinek.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Máte rádi
společnost, takže nikomu nebude
divné, že se zúčastníte jak firemních akcí, tak soukromých večírků.
Vaším problémem se ale může stát
alkohol, kterého požijete víc, než
jste zvyklí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Čas vás
netlačí, takže veškeré pracovní úkony vykonávejte v klidu a s rozmyslem. Pokud jste tohoto schopni,
vaše výsledky tomu budou odpovídat. Šéfové vás pochválí a můžete se
těšit na prémie.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Máte před
sebou několik důležitých pracovních
úkolů, se kterými si ovšem nevíte rady.
Nedá se nic dělat, ale i když je vám to
proti srsti, musíte požádat o pomoc
kolegy. Bude vás to něco stát.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete se do situací, které ve vás
vzbudí hodně negativní emoce. Přitom za některé problémy nebudete
moci vy, ale člověk, který na vás ušil
pěknou boudu. Zachovejte klid
a jednejte racionálně.

... tentokrát ze sortimentu: JOGURTY
JOGURTY...
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Přestože svoji práci odvedete velice
poctivě a dobře, ohodnocení nebude takové, jaké jste si představovali.
Budete samozřejmě protestovat
u nadřízených. Buďte upřímní, rozhodně to zapůsobí.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Máte šetřivou povahu a zatím se
vám daří spořit korunku ke korunce. V těchto dnech ale očekávejte
značné vydání směrem do domácnosti. Nedá se nic dělat, televize či
pračka nevydrží dalších dvacet let.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dostanete se do konfliktu s člověkem,
o kterém jste byli přesvědčeni, že jde
o naprosto bezproblémového jedince.
Zdání ale klame, dotyčný se nyní vybarví.Nebojtese,dátemupořádněcoproto!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Konečně
si uděláte volno a budete mít čas na
rodinu. Tu jste poslední dobou flákali, což vám hlavně partner dával
často najevo. Vyjeďte si do přírody,
nejlépe na místa, kde jste kdysi strávili romantické chvíle.

nákupní
servis
pro vás

ĜHFNëJ
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Jogurt je kysaný mléčný výrobek a potravina živočišného původu s nízkým pH i relativně vysokým obsahem bílkovin. Vyrábí se kysáním (fermentací) nejčastěji kravského mléka působením mléčných bakterií. Působí blahodárně na střevní mikroflóru člověka a je spolu s acidofilním
mlékem nejvýznamnější probiotickou potravinou. Na trhu jsou k dostání i kvalitní jogurty s originálním ovocem. Ten od značky Florian zakoupíte nejlevněji v Albertu a Lidlu, oblíbený Pierot nabízí za nejnižší cenu
Kaufland, stejně jako smetanový jogurt z Valašska. Pro řecký jogurt se
zase vyplatí navštívit Tesco. Opočenský jogurt mají za shodnou cenu na
čtyřech místech, Activii dokonce hned na všech šesti.
Přejeme všem dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 5. května 2021.

Evropská komise ve spolupráci
s EUROCHAMBRES spustila
nástroj „India IP SME Helpdesk“.
Tato iniciativa na podporu malých
a středních podniků z EU slouží
k ochraně a vymáhání jejich práv
k duševnímu vlastnictví v Indii
nebo oblastech souvisejících s In-

3Ą,2%&+2'291ª6,1',ª

dií.
Helpdesk poskytuje malým
a středním podnikům v EU prvotřídní, důvěrné rady týkající
se duševního vlastnictví a souvi-
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Úřad práce ČR vytvořil informační leták pro zaměstnavatele, kteří
chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Jeho
cílem je usnadnit orientaci v právech a povinnostech jak zaměstnavatelů, tak cizích státních příslušníků, kteří chtějí na území ČR pracovat.
Více informací www.ohkpv.cz

sejících otázek, školení, on-line
nástroje a zdroje informací – vše
nabízeno zdarma.
Budou zaváděny i další výhody
a spolupráce s organizacemi na
podporu podnikání, jako jsou obchodní a hospodářské komory,
bude se jednat například o cílená
školení pro členské firmy a malé
a střední podniky v oblasti ochrany a správy duševního vlastnictví
v Indii, která budou přizpůsobená
potřebám konkrétních účastníků.
Více informací na
www.intellectual-property
-helpdesk.ec.europa.eu

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov - Vrahovice
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 24. 5. 2021 od 7:30 do 10:30 Dne: 26. 5. 2021 od 7:30 do 11:00 Dne: 28. 5. 2021 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Mozar- hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: fa. Hopi
tova od č. 2 po 10 a č. 5, 7, Druž- Vrahovice s ulicemi: Tovární – au- s.r.o., Kralický Háj.
stevní č. 1-9, ul. Krokova č. 21, tomotoklub, č. 9 (fa. Redo s.r.o.) Obec: Prostějov
23, č. 12-28, Rumunská č. 1 a č. 3, a od č. 13 po ul. Kubelíkova, ul. V. Dne: 28. 5. 2021 od 10:00 do
Brněnská ul. č. 4-10, Poděbradovo Talicha po ul. Smetanovu, celé ul. 12:00 hodin. Vypnutá oblast: sunám. č. 7, 7a-12, ul. Žeranovská A. Jánského, Stukova, Kubelíkova, permarket Albert, Janáčkova 13.
celá mimo č. 21-25, ul. Na Hrázi Smetanova č. 25, 25a, 25b, 27, síd- Obec: Prostějov
od č. 3, 3a po č. 6, ul. Vodní č. 12, liště Svornosti č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, Dne: 28. 5. 2021 od 12:30 do
23, 25 (Centrum zdraví), ul. Palac- 15 vč. garáží, dále ulice směrem 14:30 hodin. Vypnutá oblast: kok přejezdu ČD po konec s č. 998, generační jednotka ČEZ Energo,
kého č. 3 (Grandhotel).
garážemi, občerstvením, RS plynu. s.r.o., ul. Šmeralova.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 5. 2021 od 7:30 do 10:30 Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: Wolkero- Dne: 26. 5. 2021 od 12:30 do Dne: 31. 5. 2021 od 12:00 do
va č. 20 – odběrné místo M. Hájek. 14:30 hodin. Vypnutá oblast: fa. 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Koutný spol. s.r.o., Okružní ul. oboustranně část ul. Plumlovská
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 25. 5. 2021 od 7:30 do 15:00 4200/4a.
od č. 11 a 42 po č. 53A a 58 (mimo
hodin. Vypnutá oblast: od č. 443, Obec: Prostějov
č. 39), část ul. Nerudova od č. 1 a 2
214, 135 a 143 u křižovatky obou- Dne: 26. 5. 2021 od 12:30 do 14:30 po č. 31 a 56, celá ul. Šlikova, ul.
stranně část obce sm. Hněvotín po hodin. Vypnutá oblast: odběrné Česká od č. 1 a 2 po č. 11 a 38, ul.
č. 324, dále celá boční ulice od č. místo Prostějov olympijský, z.s. Rostislavova od č. 1A a 2 po č. 25
349, parc. č. 686 a č. domu 457 po Obec: Prostějov
a12, část ul. Mánesova od č. 1 a 2
č. 427 a 671 a část ul. směr Lutín Dne: 4. 6. 2021 od 7:30 do 11:30 po č. 12.
s č. 216, 235, 218 (sokolovna), hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Prostějov
Vrahovice s celými ulicemi: J. Dne: 31. 5. 2021 od 12:00 do
parc. č. 708 a RS plynu.
Hory, M. Pujmanové, oboustran- 14:30 hodin. Vypnutá oblast: praObec: Prostějov
Dne: 2. 6. 2021 od 10:00 do ně ul. Vrahovická od areálu Pivo- vá strana ul. Kostelecká od č. 32 po
12:30 hodin. Vypnutá oblast: Ko- varu a Sladovny (mimo velkood- č. 48 ( restaurace), oboustranně
jetínská č. 10 (DT – Výhybkárna běr) po č. 81 a 58 včetně obchodu ul. Martiňákova od č. 2 a 9 po 14
a strojírna, a.s.) + zahrady a chatky a č. 56d, Kpt. Nálepky č. 621/2, ul. a 33, ul. Pod Kosířem oboustranně
M. Majerové č. 29.
za objektem.
od č. 22 a 27 po č. 42, 43 a DaliObec: Prostějov
Obec: Prostějov
borka č. 12.
Dne: 2. 6. 2021 od 12:30 do 14:30 Dne: 4. 6. 2021 od 12:30 do 14:30 Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: ul. Prů- hodin. Vypnutá oblast: Kendrion Dne: 2. 6. 2021 od 7:30 do 9:30
myslová s odb. místy Dekinvest s.r.o. a Maier cz, s.r.o., Průmyslová hodin. Vypnutá oblast: fa. DG Pack
ulice
a Laser Technology s.r.o.
s.r.o., Kralický Háj.
EG.D, a.s.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDYURFH
CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka 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 dále po tel.
domluvě.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po tel. domluvě.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či
manželské krizi. Poradenství pro rodiče
při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc
při výchovném směřování - to vše s psycholožkou Marcelou Anežkou KořenSVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR kovou.
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 11. května se od 17:30 hodin
koná webinář GRAFOMOTORICKÝ
VÝVOJ DĚTÍ. V přednášce se dozvíme,
jak probíhá vývoj grafomotorických dovedností u dětí. Podrobně rozebereme
téma laterality – je pravák nebo levák?
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Diskutovat s Annou Bartouškovou se
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
bude o tom, jak dítě prakticky podpořit, k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služaby jeho grafomotorický vývoj probíhal by jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
optimálně.
info na tel.: 588 008 095, 724 706 773.

KDE SE CO DÌJE?

SVÉ NÁMĚTY ČI POZVÁNKY
NA AKCE NÁM
VOLEJTE NEBO PIŠTE NA TEL.:
582 333 433, 608 960 042,
E-MAIL: INZERCE@ VECERNIKPV.CZ

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 11. května: Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
čtvrtek 13. května: Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

)LOPRYÇGLYDGHOQË
Kino
Metro 70

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských
synagog a modliteben
Špalíèek
od úterý 11. května
FLÓRA A FAUNA Z NAŠICH
DEPOZITÁŘŮ
Uprkova 18, Prostějov
výstava obrazů
fotografie a video na muzeumpv.cz
od úterý 11. května
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
„Učitel národa“ J. A. Komenský DOPOSUD
výstava obrazů Kamily Hájkové
ve výtvarném umění
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

RNÇQNR
Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let a stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život

řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

Kdo v srdci žije, neumírá...

Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji,
Jana. Tel.: 732 116 877

WWW.VECERNIKPV.CZ

10. května 2021

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Kdo žije v srdcích
svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 15. května 2021
si připomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
paní Dagmar HRADILOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
synové Marek
a Pavel s rodinami,
sestra Marta s rodinou.

Dne 9. května 2021
jsme si připomenuli
1. výročí úmrtí
paní Dagmar JAVOŘÍKOVÉ

Vzpomínka je trvalejší
než-li květy nejkrásnější,
květy uschnou, opadnou,
vzpomínky navždy zůstanou.

a dne 11. května 2021
si připomeneme
1. výročí úmrtí
pana Františka JAVOŘÍKA,
oba dva z Určic.
Vzpomíná celá rodina.

Sháním pro svou rodinu dům, nebo
pozemek. Tel.: 737 827 329

17
Neplačte drazí,
že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Z důvodu dojíždění do PV, sháním ke
koupi byt. Tel.: 605 011 594

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

Dne 2. května 2021
jsme vzpomenuli 15. výročí,
kdy nás ve věku 86 let
navždy opustila naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie RŮŽIČKOVÁ
z Prostějova.
Vzpomeňte, prosím, s námi.

Dne 8. května 2021
uplynulo 20 let od úmrtí
pana Jiřího SUCHÁNKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
dcera Renata s rodinou.

Díky za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 7. května 2021
jsme si připomenuli
první smutné výročí úmrtí
pana Ivana ŠTIPČÁKA
z Čelechovic na Hané.
Kamarádi, vzpomeňte
na mého strýce spolu se mnou.
Za vzpomínku děkuje
synovec Radek s maminkou.

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.

Dne 15. května 2021
uplyne 6. smutné
výročí od úmrtí
pana Ing. Evžena MÜLLERA
z Prostějova,
a 17. června 2021
by se dožil 85 let.
S láskou vzpomínají
manželka Marta a dcery Edita
a Pavla s rodinami.
Děkujeme všem známým
za vzpomínku.

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

Dnes, tj. 10. května 2021
vzpomínáme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Františka HOŘAVU
z Domamyslic.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Hořavova.

16011421482

Dne 7. května
by se dožila 100 roků
moje maminka,
paní Marie VEČERKOVÁ
z Hloučele.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Milada,
vnučka Miladka s rodinou
a vnuk Jara s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dnes, tj. 10. května 2021
by se dožila 90 roků
paní Vlasta TESAŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Alice,
syn Miloslav s manželkou,
vnučka Hanička s manželem
a pravnouček Matyášek.

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

Živote, měl jsem tě rád...

Dne 12. května 2021
uplyne 5 smutných roků,
co nás opustila naše babička,
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
S úctou a láskou vzpomíná
Petra, Terezka, Míša, David.

Dnes, tj. 10. května 2021
by se dožila 48 roků
paní Jana KŘÍŽKOVÁ,
rozená Matušková.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Martin,
rodiče a sestry.

Dnes, tj. 10 května 2021
vzpomínáme 1. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Vladimíra ŠNAJDRA
z Tvorovic

Dne 8. května 2021
uplynulo již 10 let,
kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
otec, dědeček,
pan Vladislav STRAŠKRABA
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Miloslava
s celou rodinou.

a dne 7. května 2021
tomu bylo 15 let, kdy odešel
pan Vratislav BLAŽEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 14. května 2021
vzpomeneme dlouhých 27 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery s rodinami.

PRODÁM
Prodám křovinořez STIHL FS111,
nový, v záruce. Původní cena 12 590 Kč.
Nová cena 9 000 Kč. Tel.: 722 545 208.
PRODÁM NÁDRŽ NA VODU.
KONTEJNER NA 1000 LITRŮ.
CENA 1700.- Kč. PROSTĚJOV ČECHOVICE. Mobil.: 731 855 194

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

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

PODĚKOVÁNÍ

„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Tel.: 604 820 358
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
čištění pozemků. Ivo Kroupa
tel.: 605 864 140

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 15. května 2021
uplyne 8 roků od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkují
manželka Ludmila,
dcera Ladislava a syn Pavel
s rodinami.
rodi mi.

Děkujeme všem přátelům,
známým a kamarádům,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem Zdeňkem PECHOU.
Poděkování patří i za slova útěchy
a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Dne 9. května 2021
jsme si připomenuli
1. výročí úmrtí
paní Růženy NOVOTNÉ
ze Březska
a dne 19. května 2021
by se dožila 90 roků.
S láskou stále vzpomíná
celá rodina.

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

Dne 14.května 2021
by se dožil 100 let,
pan Jan KUBÍČEK
z Hradčan u Prostějova.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi. Synové Karel, Miroslav,
Jan a vnoučata s rodinami.

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Marta Fajmonová 1943
Prostějov Pondělí 10. května 2021
Zdeněk Tomek 1933 Brodek u Prostějova Olga Vítková 1941 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Hošková 1945
Tvorovice Stanislav Ambrož 1930 Mostkovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Olga Čechutýová 1935
Brno Úterý 11. května 2021
Vlasta Suchánková 1936
Prostějov Josef Grmela 1948 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Komárek 1929 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Roman Vodák 1972
Prostějov Slavomír Zachar 1949 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Emilie Sovíčková 1933
Bedihošť Čtvrtek 13. května 2021
Anna Vysloužilová 1947
Prostějov $QQD1RYRWQi3URVWČMRY2EĜDGQtVtĖ%UQČQVNi
Olga Nadymáčková 1981
Prostějov Pátek 14. května 2021
Alois Makovec 1959
Seloutky Pavel Závacký 1964 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Chybík 1952
Tištín Svatoslav Unar 1927 Hrubčice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Dvořák 1946
Prostějov Františka Lošťáková 1924 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Obhlídalová 1935
Vyškov Sobota 15. května 2021
Karla Koudelková 1937
Ptení Helena Krátká 1931 Ivaň 13.00 kaple Ivaň
Marie Gregorová 1935
Vranovice
Petr Novák 1950
Ptení Lenka Dostálová 1963 Čelechovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslav Folberger 1950
Prostějov
Jiří Liška 1931
Prostějov
Vojtěška Matějková 1947
Určice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 10. května 2021
Stanislav Skládal 1938 Prostějov 11.30 Smuteční síň Mlýnská

úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Uzávěrka řádkové inzerce je v PÁTEK 12. března, v 10.00 hodin

Mgr. Alena Mazouchová 1947 Prostějov Jitka Hrubá 1935
Zdeňka Černohorská 1947 Prostějov Zdeněk Hupšil 1947

Prostějov MUDr. Věra Ošlejšková 1938
Prostějov
Mostkovice
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme prodavače nebo prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
automotive a znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný od
1. 6. 2021. Platové ohodnocení až 30 000 Kč.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
info@pneufloryk.cz. Vybrané uchazeče
budeme kontaktovat po 20. 05. 2021.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
21020320122

Přijmu dva brigádníky na zahradnické
práce. Podmínkou je slušné a spolehlivé
jednání, fyzická zdatnost, vlastní
automobil výhodou.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

Do výrobní firmy přijmeme mechanika, zámečníka - svářeče, soustružníka.
Možno brigádně i HPP i důchodce. Práce v Prostějově pro studenty,
Bližší info tel.: 603 533 508, či email: důchodce, maminky dle časových
možností, možno i víkendy. Obsluha
technikpv@seznam.cz
balící linky. Info na tel.: 602 743 362
Přijmeme zaměstnance do dřevovýroby
v Otaslavicích. Volejte na tel.: 737 488 417 Hledáme do týmu v Prostějově zámečník
– svářeč. Tel.: 720 070 710, 721 456 005
Přijmeme klempíře – pokrývače na HPP,
praxe vítána. P. Řezníček. Tel.: 606 833 329 Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
invalidního důchodce na pozici vrátného.
Na nastávající letní sezonu hledáme obslu- Denní služby, objekt v Prostějově. Bližší
informace na tel.: 602 786 692.
hu ke grilu a k udírně. Tel.: 775 780 046.

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Programátor/-ka PLC 30 000-40 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
CS Machine, Držovice
Kuchař/-ka
25 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Kuchyně J&S, Kralice n. H.
Toray Textiles Central Europe, Pv
Skladník/-ce
20 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Účetní
23 430-28 920 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
Domov seniorů Prostějov
Tajemník/-ce
26 730-39 420 Kč jednosměnný vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Řidič/-ka MKD
32 000-36 000 Kč noční
střední odborné
Petr Dolák, Prostějov
Skladový pracovník/-ce 18 240 Kč
třísměnný
základní+praktická Hopi, Kralice na Hané
Šič/-ka
18 000-20 000 Kč jednosměnný střední odborné
Kaja, Vrahovice
Zámečník/-ce
30 000-45 000 Kč jednosměnný střední odborné
Laski, Srmžice
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.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodejní asistent/-ka
Úklidoví pracovníci

111 Kč/hod.
91 Kč/hod.

turnusový
dvousměnný

střední odborné
základní+praktická

ARSCOM, Prostějov
MW-DIAS, Prostějov

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.

21050710542

21050410530

21050410526

21050710542

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21050410526

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE JE
V PÁTEK 14. KVÌTNA, V 10:00 HODIN

soutěže

10. května 2021
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GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Husovo náměstí
Zdeněk KOLÁŘ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

I devatenácté číslo tohoto 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 ČTVRTKA 13. KVĚTNA 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Václav Obr
Marie HONOVÁ, Otaslavice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KVALITNÍCH SUROVIN Petra KOMÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment pekárny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 9, 4, 9
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nejen ponožky v jarním sortimentu v našem obchůdku.
Miroslava VYROUBALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20012861378

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.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20050760687

21011260030

S NÁMI BUDETE…

SVRCH, ARAB, KONŠEL, GLYKOL, KŠÍR, EVKA, PRÁČATA, SADA, AKAROID,
LODR, EŠUS, SVAL, LUPENÍ, FYZIK, ZMOL, ČTYRKA, KMÁN, CHYBA, ČLUN,
TAKTNÍ, LASIČKA, BLIK, CHLOUPEK, SOBI, ARCHA, ELSA, AZYL
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU a
graficky lehce poupravili objev v brance prostějovského eskáčka, syna zdejšího rodáka, který to dotáhl do
Sigmy Olomouc a bratra semifinalistky letošního ročníku Australian Open…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Navzdory covidu
0'<#/ö560#0156

nabídka pracovních míst

QR÷V 21-.'5.#
zaměstnanosti pobíralo 5 398 uchazečů
o zaměstnání, což je 31 procent všech
uchazečů vedených v evidenci. „Z celkového počtu nahlášených volných míst
bylo 609 vhodných pro osoby se
zdravotním postižením,

<FTQL-TCLUM¾RQDQéMC
X1.·ąCFRT¾EGè4

na jedno volné pracovní
místo připadaly 4,2 osoby. Volných
míst pro absolventy a mladistvé bylo
registrováno 1 751, na jedno volné místo
tak připadalo 0,5 uchazeče této kategorie.
Z celkového počtu volných pracovních
míst bylo 3 362 míst bez příznaku ´pro
cizince´. Na dalších 4 567 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky
ze zahraničí,“ přidal další zajímavá čísla
hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
(red)

21042810504

regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Na Šumpersku
se počet snížil nejvíce, a to
o 238 osob, ale k procentuál-l
ně největšímu poklesu došlo
na Jesenicku (oo 11 procent).
Co se týká Prostějovska,
stějovska, tady
bylo posledníí dubnový
den evidováno 2 199 lidí
bez práce, z tohoo 1 237
žen. „Oproti březnu
tak zde došlo k úbytt
ku nezaměst-t-t
naných o devěětapadesát osob.
b.
Počet volných
ch
p rac ov n í c h
míst stoupl naa
1 487 a podílíl
nezaměstnaných
ch
osob klesl na rovovv
ná tři procenta,
nta,“
uvedl analytik.
Ke
konci
dubna pak
bylo evidováno v Olo-mouckém krajii
8 815 žen bezz
práce. „Jejichh
podíl na celkovém
vém
počtu uchazečůů činil jedenaa
padesát procent.
nt. V evidenci bylo
dále 2 583 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných,“
přidal Jaroslav Mikšaník.
Na konci dubna bylo evidováno 807
absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet poklesl ve
srovnání s předchozím měsícem o 34 a ve
srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl vyšší o 110 osob. Na celkovém
čísle se podíleli 5 procenty. Podporu v ne-

21050310520

PROSTĚJOV Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci vydal minulý pátek aktuální statistiku nezaměstnanosti za uplynulý měsíc. A ta
je navzdory pandemické situaci velice pozitivní! V dubnu totiž poklesl
v Olomouckém kraji celkový počet
uchazečů o zaměstnání na 17 433
osob, počet hlášených volných
pracovních míst naopak vzrostl na
7 929 a podíl nezaměstnaných osob
poklesl na 4,2 procenta.
K 30. dubnu tohoto roku evidovala krajská pobočka celkem 17 433 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl o 828 osob
nižší než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku je však vyšší o 2 643. „Z tohoto počtu bylo 16 581 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což
je o 853 méně než v březnu a ve srovnání s loňským rokem byl jejich počet vyšší
o 2 708,“ prozradil Jaroslav Mikšaník,
hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu dubna bylo nově zaevidováno
1 651 osob a to je o 395 osob méně než
v březnu, přičemž v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku dokonce
o 1 378 osob. „Z evidence odešlo celkem
2 479 uchazečů. Bylo to o jedenačtyřicet
osob více než v předchozím měsíci a o 829
osob více než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 939, což je o 41
více než v březnu a o 714 více než ve
stejném měsíci minulého roku, dále bylo
463 uchazečů o zaměstnání umístěno
prostřednictvím úřadu práce, to je o 132
více než v předchozím měsíci a o 187
více než ve stejném období minulého
roku. Dalších 540 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ rozpitval tradičně velice
podrobně aktuální statistiku Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KULTURA

SPOLEČNOST
První posilou volejbalistek je

Raquel Löff
da Silva!

21042710483
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Číslo 19 •Ročník 25
Pondělí 10. května 2021
Naleznete
uvnitř

PŮLTUCET
MRTVÝCH!
ƔƔ Čísla nakažených sice klesají i na
Prostějovsku, avšak nemocnice hlásí
nejvyšší počet zesnulých za poslední
měsíce
dvoustrana 24-25
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SMUTEK
V ESKÁČKU
ƔƔ Prostějovští fotbalisté nezvládli ani
jeden ze dvou domácích šlágrů a boj
o stříbrnou pozici se jim vymknul
z rukou
strany 28-29 a 32

Marek SONNEVEND

ZHQVQ/W\GWOCICNGTKG2TQUV÷LQX

Kdy se otevøou dveøe
prostìjovského muzea?
A co je pøipraveno?
strana 22

&! *+12é0+1
ƔƔ Položením kytic u pamětních desek
v interiéru prostějovské radnice i věnců na Městském hřbitově v Prostějově
si vedení města v čele s primátorem
Františkem Jurou připomněli 76. výročí konce II. světové války a osvobození
naší vlasti od nacistů.
ƔƔ Dvě tenistky, u nichž evidujeme
prostějovskou minulost, resp. současnost, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, oslavily na turnaji WTA 1000
v Madridu svůj druhý letošní deblový
titul. Česká dvojice si ve finále vyšlápla na
kanadsko-nizozemské duo Dabrowská-Schuursová, které porazila za hodinu
a devatenáct minut po setech 6:4 a 6:3.
ƔƔ Psí detektiv by zajásal, v Kostelci na
Hané ztracená fenka se podařila rychle
identifikovat a během dne byla zase
zpět u svého majitele.
ƔƔ Někdejší prostějovský hokejista
Roman Chlouba změnil působiště,
i když zase tak daleko se stěhovat nemusí, z Kadaně se přesunul do sousedního
Chomutova.
ƔƔ Někdejší prostějovský hokejový
obránce Ladislav Havlík možná ukončí
kariéru, naposledy hrál v polské extralize za Tychy.
ƔƔ Město Němčice nad Hanou vyhlásilo
soutěž o nejhezčí fotografii z Němčic nad
Hanou, lidé své příspěvky mohou zasílat
do 20. července prostřednictvím e-mailové adresy kultura@nemcicenh.cz.
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PROSTĚJOV Do volejbalového týmu žen VK
2À=?
Prostějov se po delší doßNíN?H;
bě vrací jihoamerická
MNL;Hí
hráčská exotika. První
37
oficiálně oznámenou
posilou hanáckého družstva totiž je šestadvacetiletá blokařka
Raquel Löff da Silva! Brazilská posila
míří na Hanou ze slovenské extraligy.
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Rádi bychom společně s vámi oslavili 10. výročí Servisu pro ženy, protože jen díky
vám našim čtenářům se strana těší takové oblibě. Proto jsme si pro vás připravili
neobvyklou soutěž, která nemá obdoby. Klasických výher je všude dost. Hlavní cenou je totiž oběd s redaktorkou Servisu pro ženy a patronkou PROMĚNY IMAGE
Anetou Křížovou.
Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a ihned, jakmile budou otevřené restaurace či zahrádky, tak si vychutnáte společný oběd v prosluněném poledni, kromě
toho získáte předplatné Večerníku na jeden rok a naše dárkové předměty. Soutěže budou celkem tři za sebou, sledujte tedy další vydání Servisu pro ženy, kde
zjistíte, kdo zvítězil a také další soutěžní otázky. A protože víme, že tuto rubriku
čtou ženy i muži, vyzýváme všechny naše čtenáře bez rozdílu věku a pohlaví…

BEZ TRENÉRA,
BEZ HRÁČŮ...
ƔƔ Hokejový Prostějov je momentálně jako dům bez zahradníka.
Odchází hráči, vedení nechce potvrdit trenéra…
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
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PROSTĚJOV Čas na oddechnutí? Ne tak docela. Fottbalové eskáčko sice za sebou má velice náročný týden
a v něm zápasy s prvním a druhým celkem tabulky.
Oproti tomu se může zdát aktuální program - a jediný
zápas s Třincem – jako lahoda. Zdání však může klamat. A zvlášť v případě souboru trenéra Straky, který
stále hraje o záchranu ve Fortuna:Národní lize. Aktuálně drží již ale přece jen klidnější devátou příčku,
než tomu bylo ještě před pár koly.
Právě legendární kouč-záchranář Straka měl Třinec
vyvést z hluboké podzimní krize, a je nanejvýš pravděpodobné, že se mu to znovu povede. Po uplynulém víkendu
získali Severomoravané od sestupových příček již šestibodo-vý odstup.
ítě ství. Pak
Z prvních pěti jarních zápasů přitom Třinec nezískal ani jedno vítězství.
bral povinné tři body proti Vyšehradu a následně zaskočil výhrou Žižkov.
Poté přišlo zaváhání na půdě Táborska, ale poslední překvapivé triumfy nad
Ústím a naposledy dokonce v Chrudimi dávají třineckým fotbalistům potřebný klid před samotným závěrem soutěže.
A jak se daří jednotlivým aktérům? Třinecký tým má střeleckého lídra v Janu
Javůrkovi (pět zásahů), kterému konkuruje třígólové trio Omasta, Habusta
a Samiec. Posledně jmenovaný se v zápase s Chrudimí nechal vykartovat,
proti eskáčku tedy nenastoupí. V kartách jsou jinak „nejlepší“ Junior a Foltyn, oba posbírali pět kousků. Z počtu minut je vidět, že se v Třinci víceméně
ustálila pevná kostra týmu. Nejvíce prostoru přesto dosud dostává Jakub Habusta s téměř 1900 odehranými minutami.
V případě Třince tak hráči 1.SK Prostějov vyrukují na soupeře, který si právě
v následujícím střetnutí může definitivně zajistit pomyslný záchranný kruh.
Jak se s namotivovaným soupeřem Prostějov popere? A potvrdí Hanáci
dobrou formu venku? To zjistíme v sobotu 15. května od 17.00 hodin. Venkovní utkání eskáčka bude zároveň reprízou zimního přípravného utkání,
které hráči eskáčka i díky čtyřem penaltám ovládli jednoznačně – 5:1. (sob)

vs.
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Lidé mohou vyrazit na exponáty
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PROSTĚJOV I prostějovské muzeum se již zítra probudí z dlouhého covidového spánku. Lidé v jeho hlavní budově na náměstí T. G.
Masaryka budou moci navštívit hned dvě výstavy. Bude se jednat
o expozici věnovanou květinám a zvířatům v nejrůznějších podobách plus přehlídku 38 obrazů mladé malířky Kamily Hájkové.„Po
několikaměsíční pauze otevíráme a velmi se na to těšíme. Protože
je pondělí pro nás už tradičně dnem zavíracím, na první návštěvníky budeme čekat hned v úterý jedenáctého května,“ potvrdil
Václav Horák, statutární zástupce Muzea a galerie v Prostějově.

původní
zpravodajství
ství
pro Večerník
k

Martin
ZAORAL
Pro talentovanou, akademicky školenou výtvarnici bude výstava v prestižním prostoru velkou příležitostí.
„Tato sympatická mladá malířka mě
před časem navštívila v muzeu a zajímala se o možnost prezentovat zde
své obrazy. Nejdříve jsem se podívala
na její tvorbu na internetových stránkách a zaujala mě. Po konzultaci se
současným statutárním zástupcem
jsme se rozhodli, že její tvorbu představíme prostějovskému publiku,“
nastínila zrod expozice její kurátorka
Kamila Husaříková, za kterou stojí až
neuvěřitelná řada výstav často i skutečných ikon historie českého výtvarného umění. Kamila Hájková tvoří
své obrazy nanášením akrylových
barev v silných vrstvách špachtlí na
plátno. „Obrazy, jejichž častým námětem je žena, obsahují emoce všedních

i nevšedních dnů,“ přiblížila její tvorbu Husaříková.
Průřezově pestrou přehlídku předmětů s živočišnými a florálními motivy nabízí druhá výstava, která nese
charakteristický název Flora a fauna
z našich depozitářů. Jde o výjimečné kousky ze sbírek muzea, které
neměl ani pravidelný návštěvník zatím možnost spatřit. Exponáty jsou
rozmístěny do třech výstavních sálů
hlavní budovy. „Každému je jasné,
že se zvířaty či rostlinami se běžně
setkáváme na obrazech. Už méně

obvyklé je jejich vyobrazení na zbraních či mincích a dalších artefaktech.
I ty zde budou k vidění. Zajímavostí
bude i to, že mimo jiné představíme
Jiřího Wolkera nejen jako milovníka
přírody, ale i pohotového kreslíře,“
nastínil kurátor sbírek a současný
statutární zástupce muzea Václav
Horák. „Je to téma, které je v našich
depozitářích v různých podobách
hojně zastoupené. Protože některé
předměty jsou zcela nové nebo jsme
ještě neměli příležitost je vystavit
a byla by škoda se o ně nepodělit,
rozhodli jsme se je zpřístupnit touto
formou,“ přidal.
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Vůbec poprvé veřejnost uvidí secesní
pohovku s květinovým čalouněním
z přelomu 19. a 20. století a také obraz
s názvem Dívky u tůně. „Jeho autorem je Vlaho Bukovac. Žák francouz-

Foto: Muzeum
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ského malíře Alexandre Cabanela,
který v roce 1903 nastoupil jako profesor na Akademii výtvarných umění
v Praze a jeho ateliérem prošla řada
osobností, mimo jiné: Emil Filla či
Bohumil Kubišta. Hodnota jeho obrazů v posledních letech velmi stoupla a na aukcích se prodávají v řádech
milionů. O to zajímavější je, že se
obraz do našeho muzea v roce 1961
dostal jako dar,“ prozradila kunsthistorička Jitka Vybíralová Gajdošíková.
Z lidového prostředí, které se přírodními motivy inspirovalo, stojí za
pozornost součásti hanáckých krojů,
ale také džbánky modranského nebo
olomučanského typu. Také mince
nebo medaile nesou vypodobnění
zvířecích či rostlinných motivů a některé z nich návštěvníci uvidí vůbec
poprvé. Výstava však nabízí i užitkové předměty, jako jsou hodiny,
sošky, zbraně, poháry, perníkářské
formy či třeba glóbus. Nechybí však

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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ani několik skic členů šlechtického
rodu Silva-Tarouců nebo Jiřího Wolkera. „Během svých gymnaziálních
let vytvořil několik studentských
prací, které kromě portrétů a zátiší
obsahují také rostlinné a živočišné
motivy. Tyto práce, které se běžně
nevystavují, ukazují však, že Jiří Wolker nebyl jen nadaný básník, ale že
se zajímal i o výtvarné umění,“ sdělil
historik Filip Gregor.

+LVWRULHXFKRYDQ½
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V přírodovědné části výstavy najdeme skutečné živočichy nebo jejich
schránky a také rostliny. „Zvláštním
druhem rostlin a živočichů v muzejních depozitářích jsou zkameněliny.
Původně živé organismy nebo jejich
schránky zůstaly uchovány v kameni a vypovídají tak o podobě života
v dávné geologické minulosti naší planety. Kromě zkamenělin živočichů se
geologická sbírka pyšní také pradávnými rostlinami v kamenné podobě.
Jejich příběh se psal v karbonu, tedy
období prvohor,“ popsala geoložka
Vladimíra Jašková.
Při pohledu do archeologické vitríny
s kolekcí krásně zdobených zvoncovitých pohárů pak může návštěvník
stát před hádankou, proč byl tento
unikátní nález z archeologického výzkumu, který se v roce 2015 uskuteč-

nil v Brodku u Prostějova, zařazen do
výstavy, jejíž mottem je flóra a fauna.
Vysvětlení je ale jednoduché. „Poháry
připomínající zvon, pálené do cihlové
barvy, byly vyráběny přibližně od
2. poloviny 3. tisíciletí před Kr. do
začátku 2. tisíciletí před Kr. V tomto
období nebyl ještě zvon znám, a proto je velmi pravděpodobné, že se naši
předci inspirovali v přírodě a tento
tvar „okoukali“ u lučního zvonku,“
vysvětlila archeoložka Blanka Veselá.
Flóra se však na výstavě objevuje také
na fotografiích z muzejního fotoarchivu a v přírodovědně zaměřených
knihách a časopisech z bohaté muzejní
knihovny čítající kolem 22 000 svazků.
K unikátům patří knihy Klubu přírodovědeckého v Prostějově a také jeho
známý klubový časopis Věstník.
Obě výstavy budou v hlavních
prostorách prostějovského muzea
k vidění do 29. srpna letošního
roku. Večerní zajímalo, zda budou
po zahájení sezóny platit nějaká
zvláštní omezení? „Pojedeme ve
stejném režimu jako obchody,
omezen tedy bude počet návštěvníků a všichni příchozí budou
muset mít respirátor,“ zareagoval
Václav Horák.
Další informace o muzeu a dalších
výstavách návštěvníci najdou na
sociálních sítích a webu muzea
www.muzeumpv.cz.
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„Negativ, nejasností a otazníků je strašně moc,“
shodují se Tom Somr a Vladimír Vitásek
PROSTĚJOV Stále je to výstavní loď všech hudebních festivalů
v republice. Keltská noc dokázala
ve své osmnáctileté historii každoročně přilákat do kempu Žralok na plumlovské přehradě tisíce
návštěvníků. Vloni byl festival
zrušen kvůli zhoršující se pandemii covidu-19, ale letos příznivci
keltské muziky doufali, že díky
dalšímu a dalšímu rozvolňování vládních protiepidemických
opatření se konečně tohoto kulturního a společenského svátku
dočkají. Bohužel, marně. Minulý
týden organizátoři už s notným
předstihem oznámili, že také
Keltská noc 2021 je zrušena! „Ani
dnes ještě není vůbec jasné, za jakých podmínek by se mohly konat
letní festivaly. Negativ, nejasností
a otazníků je stále tolik, že už nemůžeme dále otálet s rozhodnutím a čekat na zázrak,“ vysvětlil
Večerníku těžké rozhodnutí Vladimír Vitásek, jeden z hlavních
organizátorů Keltské noci.

internetových stránkách. „Ahoj, Keltové, Vikingové, Slované a Germáni,
muzikanti, tanečníci, kamarádi. Už
několik měsíců doufáme, jsme ve
střehu, sháníme informace, ale je
to bezútěšný boj a hrách na stěnu
házený. Máme na stole všechna pro
i proti a stav je bohužel stále převážený na jednu stranu. Ani dnes není
vůbec jasné, za jakých podmínek by
se mohly konat letní festivaly. Těch
negativ, nejasností a otazníků je stále tolik, že už nemůžeme dále otálet
s rozhodnutím a čekat na zázrak.
Časově máme už teď plné holínky
vody a příprava by musela jet na
plné obrátky, aby se všechno stihlo.
Diagnóza tedy zní, že Keltská noc
2021 se bohužel přesouvá na termín
22. až 23. července 2022,“ zvěstoval
Tomáš Somr, hlavní organizátor
a duše celého festivalu Keltská noc.
Vzápětí popsal spoustu nejasností,
které z důvodu nebezpečí nákazy
covidem-19 stále panují. „K rozhodnutí zrušit letošní Keltskou noc
jsme dospěli pouze z důvodů situa restrikcí ohledně covidu-19.
Michal KADLEC ace
Ani dnes ještě není vůbec jasné, za
S nemilou zprávou seznámili orga- jakých podmínek by se mohly konat
nizátoři Keltské noci veřejnost už letní festivaly. Ostatně většina akcí
na začátku minulého týdne na svých tohoto druhu v České republice se

již rozhodla stejným způsobem,“
dodává druhý z hlavních pořadatelů
Vladimír Vitásek.
Oba pánové přiznali, že rozhodnutí
podruhé v řadě Keltskou noc zrušit
bylo pro ně velice složité. „Bylo velmi těžké, protože pro nás je Keltská
noc především srdeční záležitost
a cítíme tedy opravdu velké zklamání, že musíme po osmnácti letech
Keltskou noc odložit již podruhé za
sebou. Samozřejmě víme, že zklamání je i u velkého počtu návštěvníků
tohoto festivalu, nicméně z reakcí je
zřejmé, že s naším rozhodnutím souhlasí a plně ho chápou. Čekali jsme
na finální rozhodnutí až do začátku
měsíce května, což už je samo o sobě
šibeniční termín. S obrovskou lítostí
jsme ale nemohli rozhodnout kvůli
epidemiologické situaci jinak,“ uvedl
Tomáš Somr, přičemž jeho kolega
Večerníku potvrdil, že organizátoři
s tak zásadním rozhodnutím dlouho
váhali. „Čekali jsme s předpřipraveným programem a doufali. Nicméně
realita je taková, že covidová omezení a negativa, spojená s nesmírnou
finanční a organizační zátěží, není
v našich silách zvládnout. Důležitá
je i věc, že Keltská noc je nejenom
o muzice, tancích a tradicích, ale

také o radosti a sblížení, na akci jsou
lidé zvyklí se potkávat bez zábran,
cítit vůni, doteky, objetí, vše přirozené, čím nás příroda obdařila a co
patří k životu. Ale prožít špatnou
Keltskou noc s rouškami, plni stresu
z testů na covid nebo kontrol očkování nám nedává smysl. Navíc není
jasné, jestli by se mohli účastnit zahraniční umělci, pravděpodobně by
museli do karantény, koronapasy mají
fungovat na cestování, ale ne na účast
na kulturních akcích, je v tom zmatek
a každý stát Evropské unie si podmínky má regulovat sám,“ hořekuje Vladimír Vitásek. „Velkým problémem je
i omezení počtu návštěvníků, protože
akce tohoto rozsahu se nedá finančně
zvládnout při počtu maximálně pět
set až tisíc lidí,“ přidává další aspekt
Tomáš Somr s tím, že jako organizátoři festivalu už Keltskou noc 2021
měli dlouho v hlavách. „Proběhlo
hodně příprav, hlavně v oblasti programu festivalu. Některé kapely covidový rok nepřežily a ukončily činnost. Další čekají s napětím s námi,
co bude. A vzhledem k situaci všichni
naše rozhodnutí schválili a budou se
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s námi i s obecenstvem těšit na příští
rok,“ potvrdil Somr.
Jak Večerník ovšem předestřel, je
otázkou, zda za rok bude situace lepší a příznivá i pro uspořádání Keltské
noci. „Nikdo z nás nemá křišťálovou
kouli, takže nezbývá než věřit, že letošní rok je již opravdu poslední, který nás takto omezuje v normálním

žití a konání. Všem je jasné, že covid
nezmizí, ale myslíme si, že příští rok
již nebude hrát významnou a omezující roli ve fungování světa. Všem
čtenářům Večerníku přejeme krásné léto a pohodu a těšíme se, že se
v plné síle a radosti setkáme na Keltské noci 2022,“ uzavřeli společně
Tomáš Somr a Vladimír Vitásek.
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Majitel plánuje sraz motocyklů, letní kino. A vzniká i minizoo
PROSTĚJOV Přišel, viděl, zamiloval se a začal spravovat. Takový
je v krátkosti příběh Petra Buriana, který před více než před dvěma a půl lety koupil bývalý mlýn
v Hradčanech. A rozhodl se, že
jeho dosud spíše smutný osud –
budova dlouho chátrala – změní.
Od té doby už zde uspořádal několik akcí a opravdu bohatý program chystá i na letošek.

Michal SOBECKÝ
„Každých čtrnáct dní počítám s letním kinem. Uvažujeme o rozšíření
na pátky a soboty. Jedno promítání
by bylo klasické, druhé pak muzikální nebo přenosy koncertů,“ prozradil
Večerníku Petr Burian. Filmové promítání podpoří i účastí režiséra. „Budeme taky mít sraz s režisérem Zdeňkem Troškou. Přijede třiadvacátého

července na dvouhodinovou besedu
o filmu Slunce, seno. Večer proběhne
promítání se Slunce, seno, jahody. Celý
víkend bude pro návštěvníky vyplněný soutěžemi a bohatým programem,“
zve do mlýna.
To ale není zdaleka vše. V průběhu
léta nabídnou ve mlýně pestrou paletu
akcí. „Máme v plánu čtyři velké akce.
Třeba mezi desátým a třináctým červnem sraz patinovek a bastlů. Opět ho

Jako posslední se k Januu Sauddkovi
pøidá Karrell Novvák Nebo se najde
LGwV÷P÷MFQQFX¾åPÚ"/¾VGLGwV÷wCPEK
➢
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PROSTĚJOV Slavnostní vernisáž
jednoznačně nejvýraznější regionální výstavy letošního léta proběhne ve
Špalíčku prostějovského muzea ve
čtvrtek 3. června. Kromě jedinečné
přehlídky díla jednoho z nejuznávanějších českých výtvarných umělců
uplynulého století se můžete těšit i na
premiéru dosud nevídané kolekce
kvalitních snímků od autorů pevně
spjatých s naším regionem. Ta vznikla
díky exkluzivní spolupráci organizátorů výstavy s PROSTĚJOVSKÝM
Večerníkem, který se na originálním
nápadu výraznou měrou podílí.
S výjimkou minulého čísla zveřejňujeme již desátý týden v řadě za sebou
vybranou fotografii společně s krátkou
vizitkou jejich autora. V uplynulém

období jsme vám tedy představili devět tvůrců s místními kořeny, jejichž
snímky doplní jedinečnou expozici fotografií a maleb Jana Saudka. Nyní přinášíme jubilejní desáté jméno, jímž nemůže být nikdo jiný než Karel Novák.
Přestože fotograf, který celý svůj život
zasvětil právě svobodnému zachycování přirozené ženské krásy, v polovině
letošního února zemřel, jeho svěží dílo
i odkaz zůstávají stále živé.
Na dlouho očekávané výstavě se tedyy
r
rmimo jiné objeví panoramatický porotrét Petra Sládka zachycující Karla Nováka při práci v jeho ikonickém ateliéru, jenž byl doslova vytapetován jeho
nejlepšími fotografiemi vzniklými
v průběhu zhruba šedesáti let. Mnoho z nich se pak objevilo na jeho poslední výstavě na zámku v Tovačově.
Připomeňme, že pro každého, kdo své

snímky zašle do redakce, bude připraven
katalog Jana Saudka. Výzva je určena
všem od úplných amatérů přes studenty
fotografie až po zavedené tvůrce. A poslední šanci máte v tomto týdnu, výzva se
uzavírá v pátek 14. května.
(mls)

chceme pokrýt místními surovinami
od nás nebo od sousedů,“ připomněl
počin, který už se v areálu mlýna odehrával. Sám Petr Burian se pohybuje
ve světě motorů, jeho vášní jsou třeba
československé a americké stroje. Což
se ukáže i na dalším podniku. „V září
uspořádáme ve stylu Made in USA
sraz amerických motorek, aut, uděláme hamburgery, barbecue. A v plánu je
videomost do Los Angeles,“ prozradil
nemalé cíle pro blížící se období.
Mlýn s okolím ale dozná i stavebních
změn. Kromě prací na interiéru se
totiž posunou i ty vně mlýna. „Pracujeme na hi-tech kadibudkách. Nechceme zde už toi toi. Na první pohled to
budou klasické kadibudky, vnitřky

2GVT $WTKCP FCN JTCFéCPUMÆOW ONÚPW wCPEK XUV¾V \ RQRGNC 0[PÊ RN¾PWLG NÆVQ
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Foto: Michal Sobecký

nabídnou standardní toalety, jedna
bude dokonce s mramorovou deskou.
Aby to byl takový kontrast,“ slibuje větší pohodlí návštěvníkům. A příjemné
překvapení chystá pro děti. „Největší
novinkou bude letos minizoo, kterou
dala dohromady manželka. Máme
tam kozy, ovce, malá prasátka, děti
budou mít možnost se na ně podívat, pohladit si je,“ vzkazuje rodinám

s malými dětmi. Petr Burian nyní doufá, že budou vládní nařízení k akcím
během léta milosrdná. A že ty plánované přispějí jak k pohodě a spoustě
zážitků, tak na další opravy mlýna, který
je místní dominantou. „Děkuji všem
kamarádům a sousedům, kteří nám brigádně s opravami pomáhají. A nejen to,
zároveň nás ve vsi přijali. Bez toho by to
prostě nešlo,“ vzkazuje Burian.
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republiky. Zajímavostí programu pak
je, že se koná zpravidla venku. Co vše
tedy stálo za tím, že se nakonec neuskuteční? „S dospělými by se něco dohromady dalo, ale aby to mělo aspoň
trochu úroveň, je třeba více času. Než
se všichni rozhýbou, tak to bude chvíli
trvat,“ konstatovala Šolcová s tím, že na
zkoušení nezbylo dost času. A on-line
zkouška celého souboru? „Ta je nereálná. Dovedete si představit taneční
zkoušku v obýváku?“ poznamenala
s lehkým úsměvem.
Klas přitom není daleko od dalšího
problému. Současná vládní opatření totiž mohou zabránit ještě jedné,
dlouho očekávané události. „Museli
jsme zrušit i plesy. Pokud se vše otevře
a zpřístupní, tak chceme někdy v červenci udělat letní večer nebo letní
ples, abychom to trochu vynahradili
našim hostům. A v listopadu máme
mít padesátileté výročí. Doufejme, že
aspoň to se uskuteční...,“ přeje si umě((sob))
lecká vedoucí souboru.

Klebete
letos
nebudou!
Folklorní soubor Klas ruší další akci

Chcete vystav
ov

at v muz
s JJaaneem
m Saudkeemeu
?
3R
xOHWHQ¿P

AUTORSKÉ AKTY
!

Výstava bude probíhat od
3. èervna do 5. záøí pod patronací primátora Statutárního mìsta Prostìjova a mediálního partnerství Veèerníku.

KRALICE NA HANÉ Smutný
vstup do roku 2021 zažil folklorní soubor Klas. Spolu s dětským
Kláskem a Klásečkem totiž ve
velkém rušil akce. Hanácké bály
se nekonaly, zkoušky a výjezdy ke
kolegům ze světa folkloru také ne.
A teď přichází další rána, letos se
totiž nebude konat ani další klasická součást programu oblíbeného hanáckého souboru.

„Minulý týden jsme odpískali Kralecky klebete. Čekali jsme do poslední chvíle. Klebete jsme plánovali na
začátek června. A co chcete za čtyři
týdny udělat s dětmi? Kdy by se to
otevřelo? A otevřené to není,“ povzdechla si umělecká vedoucí a choreografka Vladimíra Šolcová.
Vystoupení se pravidelně účastní jak
dospělí členové, tak děti. A soubor
p
si vždyy přizve
některýý další z České

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 14. díl
Připravil: Michal Sobecký
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„Bílovické“ stezky
jsou stále neprošplápnuté
Nemáte rádi příliš velké „krpály“? A dáváte přednost spíše
méně zalidněným oblastem?
Pokud ano, už jen z těchto
důvodů vám doporučujeme
vyzkoušet stezky k hradu u Bílovic. Ani v jednom směru vás
totiž nezklamou.
Oficiálně tyto trasy nejsou označeny jako naučná stezka. Přesto
jí fakticky jsou. Stezky jsou značené speciální značkou, zároveň
však je možné na nich najít řadu
informačních tabulí. Jejich výhoda? Jsou velké a tím viditelné
zdaleka, navíc pěkně zpracované.
Nevýhoda? Jsou dost daleko od
sebe. Takže se na další zajímavosti z oblasti hodně načekáte.
Pokud ale vytrváte, nebudete litovat. Stezky vás totiž provedou pěknou, nenáročnou a mírně kopcovitou krajinou. V tomhle ročním
období přitom vězte, že vás čekají
mnohé aleje a spousta krásně
rozkvetlých stromů. V dalších týdnech a měsících cesty ocení třeba
sběratelé lesních jahod a třešní.

Zpět ale k informačním tabulím.
Co na nich naleznete? Například
řadu zajímavostí o obcích Bílovice a Lutotín. A to informace
jak k nejstarším časům (ostatně
obec Lutotín svou historii píše
už skoro 900 let), tak k modernějším dějinám. Prostor je ale
věnován hodně i archeologii.
Krajina kolem Bílovic-Lutotína
byla osídlena už před tisíci lety.
A po tehdejších obyvatelích zbyla řada nálezů v podobě keramiky
či kostí, ale i hradiska, k němuž
taky stezka vede.
V samém závěru – pokud se vydáte právě od Bílovic-Lutotína
– vás přitom čeká několik zajímavých míst. Jednak je to hradiště
nad Běleckým Mlýnem, v lokalitě je rovněž psí hřbitov. A pak je
to sám Bělecký Mlýn, oblíbené
letovisko. Nyní také známá restaurace, takže máte možnost
i něco zakousnout. Hned vedle je
ohrada – pokud budete mít štěstí,
narazíte zde na koně či muflony.
Že nemáte dost? Nevadí, naproti

5VG\MCX¾U\CXGFGFQNKFWRT¾\FPÚEJOÊUVOG\K$ÊNQXKEGOKC$÷NGEMÚO/NÚPGO Foto: Michal Sobecký

Nauèná stezka k hradu u Bílovic
Umístìní:
pole a lesy mezi
Bílovicemi, Lutotínem
a Bìleckým Mlýnem
Vznik:
2020
Délka:
12,6 kilometru
Poèet zastavení: 10
Téma:
pøíroda, historie,
archeologie
hotelu s restaurací je posilovna pod širým nebem.
Stezky ovšem nedoporučujeme v horším počasí. Velká část je sice asfaltovaná, nicméně
o části to neplatí. A navíc většina trasy vede
nechráněnou krajinou, takže by vás pořádně
mohlo ofouknout. Pokud ale budete mít štěstí
na počasí, je před vámi pěkný výlet, na který si
jednou určitě rádi vzpomenete.

zjistili jsme

VRCHOSLAVICE Roušky už nemají logiku! To byl hlavní argument, s nímž se ředitelka školy ve
Vrchoslavicích písemně obrátila na
ministra školství. V úterý 27. dubna, tedy po zhruba dvou týdnech jí
došla odpověď. Přestože žáci stále
musí ve školách podstupovat testy
a zároveň nosit roušky, tak je Petra
Klusalová přesvědčena, že její apel
měl smysl.

Prostějov, která vykonává funkci koordinátorky očkování. „Co jsem si zatím
všimla, tak lidé k nám přicházejí nechat
se očkovat z vlastního přesvědčení. Ještě
jsme tady neslyšeli, že by je někdo přesvědčoval, nebo dokonce nutil,“ dodala
svůj poznatek.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, také v sobotu se stihlo naočkovat přes 600 lidí.

1éMQXCEÊ EGPVTWO X 2TQUV÷LQX÷ TQ\wÊąKNQ UXQLK MCRCEKVW RąGU  NKFÊ UG
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Foto: Michal Kadlec

Chaotická rozhodnutí, pravidla, která
se často mění, absence racionality a taky
neplněné sliby. To dosud je manažerské pojetí koronavirové krize od vlády
Andreje Babiše. Ať už se jedná o kompenzace podnikatelům, testování, nebo
třeba fungování výuky ve školách. Třeba
oslovení učitelé a zejména ředitelé už jen
kroutí hlavami. A v případě, že by někdo
z nich při vzpomínce na poslední vývoj
propukl v hysterický smích, by se vlastně
ani nikdo nemohl divit.
Inu, posuďme sami. Ani začátek května
se totiž neobešel bez novinek, bohužel
nepříliš optimistických (slovo pozitivních
záměrně vypouštíme). Stalo se tak, že
Seznam.cz v neděli odpoledne zveřejnil

MICHAL SOBECKÝ
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Večerník se byl v sobotu podívat přímo
na místo do očkovacího centra ve Společenském domě, a hlavně nás zajímalo, zda
během tohoto víkendového dne bude
o vakcinaci stejný zájem jako ve všedních
dnech. „Sjíždějí se sem lidé už od osmé
hodiny ranní, parkoviště je plné,“ upozornil jeden ze strážníků dohlížejících na dopravní provoz v okolí „Kaska“. Uvnitř pak
byla slušně zaplněna i čekací místnost,
kde příchozí trpělivě vyhlíželi pokynů
zdravotních sester, než přijdou na řadu.
„Každý, kdo přijde, tak tady čeká maximálně deset minut, není to nic dlouhého,“

PROSTĚJOV Úvodní týden náboru
malých adeptek volejbalu do VK Prostějov sice provázely veskrze náročné
podmínky, ale přesto už 4. května odstartovaná akce s názvem Minivolejbalové sportovní hrátky zaznamenala
první dílčí úspěch.
„Máme radost, že navzdory přísnějším hygienickým opatřením, která ještě panovala,
i méně příznivému počasí s chladem, větrem a místy deštěm dorazilo na zahajovací
náborové tréninky několik nových děvčat.

zůstaly ve hře jen v tuzemské UNIQA
extralize až sedmé prostějovské ženy
plus jejich realizační tým. A logickou
přednost dostaly úspěšnější hráčky
i koučové.
Slavnostní vyhlášení ankety s předáním cen proběhne ve středu 12.
května od 19.00 hodin v Senátu
Parlamentu České republiky. Večerem bude provázet moderátor Petr
Svěcený a hudební doprovod zajistí
Ondřej Brousek. Vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením se
zúčastní pouze ocenění a předávající.
(son)

10. května 2021
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„Vzhledem k tomu, že sporty kromě
profesionálních stojí, tak je to hodně
špatné. U nás v Česku není skoro nic.
Vše, co máme, je díky exportu. Kdybych dělal jen domácí trh, tak bych
snad zkrachoval,“ konstatuje Milan
Sedlo z prostějovské společnost White Bear.
Podniky během epidemie musely řešit
situaci různě. Některé se v první vlně
přeorientovaly na šití roušek a později
výrobu respirátorů, jiné šetřily na výrobě. „Firmy specializující se na to co
my, často dělají jeden či dva dny v týdnu a přežívají jen díky vládním progra-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Velmi nepříjemných
14 měsíců prožívají všechny obory
spjaté nějak se sportem, tedy i firmy, které vyrábí dresy. Logicky zaznamenávají propad v zakázkách,
nižší zájem i méně možností, kde
dresy udat a prodávat. Příliš jim neprospělo ani to, že se načas v České
republice zastavil nejen amatérský,
ale taky profesionální sport.

mům. Doba je zlá,“ uvedl Milan Sedlo.
S těžkostmi se museli potýkat i v Dubanech ve firmě DD Sport. „Postihlo
– nepostihlo, v podstatě jsme v pohodě. Nějakým způsobem jsme to přežili
a jak se začalo rozvolňovat, tak jedeme
dál,“ říká za firmu Tomáš Dokoupil
a na dny příští se dívá optimisticky.
Je zde ovšem jedno „ale“. Pro kluby
totiž nyní nastává vesměs období
mezi sezónami v podobě bilancování nejen sportovních výsledků, ale
i těch finančních. „Zatím to na nás
tvrdě nedopadlo. Člověk ještě neví,
protože až v létě se bude řešit hokejová a fotbalová sezóna. Teď tedy přežít
dva měsíce, pak se uvidí,“ je si vědom
Sedlo. A podobné pocity nejistoty
zažívají i v DD Sportu. „Myslím si,
že to poznáme někdy v září, říjnu. Ke
konci roku všichni utratili ještě peníze z dotací, i za dresy. Teď je těžké říct
a odhadnout, jak to bude vypadat,“
konstatuje Dokoupil.
Na jednom se ale shodnou asi všichni
výrobci, současná koronavirová krize
jim vůbec neprospěla. Logicky.

Podle vyjádření ministerstva antigenní samotestování je pouze jedním
z nástrojů, který spolu s dalšími má
předcházet vytváření ohnisek nákazy. „V odpovědi se mimo jiné píše, že
test není zárukou, že dotyčný již není
infikován,“ prozradila Večerníku Petra Klusalová, jež podobnou odpověď
očekávala. „Nic konkrétního k tomu,
proč musí mít člověk roušku, přestože
má negativní test, mi nenapsali. I tak si
myslím, že to smysl mělo, už jen proto,
že podobných dopisů, jako byl ten můj,

Martin ZAORAL

přišlo na ministerstvo víc,“ dodala Klusalová.
Aktuálně již žáci mateřských škol
mohou chodit bez jakýchkoliv podmínek, tedy bez roušek i testování.
„Škoda, že totéž stále neplatí i pro žáky
základních škol,“ vzývá ředitelka vrchoslavické školy.
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„Nic konkrét
ního mi
z ministerstv
a neodpovědě
li,“
říká Petra Klu
salová

zhruba měsíc. K čemu jim to bude, když
přijímačky už mají za sebou? Nevíme.
Naopak středoškoláci se nejspíš ještě načekají. Ani oni, ani školy doteď nevědí dne
ani hodiny. Těžko se divit, vždyť návrat do
škol vláda chystala už na začátek března.
Jak to dopadlo, víme. A rozhodnutí se
mění neustále. Nicméně ať jen nekritizujeme, kabinet Andreje Babiše si pozdě,
ale přece všiml, že rotační výuka je jaksi
nepraktická pro školy a žáky i pro rodiče.
Jak to vyřeší? To není jisté. Jisté naopak je,
že povinné testy jsou problém, dodávky
nejsou. Podle ministra Plagy si ale ředitelé
umí poradit. Což je dobře, že to na rozdíl
od vlády dokáží.
Ano, a tak my si tady žijeme…
Hned jsme holky zapojili, ať se hýbají a učí
od základů hrát,“ informoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Současně zve k zapojení do přípravy zábavnou formou další zájemkyně. „Teď už se proticovidová nařízení víc uvolňují a navíc má
být lepší počasí, víc teplo. Takže, holky, přijďte
si zasportovat s volejbalem každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin do venkovního
areálu TJ Sokol II Prostějov U Kalicha. Postaráme se o vás, určitě se fajn zabavíte i něco
dobrého naučíte,“ ujistil Novák.
(son)
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y Od pondělí 10. května bude
také nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorech
již jen při setkání dvou a více osob
vzdálených od sebe méně než dva
metry, pokud nejde o členy jedné
domácnosti. Nebude tak již povinná na ulici, pokud jde po ní člověk
sám.

4QWwM[

y Od pondělí 10. května otevře
zbytek maloobchodu. Povinné budou v provozovnách respirátory,
platit bude také pravidlo jednoho
člověka na 15 metrů čtverečních.

1DEJQF[

PROSTĚJOV Česká vláda opět
uvolnila opratě protiepidemických opatření a dnes povolila
otevřít další maloobchody,
spoustu provozoven se službami a také v Olomouckém kraji
se do školních lavic vrací děti ze
druhého stupně. Zatím jen s rotační výukou. Podstatné jsou také změny v nošení roušek venku.
y Obnovit provoz budou moci
opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické
služby, lanovky, střelnice, solária,
hodinářství, zlatnictví, truhlářství
či služby péče o dítě do tří let věku
v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra,
zastavárny i opravny hudebních nástrojů. Rozjet se budou moci lanovky a vleky.
y Bude umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné
dvoumetrové rozestupy a 15 metrů
čtverečních na osobu.
y Zavřené stále zůstávají například bazény, fitness centra, dále pak
restaurace, bary a ubytovací služby.
y Svateb a pohřbů se bude moci
nově účastnit 30 osob.
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Zahrádky u restaurací, stejně tak by
mohly opět začít fungovat ubytovací
služby a řada dalších odvětví. Vláda se
ale ještě definitivně nerozhodla. Jasno
by mělo být nejpozději ve čtvrtek.
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y Od 10. května se otevře 2.
stupeň základních škol navíc také
v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském, Jihočeském,
Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Tam se také do školek vrátí
všechny děti. Nyní jsou školky a základní školy na 2. stupni otevřené již
v Karlovarském, Královéhradeckém,
Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

iMQN[

Další děti do škol,
venku už bez roušky,
pokud jste sami

se volejbalově i celkově rozvíjet, posouvat výš,“ charakterizoval zajímavý
přírůstek na prostějovskou soupisku
sportovní ředitel a staronový trenér
VK Prostějov Miroslav Čada.
„Raquel nás zaujala nejen výbornými
výkony za Bratislavu, ale rovněž svým
zdravým přístupem. Víc než peníze
a výše nového kontraktu ji zajímala
historie našeho klubu, současné ambice, podmínky k přípravě i životu v Prostějově. Vyžadovala hodně informací,
neboť chtěla jít do prostředí, kde na
sobě bude moci dál dobře pracovat,“
vyložil Čada.
Sympatická a vysoká střeďačka na
Hané nahradí odcházející Michaelu
Jurčíkovou. „V České republice je
na tomhle postu dlouhodobě nedostatek kvalitních hráček, proto jsme
se poohlíželi v cizině. Raquel by rozhodně měla pomoct ke zlepšení našeho útoku z blokařské pozice. A věříme, že v prostějovských službách
potvrdí své nesporné kvality,“ doplnil
Čada.
Ani komunikace s Löff da Silva by neměla díky návratu brazilské rodačky
Solange Soares do realizačního týmu
ženského A-družstva vékáčka představovat žádný problém.
Takže, Raquel, vítej, a ať se ti
v Prostějově daří!
PROSTĚJOV Nová akvizice prostějovských volejbalistek Raquel
Löff da Silva se narodila 2. ledna
1995, měří 193 centimetrů, váží 84
kilogramů a má dosahy na síti smečařský 310 centimetrů, blokařský
300 centimetrů. Až do předloňska
působila výhradně ve své rodné
zemi, kde prošla kluby Volei Nova
Trento, AD Brusque, Sao Cristovao/Sao Caetano, Pinheiros/Klar,
Genter/Bauru, Sesi-SP, Balneário
Camboriú a Osasco/Audax.
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Část sezóny 2019/20 následně strávila v ukrajinském SC Prometey a poté
zamířila na Slovensko do Slávie EU
Bratislava, kde byla během uplynulého ročníku 2020/21 jednou z nejlepších plejerek extraligy SR. Nyní tedy
přišel další posun směrem z východu
Evropy na Západ.
„V šestadvaceti letech je Raquel už
dostatečně zkušená, po herní stránce
má vyváženou obranu i útok a řekl
bych, že svou výkonností převyšovala slovenskou ligu. Když jsme spolu
jednali, netajila se ambicemi směrem
k dalšímu osobnímu zlepšování, chce

Foto: Facebook

„Kdy otevøeme? Nevíme,“
zní z dopravního centra
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Foto: Internet

tou ji až do konce nepustily – 3:1 (-21,
22, 19, 16).
České volejbalistky se tak pevně usadily v čele své kvalifikační skupiny.
A vzhledem k tomu, že na ME postoupí první dvě družstva konečného
pořadí po druhém turnaji (14. až 16.
května v Bosně a Hercegovině), jsou
na nejlepší cestě si zajistit účast na zářijovém mezinárodním vrcholu.
Nyní se vrátily z Lotyšska znovu do
Prostějova, aby v místním Národním
sportovním centru zakončily dlouhé
soustředění posledním tréninkovým
kempem do čtvrtka 13. května. Potom
odcestují do Zenice, kde postupně vyzvou domácí Bosňanky (pátek 14. 5.,
20.00 hodin), Slovinky (sobota 15. 5.,
17.00 hodin) a Lotyšky (neděle 16. 5.,
17.00 hodin).
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Beachvolejbalové kurty v Mostkovicích

1. Česko
2. Bosna a Hercegovina
3. Slovinsko
4. Lotyšsko

.YDOLILNDFHYROHMEDORYÅKR0(zHQsSUÕEÈzQÅSRÔDGÉVNXSLQ\)

Členové mostkovického Sokola
nejprve udělali tradiční brigádu,
v rámci níž srovnali pískový povrch
MOSTKOVICE Suverénně prvním beachvolejbalovým areálem, který obou hřišť, postavili kůly, natáhli sítě
na Prostějovsku začal v letošním roce fungovat, jsou dva kurty TJ So- a nainstalovali nové lajny. Navzdory
kol Mostkovice pod hrází plumlovské přehrady. První smeče a bloky na chladnému i větrnému počasí pak
nich zaduněly již předposlední dubnový den.
stihli na přelomu dubna a května
hned tři úvodní tréninky, byť prostory okolo dvorců jsou momentálně
poněkud rozkopané.
Vedení TJ totiž v zimě rozhodlo
o výstavbě umělého osvětlení, která
je teď v plném proudu. Už byly vybudovány základy čtyř světelných
stožárů, ty je nyní nutné vztyčit
a následně urovnat zeminu. Pro zájemce tak poté vznikne možnost hry
i za tmy, což především během horkého léta nabízí pro veřejnost atraktivní lákadlo.
Doznívající hygienická opatření proti
šíření koronaviru společně s panujícími nižšími teplotami zatím potenciální zájemce o beach spíš odrazují.
Přesto se nenechaly zimou ani covid
omezeními zastavit například mládežnické volejbalistky VK Prostějov,
které právě na mostkovický písek
umístily část své nedávno restartované společné přípravy.
Od nynějška by tak či onak měly
panovat příznivější podmínky. Kdo
si tedy bude chtít zahrát plážový
volejbal v Mostkovicích, ať volá na
telefonní číslo 608 232 855. Součástí areálu je rovněž velmi oblíbený minigolf a posezení (momentálně výdejní okénko) s bohatým
/N¾FGåPKEMÆXQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXQR÷VVTÆPWLÊKPCDGCEJQXÚEJMWTVGEJ6,5Qobčerstvením i dětským koutkem.
MQN/QUVMQXKEG
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dvě zprávy – první o ministru Arenbergerovi, že chystá největší rozvolnění, druhou
o ministru Arenbergerovi, že přibržďuje.
Pochopitelně ministra máme jen jednoho.
Takže s čím počítat? Inu, vyberte si.
Tentýž týden hlásila média (a samozřejmě také facebookový profil Andreje Babiše), že padl rekord. V čem, ptáte se? Přece
v počtu očkovaných za den. Přesáhl totiž
osmdesát tisíc osob. Proč to zde uvádím,
je to přeci hodně? No, pozornější z vás si
možná vzpomenou, že premiér Babiš
sliboval už od začátku dubna očkovat
denně sto tisíc lidí a více. Škoda. Takže
zase nic. Vraťme se ale ještě do škol. Zde
už situace připomíná tragikomedii. Deváťáci se mají do lavic vrátit na poslední

Jak známo, reprezentantky tuzemska
se na boje o kontinentální šampionát
připravovaly celý jeden měsíc v Národním sportovním centru Prostějov,
ubytovány byly v blízkém Hotelu Tennis Club. Právě zde i naladily finální
formu během první poloviny minulého týdne před odletem do pobaltského státu, kde absolutně nic neponechaly náhodě.
Nejprve přehrály v otevíracím střetnutí domácí Lotyšsko hladce 3:0 (19,
17, 9). Zpočátku sice Češky svírala viditelná nervozita a do poloviny druhé
sady měly se soupeřkami dílčí potíže,
ale výsledkově duel zvládly přesvědčivě. Včetně jednociferného debaklu
uštědřeného hostitelkám na závěr.
„Bylo zřejmé, že první set a také kus
druhého ovlivnila nervozita, ale dostali jsme se přes tento moment. Holky odvedly dobrou práci. Mohl jsem
poslat na hřiště postupně všechny
hráčky a některé pošetřit, abychom
byli co nejlépe připraveni na další zápas,“ spokojeně hodnotil hlavní trenér
vítězek Giannis Athanasopoulos.
Jeho svěřenkyně následně porazily
beze ztráty kytičky v klíčovém souboji
i nebezpečnou Bosnu a Hercegovinu,
jež předtím složila Slovinsko. Český
výběr si ovšem dokázal poradit. Proti
balkánskému celku ustál dramatickou

Marek SONNEVEND

nikajícím způsobem otevřely volejbalistky České republiky kvalifikaci
o postup na Mistrovství Evropy žen
2021, když naprosto ovládly úvodní ze dvou turnajů skupiny F v lotyšském Daugavpilsu.

koncovku vstupního dějství a další
průběh měl pak bezpečně pod kontrolou k jednoznačnému výsledku 3:0
(23, 18, 17). „Velký týmový výkon,
chválím celý mančaft. V prvním setu
jsme udělaly hodně chyb, ale když
jsme je přestaly dělat, tak se projevila
naše převaha,“ oddechla si smečařka
a kapitánka Andrea Kossányiová, bývalá opora VK Prostějov.
Spanilou jízdu třídenním kláním
v Daugavpilsu dovršil kolektiv ČR sobotním skolením Slovinek. Nevyhnul
se sice ještě větším počátečním trablům, neboť ztratil svůj vůbec první set
během pobytu v postsovětské zemi.
Klíčem k povedenému obratu vzápětí
bylo těsné vydření druhé části, načež
se papírové favoritky pevně chopily
herní taktovky a předváděnou kvali-
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„Jediný problém nastane s výdejem obědů,“
přiznává ředitel Dalibor Ovečka
DAUGAVPILS, PROSTĚJOV Vy-

PRAHA, PROSTĚJOV Bývaly
doby, kdy oddíl VK Prostějov sbíral v každoroční anketě o nejlepší
Volejbalisty ČR spoustu ocenění
kolektivních i individuálních. Současnost je však mnohem skromnější, za sezónu 2020/2021 nemá hanácký klub ani mezi nominovanými
vůbec nikoho.
Pravdou je, že tentokrát musely být
kvůli úplnému zrušení uplynulého
ročníku neprofesionálních soutěží vyřazeny všechny mládežnické kategorie, kde vékáčko mohlo teoreticky mít
šanci na případné nominace. Takhle

#DMHTQTMµ=îEÁ>Á?M@NT Vládní koronavirový chaos pokraèuje
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„Ve velkokapacitním očkovacím centru
v Prostějově vše běží podle plánu, zdravotníci zde pracují na maximální kapacitu
v osmihodinovém režimu každý den, kdy
obslouží denně ščest stovek příchozích.
Dobrou zprávou tedy je, že od osmého
května se očkuje už také o sobotách.
Vzhledem k navýšení vakcín můžeme lidem přihlášeným k očkování nabídnout
velice krátkou čekací dobu,“ informoval
Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.

Michal
KADLEC

původní
reportáž
pro Večerník

Øeditelka školy ve Vrchoslavicích:
test prý
není záruka

Prostějov (sob) – Pěknou ukázku
toho, jak si poradit v době epidemie,
předvedly a stále předvádí mnohé mateřinky v Prostějově. Velká
část z nich totiž nelenila ani v době
uzavření. A tak na jejich plotech či
přímo budovách byly k vidění různé úkoly, hlavolamy nebo hádanky.
A to samozřejmě pro nejmenší děti.
Namátkou je najdete na školkách
v ulicích S. Manharda, Libušinka
nebo Fanderlíkova.

Školky vzdìlávaly
i zavøené

Prostějov (sob) – Dobré zprávy
pro klienty sociálních zařízení a samozřejmě i jejich blízké přineslo
období konce dubna a taky květen.
Vesměs už jsou ve velké většině zařízení povolené návštěvy. Nutností
je předchozí rezervace. Jak se však
ukazuje, dostat se za příbuzným či
kamarádem třeba do domova pro
seniory v Nerudově ulici není dnes
zase až tak těžké. Na každý termín
během tří návštěvních dnů je určitý
počet možných návštěv a v drtivé
většině na tento týden nejsou pořadníky obsazené.

Návštìvy mají
zelenou
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RYCHLÝ

v předchozím týdnu,“ uvedl pro Večerník Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Bohužel v souvislosti s nákazou koronavirem oznámil mluvčí prostějovské
nemocnice i jednu smutnou zprávu.
„V období od devětadvacátého dubna do pátého května zemřelo v naší
nemocnici šest pacientů v přímé
souvislosti s covid-19,“ uvedl smutně
Knesl.
(mik)
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řekl jeden z mladých dobrovolníků, kteří
pomáhají s organizací celého procesu.
K očkování se už v hojné míře dostavili
také padesátníci a už od dnešního dne
přichází snížení věkové hranice pro
možnost vakcinace proti covid-19.
„Denní kapacita tohoto centra je už zcela
naplněna, proto jsme sáhli pro rozšíření
provozu i na soboty. A jestli to tak půjde
dál, možná dojde i na neděle. Zájem o očkování v Prostějově je obrovský a stejně
tak je dostatek vakcín. Očkování jde
opravdu rychle, myslím si, že nikdo tady
dlouho nečeká. Jde o plynulý provoz, lidé
čekající na očkování se nám tady nehromadí. Navíc celý proces všichni očkovaní berou s humorem, panuje zde skvělá
nálada jak mezi zdravotnickým personálem, tak vzájemně mezi lékaři, sestrami
a všemi příchozími,“ prozradila Večerníku
přímo na místě Helena Piňosová, vrchní
sestra dětského oddělení Nemocnice

Bylo potřeba navýšit kapacitu centra, zájem je obrovský

BYLI JSME
U TOHO

V „KASKU“ SE OČKUJE UŽ TAKÉ V SOBOTU!

PROSTĚJOV Počet lidí naočkovaných vakcínou proti covid-19
v očkovacím centru ve Společenském domě už přesáhl hranici
dvaceti tisíc a tento stav se navyšuje den po dni. A navíc pětidenní provoz centra už nestačí, jelikož denně se zde nechá naočkovat
přes 600 Prostějovanů. Není tak divu, že prostějovská nemocnice
PROSTĚJOV Z prostějovské ne- dvacet pacientů, z toho čtyři jsou ale po dohodě s magistrátem rozšířila provozní dobu i na soboty.
mocnice získal Večerník v uplynu- ve vážném stavu, což je stejně jako A během té uplynulé bylo rovněž „narváno!“

2ąGUVQUGXPGOQEPKEK

lém týdnu dvě zásadní informace.
Pozitivní zprávou je, že počet hospitalizovaných pacientů s covid-19
výrazně poklesl. Ta horší však
utvrzuje v dojmu, že nad nákazou
ještě ani zdaleka vyhráno není!
Lidé stále umírají...
„V Nemocnici AGEL Prostějov
došlo v prvních květnových dnech
opět k poklesu počtu pacientů s covid-19. V hospitalizaci je v pátek
sedmého května aktuálně devěta-

WWW.VECERNIKPV.CZ
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pandemie

Kdo všechno z prostějovských volejbalistek trénuje?
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Systematické zaměření na jednotlivé
herní činnosti, rozvíjení kondice a posilování přitom zpestřuje občasné zařazení jiných sportů. „Holky si zahrály
basketbal, fotbal a badminton, ještě je
čeká tenis. Nejvíc je zatím bavil určitě
badminton, při basketu a kopané byla
hlavně sranda. Ale taky si zaběhaly,
udělala se dobrá nálada. A co je podstatné, žádná se nezranila,“ popsal se
smíchem dosluhující trenér žen vékáčka Lubomír Petráš.
Do přípravy se poslední dobou postupně zapojily některé z nových posil hanáckého týmu. „V tomhle případě je to vyloženě na hráčkách, zda již
2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[XGFGPÆVTGPÆTGO.WDQOÊTGO2GVT¾wGOX[T¾åGLÊQFJCN[
5RQTVEGPVTC&&/PCXÚD÷JFQNGUQRCTMW*NQWéGNC
2x foto: Marek Sonnevend

PÚCHOV, PROSTĚJOV S nepříjemnými zdravotními problémy se
musely během přípravy na kvalifikační boje o postup na Mistrovství
Evropy žen ve volejbalu 2021 vyrovnávat volejbalistky Slovenska.
Včetně smečařky VK Prostějov
Karolíny Fričové, jež dlouhodobě
i nyní patří do národního výběru
SR.
Co se vlastně stalo? Den před dvěma
přátelskými duely proti Estonsku,
které byly v plánu koncem předchozího týdne, postihly většinu svěřenkyň italského kouče Marca Fenoglia
zdravotní trable převážně žaludečního charakteru. Onemocnělo dvanáct
hráček plus dva členové realizačního
týmu, přípravné zápasy musely být

kvůli tomu zrušeny. A okamžitě nastalo urychlené řešení vážného stavu.
„Hned poté, co v pátek nastala tahle
akutní situace, jsme zajistili několik
důležitých krizových řešení. Nejpodstatnější byla včasná intervence doktorky Moniky Bartošové z Kliniky
tělovýchovného lékařství v Bratislavě.
S její výraznou pomocí se od sobotního rána do nedělního poledne podařilo vrátit skoro všechny do tréninkového procesu, za což paní Bartošové
patří velké díky. Potvrdilo se, že šlo
o akutní virovou gastritidu. Zároveň
jsme ve spolupráci s klinikou AGEL
urgentně zajistili PCR testování, které
vyloučilo nákazu koronavirem,“ uvedl
sportovní ředitel Slovenské volejbalové federace Marek Rojko.

Bleskově zlepšená situace nakonec turnaji kvalifikační skupiny D v čer- a domácí Černou Horu. Jak si vedl
umožnila Slovenkám absolvovat s Es- nohorské Podgorici, kde kolektiv SR celý slovenský mančaft a jak Karolína?
tonkami v nedělním podvečeru aspoň postupně narazil na Finsko, Kosovo O tom zase příště!
(son)
společný modelovaný trénink. „Tato nepříjemná a nečekaná událost nás velice
mrzí, ale jsme moc rádi, že se ji v krátkém
čase povedlo vyřešit. Věřím, že hráčky
i realizační tým vše zvládnou a na kvalifikaci ME budou připravení nejlépe, jak
je v dané chvíli možné. Chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli situaci
zvládnout. A také se omluvit estonské
výpravě, zároveň ocenit její pochopení
i postoj,“ připojil Rojko.
Lodivod Fenoglio následně zúžil širší devatenáctičlennou nominaci na
užší čtrnáctičlennou. Kája Fričová se
mezi vybrané vešla a nechyběla tudíž 4GRTG\GPVCéPÊVÚOXQNGLDCNKUVGM5NQXGPUMC-CTQNÊPC(TKéQX¾LGUéÊUNGOXNGXQ
(QVQ58(
o uplynulém víkendu při úvodním FQNG
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yy Jak byste okomentovala s odstupem času uplynulou sezónu?
„S postupujícím časem bych ji zhodnotila ne příliš kladně. Myslím, že
jsme měly na daleko lepší výsledky.“
yy Co považujete za největší zklamání?

pro Večerník
Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor

„Těžko se to dá takhle popsat. Z mého
pohledu byla tak trochu zklamáním
bohužel celá sezóna.“
yy Co bylo na celém ročníku naopak pozitivní?
„Nechci být příliš negativní, ale těžko
říct, co bylo pozitivní, když se nám vše
pokazilo. Od našeho opakovaného
neúspěchu po přerušení a následné
předčasné ukončení extraligové soutěže. Snad asi jen to, že díky tomu brzkému konci jsem mohla dříve řešit své
zdravotní potíže.“
yy Nakolik jste byla spokojená se
svými vlastními výkony?

PROSTĚJOV Bodová tahounka prostějovského týmu, jedna z nejčastěji skórujících hráček UNIQA extraligy žen ČR. Tuhle roli pro VK
už dva roky plní dvaadvacetiletá univerzálka Gabriela Kopáčová (na
snímku), jež momentálně pobývá doma v rekonvalescenci po nedávné operaci paty. Úderné zakončovatelky jsme se alespoň na dálku zeptali na dojmy z minulého ročníku i momentální zdravotní stav.

„Myslím, že jsem odváděla celkem
slušné výkony, i když mám pocit, že
jsem nebyla využitá na sto procent.
Zároveň je samozřejmě stále na čem
pracovat.“
yy Patříte mezi nejčastěji bodující
hráčky české extraligy, současně
však hodně chybujete. Dá se v tomhle směru nějak zlepšovat?
„V tomto ohledu jsem ušla kus cesty
k lepšímu a stále se s tím snažím pracovat. Bohužel se popravdě s nahrávkami často nedalo nic moc dělat, takže
i tohle má svůj podíl.“
yy Jak proběhla a dopadla vaše operace?
„Operaci jsem dva roky odkládala a tím
došlo k tomu, že můj stav byl podstatně horší, než se předpokládalo a než si
mnozí mysleli. Všichni to brali příliš na
lehkou váhu, i včetně mě. Sama jsem
následně byla překvapená, co mi pan
doktor po operaci řekl. Měla jsem na
patě čtyři výrůstky vnější i vnitřní, které
mi natrhly achilovu šlachu.“

yy JJaký
ký máte
á po zákroku
ák k program
teď a dál v nejbližší době?
„Musím být minimálně tři týdny
v naprostém klidu. Hned jak mi to
potom povolí doktor, začnu cvičit
a rehabilitovat tak, abych byla co nejdřív v pořádku i připravená na další
sezónu. A pokud se to podaří, mám
možnost během léta ještě naskočit
do reprezentace, za což bych byla
moc ráda.“
yy Stihnete tedy začátek klubové
přípravy na příští ročník?
„Doufám, že ano.“
yy Co si slibujete od další sezóny
v Prostějově?
„Hlavně doufám, že se nám vydaří
mnohem lépe než ta minulá...“
yy Platí, že do budoucna je vaším plánem zahraniční angažmá?
„Samozřejmě ano, stále
je to jeden z mých cílů.“
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Prostějov (son) – Početné zastoupení má prostějovský region na čelných
pozicích i v různých komisích Olomouckého krajského volejbalového
svazu po nedávných volbách svého
nového vedení. Jan Zatloukal je předsedou OL KVS, Jakub Gall místopředsedou a zároveň šéfem komise
rozhodčích, Pavel Navrátil předsedou
komise společenského významu volejbalu, Ludmila Feščuková a Ludmila Navrátilová členkami této komise.
Dále Aleš Novák je členem trenérsko-metodické komise a Jindřich Němeček a Vlastimil Surma členy sportovně- technické komise. Pavel Navrátil
by se měl navíc stát členem Komise
společenského významu volejbalu
Českého volejbalového svazu. Poslední zmíněný fakt však potvrzovala
až Valná hromada ČVS, která proběhla v sobotu 8. května v pražském
Hotelu Pyramida. O jejích výsledcích
i závěrech budeme informovat v příštím vydání Večerníku.

2VP3URVWÈMRYDQÕ
YHYHGHQÉ2/.96

ková, smečařka Martina Michalíková,
blokařky Kateřina Kvapilová a Petra
Kožoušková i libero Adéla Stavinohová plus některé avizované akvizice.
A naskakují také další odcházející
plejerky (nahrávačka Iva Šípová, smečařky Tereza Pluhařová a Aneta Weidenthalerová, libero Tereza Baláková), z nichž ale ne všem ještě vypršely
smlouvy, jak jsme nepřesně informovali minule. „Různým holkám občas
znemožní účast na tréninku studijní
povinnosti, ovšem snažíme se třeba
i přesouváním začátků, aby se nás každý den sešlo co nejvíc,“ upřesnil Luboš
Petráš.

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

ukončily své působení v předchozím
klubu a jestli chtěly v současné fázi
naskočit do našich tréninků, makat
na sobě i poznávat zdejší mančaft. Jde
o dobrovolné zapojení, některá děvčata této možnosti využila,“ vysvětlil
Petráš zatím bez prozrazení konkrétních jmen.
Momentálně platí, že mimo prostějovskou přípravu jsou univerzálka
Gabriela Kopáčová (po operaci paty),
smečařka Karolína Fričová (s reprezentací Slovenska) a blokařka MiMichal
chaela
Jurčíková (po operaci kolene,
navíc
odchází jinam). Zátěž normálně
KADLEC
podstupují nahrávačka Klára Dvořáč-

Marek
Bylo potřeba navýšit
kapacitu centra, zájem je obrovský
SONNEVEND

reportáž
pro Večerník
ník
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Ode dneška tak základní školy ještě více
ožijí. „Na další děti se velice těšíme a já
jsem přesvědčen, že další týden nebo
maximálně za čtrnáct dní už budeme
mít zcela plno. A možná konečně už bez
rotační výuky,“ vyjádřil své přesvědčení
Dalibor Ovečka, ředitel Základní školy Jana Železného na Sídlišti Svobody
v Prostějově. Podle něj je celá škola na
návrat dětí připravena, ovšem s jediným
problémem. „Je to rozhodně dobře, že
se další děti vrací, čekalo se na to dlouho.
Ano, jsme připraveni, nicméně v pod-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ve všech krajích České republiky se vrací do škol žáci
druhého stupně, i když minimálně
tento týden bude pro ně platit rotační výuka. To znamená, že polovina
z nich se ještě bude učit z domova.
Toto další významné rozvolnění platí také pro Olomoucký kraj, protože
počet potvrzených případů nákazy
covid-19 na sto tisíc obyvatel konečně poklesl pod hranici kýženého počtu „sto“. A na návrat dalších dětí do
lavic jsou připraveny i prostějovské
základní školy.

OLOMOUCKÝ KRAJ Očkování dek jako Prostějov hlásí i šumperská
v prostějovském Společenském nemocnice. Naopak v Jeseníku bylo
domě neubírá na obrátkách. Bě- očkováno pouze 1 260 lidí a dalších
hem posledních sedmi dní tu bylo 859 registrovaných tu na vakcínu
naočkováno 3 700 lidí. Dobré rov- ještě čeká. Ze statistik ministerstva
něž je, že již pouze 355 registrova- zdravotnictví aktuálně také vyplývá
ných na vakcínu stále čeká.
pozoruhodný fakt, že v sousedním
Více lidí než v Prostějově bylo v prů- Přerově na očkování aktuálně čeká
běhu uplynulého týdne naočko- pouhopouhých 15 registrovaných
váno už jen ve Fakultní nemocnici lidí, což je i vzhledem k počtu oby&PGUUGWåFQD÷åPÆwMQNPÊXÚWM[XTCEÊå¾EKFTWJÆJQUVWRP÷\¾MNCFPÊEJwMQN
Olomouc, kde zdravotníci ošetřili vatel nejlepší číslo v Olomouckém

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV celkem 4 788 lidí. Srovnatelný výsle- kraji.
(mls)
mínkách Ministerstva školství to příliš loviny žáků v jednotlivých ročnících,
nevychytali s organizací provozu škol- na škole v ulici Dr. Horáka zvolili jiný
ních jídelen. Podle manuálu má totiž stá- způsob. „V pondělí 10. května se vrátí
le platit to, že v jídelně může být najed- kompletní šesté a sedmé ročníky, přinou pouze jedna třída, a navíc děti musí čemž příští týden by měly zůstat doma.
sedět metr a půl od sebe. Ale jak za těch- A další týden 17. května přivítáme opět
to podmínek máme zorganizovat obědy, kompletní osmé a deváté ročníky,“ sděkdyž ve škole budeme mít až 700 dětí, to lila Večerníku ředitelka Petra Rubáčová.
už nikdo neupřesňuje. Bude to náročné, „My výuku budeme praktikovat tak, že
hlavně na čas. Nějak si s tím ale poradit v jednotlivých třídách druhého stupmusíme,“ uvedl Dalibor Ovečka. „U nás ně budou učitelé vyučovat tři hodiny
bude v tomto ohledu stejný problém. a pak další tři hodiny se budou věnovat
Máme již vypracován harmonogram distanční výuce druhé poloviny tříd,“ vyvýdeje obědů a musím říct, že vše bude světlil ještě jiný postup Dalibor Ovečka,
trvat skoro čtyři hodiny. S obědy musí- ředitel Základní školy Jana Železného.
me začít dřív a končit se bude později,“ Na školách samozřejmě bude i nadále
přitakává Petra Rubáčová, ředitelka Zá- probíhat testování antigenními testy. Na
kladní školy Prostějov Dr. Horáka.
prvním stupni už pouze jedenkrát týdZatímco rotační výuku rozdělí na ně, žáci druhého stupně budou muset 1éMQXCEÊEGPVTWOXRTQUV÷LQXUMÆOd-CUMWqHWPIWLGLKåQFDąG\PC
Foto: www.prostejov.eu
Základní škole Jana Železného na po- testy podstoupit dvakrát za týden.

„Jediný problém nastane s výdejem obědů,“
přiznává ředitel Dalibor Ovečka

VHWHđUR]ORXĀtV3URVWěMRYHP
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Kde jsou na tom v kraji

10. května 2021

dostal k pěti stům. Je to paráda, ale my
teď musíme cílit také na jinou metu.
Jak jsem byl totiž při jednání Krizového štábu Olomouckého kraje v pátek
upozorněn ředitelkou Krajské hygienické stanice, došlo sice k prolomení
mety jednoho sta nově nakažených na
sto tisíc obyvatel a děti se tak mohly
vrátit do školních lavic, ovšem abychom mohli definitivně říct, že jsme
na tom dobře, musíme se dostat pod
hranici padesáti nakažených na sto tisíc obyvatel. To pak teprve budeme,
jak se říká, za vodou,“ sdělil Večerníku
první muž Olomouckého kraje Josef
Suchánek.
Hejtman zároveň potvrdil, že ve spolupráci s krajskými odborníky se připravuje v Olomouckém kraji projekt,
který by od nového školního roku zabezpečil testování dětí na základních
školách pomocí PCR testů. „Od září
bude potřeba mít covid-19 pod kon-

PROSTĚJOV Smutný pohled se
nyní nabízí na dopravní hřiště
Sportcentra Prostějov. Je totiž trvale osiřelé. Vládní nařízení z něj
nyní udělala prostor, kde se místo
dětí prohání maximálně tak vítr.
I přesto ale zcela klid na dopravním
hřišti na jaře nebyl. Kromě toho, že
zde začátkem roku došlo k půjčování lyžařského vybavení veřejnosti,
taky byly v plánu některé opravy.
A ty už jsou nyní hotové.
„Dělali jsme generální opravu chodníků, všechny jsme vyměnili za nové.
Měnili jsme i trámy na lanové dráze.
Žádné nové aktivity a atrakce se nechystají, už ani není pomalu prostor.
Opravujeme a měníme,“ uvedl vedoucí centra Jiří Novák s tím, že do bu-

doucna je v plánu ještě oprava budovy.
Jak to ale vypadá s vlastní činností?
Zatím spolu se Sportcentrem pracovníci připravili aktivity pro děti do přírody. Silnice a křižovatky si na první
jezdce počkají. „Třetí týden v květnu
už by nás mohli pustit. Nejdříve asi veřejnost a pak školy a školky. Loni nás
otvírali čtvrtý týden v květnu,“ uvádí
Novák.
Ačkoliv se může stát, že brány dopravního hřiště budou otevřené ještě
později. Důvod? Rozdílné podmínky
rozvolnění pro různé typy organizací.
„Ve všech nařízeních střediska volného času nemohou fungovat. Takže
sportovní oddíly ano, ale organizace
jako my ne,“ povzdechl si Jiří Novák
nad nařízeními vlády.
(sob)

trolou, a pokud přijde ´nedej Bože´
třetí vlna koronaviru, musíme včas
zatáhnout za záchrannou brzdu. Jsem
rád, že se vláda konečně také rozhoupala a na testování školáků výhradně
PCR testy rovněž slyší, slíbila i finanční podporu na tento projekt,“ prozradil Josef Suchánek.
Dnes už vešlo v platnost další rozvolnění, otevírají se už všechny maloobchody, další služby a jak je již notoricky známé, vrací se děti druhého
stupně do základních škol. Od příštího pondělí se dokonce mají otevřít
i zahrádky restaurací. „Radujme se
z toho, ale mějme na paměti, že koronavirus může kdykoliv znovu všem
otrávit život. Apeluji proto na občany,
aby v maximální míře využili možnosti se nechat očkovat a byli také ohleduplní vůči druhým dodržováním hygienických pravidel,“ vzkazuje hejtman
Olomouckého kraje.

&QRTCXPÊJąKwV÷RQEGNÆ\GOKLUQW\CVÊOUV¾NGQD÷VÊXN¾FPÊEJPCąÊ\GPÊ Foto: Facebook

„Kdy otevøeme? Nevíme,“
zní z dopravního centra

V nedělním poledni 9. května evidovala
Krajská hygienická stanice v Olomouci
již 91 687 pozitivně testovaných osob
na covid-19 od začátku pandemie. Celkový počet vyléčených pacientů dosáhl
čísla 87 409 a aktuálně je v Olomouckém kraji koronavirem nakažených 2

579 lidí. Nejvíce jako vždy v Olomouci
(644), pak v Prostějově (387), Přerově
(264) a Šumperku (240). V Konici je
aktuálně nakažených 36 lidí. Do této
chvíle bylo v Olomouckém kraji testováno 378 897 osob a bohužel 1 657
pacientů s covid-19 zemřelo. Aktuálně
krajští hygienici evidovali týdenní
počet nově nakažených v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel v množství 94
osob.
Hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek ani teď neskrývá radost
z pozitivního vývoje covidové situace,
ale jak je u něj zvykem, je stále opatrný. „Z pohledu na statistická čísla je mi
fajn a mám radost. Ale upozorňuji, že
vyhráno v žádném případě ještě není.
Poukazuji na loňský rok, kdy čísla byla
stejně optimistická a pak jsme na podzim čelili další vlně koronaviru. Přírůstek nově nakažených už prolomil týdenní hranici tisíce osob, a dokonce se
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jde o čísla, na která
jsme dlouho čekali a přáli si takový vývoj koronavirové pandemie!
Během uplynulého týdne přibylo
v Olomouckém kraji pouze 565
pozitivně testovaných na covid-19,
což je proti předchozímu týdnu
o dalších 464 případů méně. Navíc
se Olomoucký kraj dostal pod magický počet 100 nově nakažených
na 100 000 obyvatel. To všechno
přijímá s radostí také hejtman Josef
Suchánek, přestože i nadále tvrdí,
že vyhráno ještě není.

„Za vodou budeme, až jich bude pod padesát na sto tisíc obyvatel,“
t l“
nepropadá uspokojení hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
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počet nově nakažených

178

Zdroj: KHS Olomouc
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PROSTĚJOV Zajímavé informace
přinesl v minulém týdnu server Seznam zpráv. V obou případech jde
o koronavirové mapy. Jedna, častěji užívaná, uvádí, jak jsou na tom
jednotlivé obce z hlediska nákazy.
Další, která je podle tvrzení webu
unikátní, zobrazuje proočkovanost
populace. A to podle obcí s rozšířenou působností, což jsou v regionu
Prostějovska Konice a právě Prostějov. A jak si tedy region uprostřed
Moravy stojí?
Odpověď zní: žádná sláva, ale ani žádná hrůza. V počtu případů na obyvatele je nyní Prostějovsko zhruba v průměru. Co potěší, je, že tmavě červená
barva značící častější výskyt koronaviru pomalu z mapy mizí, a to právě
i ve zdejším regionu. Naopak přibývá
míst, kde aktuálně není žádný aktivní
případ koronaviru.
Na Prostějovsku jsou to podle dat
z konce minulého týdne například Výšovice, Slatinky, Hradčany-Kobeřice
nebo malé Hradisko. Naopak „nej-

horší“ je situace v Bukové a Pivíně,
které mají v přepočtu 1500 a více
nemocných na 100 tisíc obyvatel.
Extrém je Rakůvka, kde se jedná
o tři nakažené na necelých 200
obyvatel. Právě malá populace těchto
obcí ale dost údaje zkresluje. Z měst
je na tom naopak nejlépe Plumlov
(86,5/100 tisíc).
Také v proočkovanosti je Prostějovsko zhruba v průměru. Jak region
Konice, tak region Prostějov vykazují přibližně stejnou míru proočkovanosti. Jedná se zhruba o každého
čtvrtého obyvatele. Horší už to je
s plnou proočkovaností, tedy v poměru těch, kteří dostali dosud obě
dávky vakcíny. V regionu Prostějov je
to ve skupině nad 80 let, u níž začalo očkování koncem minulého roku,
jen každý druhý. A na Konicku je
výsledek ještě horší. Zda je za tím nedostupnost očkování u praktických
lékařů, nedostatek vakcín, nebo nedůvěra části populace k nim, je otázkou.
(sob)
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Rozšíření provozu očkovacího centra tak
zcela jistě mělo svůj smysl. „Když jsem se
přihlásila na očkování a přišlo mi, že se
mám dostavit v sobotu, chvilku jsem si
myslela, že si dělají legraci nebo že došlo
k omylu. Přesto jsem přijela a viděla, že
je skutečně otevřeno. Dostala jsem zatím první dávku a všechno proběhlo bez
problémů. Pozitivní bylo, že už u vchodu
se nám věnovali dobrovolníci, kteří nám
přesně řekli, co máme vyplnit a kam se jít
naočkovat. Vůbec jsem se tady nezdržela,
za deset minut jsem byla venku,“ kvitovala sobotní návštěvu očkovacího centra
Jarmila Nadymáčková z Prostějova.

BYLI JSME
U TOHO

V „KASKU“ SE OČKUJE UŽ TAKÉ V SOBOTU!

PROSTĚJOV Již šest týdnů tréninkové práce (s jedním
týdnem volna nedávno) mají v tuto chvíli za sebou volejbalistky VK Prostějov. Mezi uplynulou a příští sezónou společně
pracují na tom, aby se zlepšovaly individuálně i jako celé
družstvo. Večerník sleduje vše pěkně zblízka.

PŮVODNÍ
NÍ

Kdo všechno z prostějovských volejbalistek trénuje?

PCEQXKFWOÊTCNQ

Prostějov (son) – Aktuální rozvolnění hygienických opatření proti
šíření koronaviru pomůže k tomu,
aby už dva týdny probíhající příprava mládežnických volejbalistek VK
Prostějov nabrala ve svém pokračování ještě víc normální týmovou podobu. Jak už jsme opakovaně informovali, hanácké naděje zpod vysoké
sítě trénují v letní hale u velodromu
(juniorky a kadetky studující specializované sportovní třídy Gymnázia
Jiřího Wolkera) a ve venkovním areálu TJ Sokol II Prostějov U Kalicha
(všechna ostatní děvčata). „Počasí je
zatím dost nestálé, nepříjemně působí hlavně chlad a silný vítr. Přesto
se snažíme od pondělí do čtvrtka
makat bez přestání, pokud to jen trochu jde a podmínky nejsou vyloženě
špatné. Také jsme pro zpestření přidali beachvolejbal v Mostkovicích,“
shrnul šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák. U zmíněného Kalicha
navíc probíhá – současně s přípravou prostějovských talentů – nábor
nových malých adeptek do přípravky VK. Pod názvem Minivolejbalové sportovní hrátky je určen holkám
ročníků narození 2010, 2011 a 2012,
a to zdarma každé úterý a čtvrtek od
16.00 do 18.00 hodin. Kontaktní
osobou pro zájemkyně o účast je trenérka Ivana Kratochvílová (telefon
604 231 120).
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PROSTĚJOVToliksrdcínajednommístěsejentaknevidí!Originálním
způsobem se rozhodli připomenout nedělní Den matek žáci školní
družiny ZŠ v Palackého ulici působící v budově na Skálově náměstí.
Pro všechny maminky vyrobili více jak dvě stovky srdíček.

PŮVODNÍ
zpravodajství

školní družiny Dáša Doláková. Dětem se tvorba nespočetného množství srdcí zalíbila. „Klidně bych se
do toho příští rok pustil znovu,“
prohlásil například bezmála osmiletý Adam Vávra.

W

Aplikaci by měl namluvit
herec David Matásek!

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už na začátku tohoto roku,
město Prostějov se zapojí do aplikace hry, která má být vítaným
zpestřením pro volné dny. Venkovní hra Skryté příběhy nabízí
Martin ZAORAL
poznání nejen nových zajímavých míst, ale navíc se v ní dá cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena jak velkým, tak i malým objevitelům.
a účastník se vydá za zábavou. „Na
Michal KADLEC no
každé trase se účastníci zaposlouchají
„Doufáme, že hra nadchne turisty i do příběhu vyprávěného historickou
místní obyvatele, kteří mají rádi vše postavou, která je spojena s daným
zajímavé a netradiční. Jde o jeden ze místem a právě řeší nějaký malér
způsobů, jak ještě více poznat zdejší nebo obtížný záměr. Na jednotlilokalitu a její historii, jak ještě více pod- vých zastaveních účastnící pomáhají
pořit turistický ruch a zpestřit si třeba posunovat historii tím, že řeší úkoly,
víkendový den,“ přiblížil smysl hry pri- a za to sbírají body. Na konci trasy
mátor Prostějova František Jura.
si mohou udělat selfie s postavou,
O co vlastně jde? Aktér si vybere cíl které pomohli,“ vysvětlila náměstvýletu, do mobilu stáhne připravenou kyně primátora Milada Sokolová.
misi s off-line mapou, audio nahráv- V předchozích dvou měsících měli
&CNwÊF¾TM[RTQMCåFQWOCOKPMWD[N[RąKRTCXGP[XKPVGTKÆTWwMQN[RTQOCOKPM[ kou příběhu a herními instrukcemi, obyvatelé Prostějova možnost vybrat
pro Večerník

LGFPQVNKXÚEJå¾Mč

Uplynulý pátek se lidé směřující
z náměstí k prostějovským lázním
nestačili divit. Na trávníku před budovou někdejší Masarykovy školy
se objevila více jak stovka srdíček
na špejlích. Ty si mohly odnést
všechny kolemjdoucí maminky.
Další stovka určená maminkám
žáků byla připravena hned za dveřmi školy, kde si rodiče své ratolesti
vyzvedávají.
„Tuto akci děláme letos poprvé
a zapojilo se do ní zhruba šest desítek dětí naší školní družiny. Společně s nimi jsme tímto způsobem
chtěli všem maminkám zpříjemnit
jejich svátek,“ vysvětlila za kolektiv

Foto: Martin Zaoral

historickou osobnost, která by byla
hlavní postavou hry Skryté příběhy.
„Přišly desítky návrhů, z nichž jsme
vybrali osobnost pro Prostějov velice
významnou. Jde o vynálezce a našeho rodáka Otto Wichterleho, kterého se bude týkat hlavní dějová linka
aplikace. A mohu prozradit, že o namluvení celého děje intenzivně jednáme se známým hercem Davidem

Matáskem,“ sdělila exkluzivně Večerníku náměstkyně primátora, v jejíž
gesci je kultura v Prostějově. „Jakmile
bude aplikace Skrytých příběhů připravena, budou o tom občané města
neprodleně informováni,“ dodala.
Zapojení se do aplikace odsouhlasila
komise pro cestovní ruch a podporu podnikání pod vedením Marka
Moudrého.

Plumlov nabídne vojáky i pohádky
PLUMLOV Zajímavé spojení dvou akcí nabízí na začátek června
Plumlov. Jednou z nich je tradičně oblíbená akce pohádkové prohlídky. Ty se ale měly uskutečnit už dříve.
„Prohlídky měly původně proběhnout v květnu, jedná se o přesunutou
akci,“ konstatoval kastelán zámku Pavel Zástěra. Organizátoři opět nešetřili nápady ani humorem, kromě Večernice se tak návštěvníci setkají
s Magi a Bujónem. Poté přitom mohou vstoupit přímo do vojenského
ležení. Na nádvoří se totiž utáboří nadšenci z Klubu vojenské historie
Dukla. K vidění budou zbraně, uniformy či polní ošetřovna z období
druhé světové války. Akce Dukly proběhne v sobotu 5. června, pohádkové prohlídky mohou zájemci absolvovat po celý víkend.
(sob)
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Foto: Martin Zaoral

Stezka zdraví u Hlouèely
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KROMĚŘÍŽ, ČECHY POD
KOSÍŘEM Největší smuteční kočár
na světě byl vyroben firmou Brožík
a syn před zhruba 120 lety. Po dvaceti letech služby skončil ve stodole
a zdálo se, že už jej nikdy nikdo nevyužije. Pak ho však objevil Václav Obr,
jemuž se i díky spolupráci s dalšími
skvělými řemeslníky podařilo kočáru navrátit dávno ztracený lesk. Jeho
odhalení po kompletní renovaci
v prostorách tehdy nového depozitáře muzea v Čechách pod Kosířem se
stalo jednou z nejvýraznějších společenských událostí posledních deseti
let v regionu.

"INIL?JILN´Û
"INIL?JILN´Û

Už tehdy jeho majitel hovořil o tom,
že navzdory své oduševnělé kráse
i nebývalým rozměrům je kočár plně
provozuschopný. Vzhledem k jeho
nevyčíslitelné hodnotě se však nepředpokládalo, že by se ještě někdy
objevil mimo prostory muzea. Nakonec se tak stalo uplynulý čtvrtek
6. května, kdy se stal hlavní hvězdou
natáčení závěru životopisného filmu o Marii Terezii, které proběhlo
v Kroměříži.
„S nápadem na využití kočáru
v tomto filmu přišla moje paní
Alenka a já s ním původně příliš
nesouhlasil. Nebylo vůbec jednoduché vymyslet způsob jeho přepravy a zajistit, že se mu nic nestane.

Nakonec jsem rád, že jsem se nechal
přesvědčit. Během účasti na filmovém pohřbu slavné panovnice se
ukázalo, že kola kočáru i další jeho
části jsou nejen krásné, ale že i něco
vydrží,“ pochvaloval si Václav Obr.
Kočár se ve filmu objeví ve třech
scénách. První z nich se natáčela
před kroměřížským zámkem, druhá
na náměstí a třetí u zdejšího kostela. Ve všech případech se jednalo
o události, v nichž se kromě hlavních
hrdinů představily odhadem dvě
stovky komparzistů v historických
kostýmech. Největší hvězdou se
však stal právě jedinečný kočár, který nakonec bude ve filmu vidět víc,
než se původně očekávalo. „Na lidi
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od filmu udělal velký dojem. Rekvizitáři za mnou mimo jiné přišli s tím,
zda by do jeho luceren bylo možné
umístit svíce, a byli nadšeni z toho,
že jsem je tam už předtím dal a oni je
mohli jen zapálit. Detailní záběr na
svíci hořící v lucerně by se pak měl
stát součástí filmu,“ připojil Obr jednu z celé řady vzpomínek.
Přestože mu pozornost publika nepochybně svědčila, ještě tentýž den
se kočár vrátil zpět tam, kde je mu
nejlépe, tedy do depozitáře Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem.
„Nelze vyloučit, že už s ním nikam
nepojedeme. Domnívám se totiž, že
událost podobného kalibru se již nemusí opakovat,“ uzavřel Václav Obr.
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PROSTĚJOV Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu
zajistil v minulém roce zpracování
studie Stezky zdraví v biokoridoru
Hloučela a v letošním roce také její
úpravu podle doporučení správce
vodního toku Povodí Moravy
„Jde o ucelený rozvojový dokument,
jenž bude podkladem pro realizaci
dílčích investičních akcí, které zde
budou probíhat v několika etapách.
Věříme, že tento další krok v rozvoji
biokoridoru bude veřejnost vnímat
pozitivně,“ doufá prostějovský primátor František Jura.
Řešené území zahrnuje oblast od lesoparku ve Vrahovicích až k odbočce u občerstvení U Maříků směrem

na Mostkovice. Cílem studie bylo
navrhnout možnosti aktivního trávení volného času pro různé věkové
kategorie v atraktivním prostředí podél říčky Hloučely.
„Je navrženo pět větších stanovišť,
která jsou propojena prostřednictvím
osmi zastavení. Jde o doplnění stávající
naučné stezky o herní a vzdělanostní
prvky pro děti podle jednotlivých témat,“ vysvětluje náměstek primátora
Jiří Rozehnal. „Rodiny s dětmi se zde
budou moci při svých vycházkách zapojit do různých aktivit, které nabídnou různorodé vyžití pro děti všech
věkových kategorií,“ dodala Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
(mik)

(JI@>QµGFTJNG<QÁ=îC@H
VRCHOSLAVICE Zatím v platnosti zůstává akce plánovaná na
22. května. Právě tehdy by se ve Vrchoslavicích měl konat jubilejní
10. ročník Běhu osvobození. Místní mimo jiné takto vzpomínají na
konec bojů 2. světové války.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením není dosud stoprocentně jasné, zda a případně v jaké podobě se uskuteční. Pokud by ale
na běh mělo dojít, půjde o tradičně větší akci s dobrou atmosférou. Start je naplánovaný na 14 hodin. A co si vzít s sebou? Rychlost,
vytrvalost, sportovního ducha. A hlavně chuť se pořádně protáhnout.
(sob)
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CYKLISTICKÉ MEDAILE:
FREMLOVÁ DVAKRÁT ZLATÁ
PŘI BMX V ITÁLII,

PÁTÍK BRONZOVÝ NA SILNIČNÍM GP WEST BOHEMIA
Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Do vyšších obrátek se navzdory covidovým komplikacím postupně dostává cyklistická sezóna 2021. A mládežnické naděje týmu TUFO
PARDUS Prostějov dosáhly o minulém víkendu na
cenné mezinárodní úspěchy medailové hodnoty.

Po loňské super jízdě znovu zazářila nadmíru talentovaná bikrosařka Štěpánka
Fremlová, jež ve své věkové kategorii
vyhrála hned dva závody Evropského
poháru BMX v italské Veroně! Do aktuálního soutěžního roku tak vyrazila hned

dvojnásobným zlatým zápisem v sérii EP.
Silná zahraniční konkurence dorazila do
Plzně na klání Grand Prix West Bohemia,
které bylo součástí bodovaného seriálu
Mezinárodní cyklistické unie (UCI).
Startovali i prostějovští junioři a kadeti,

z nichž nejlépe si vedl Stanislav Pátík, když
v kadetském závodě s hromadným startem získal bronz za výborné třetí místo.
Muži TUFO PARDUS v sestavě Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor, Marek
Dolníček, Filip Řeha, Pavel Grässle, Pavel
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„Propojení školy a sportu funguje,“ hlásí
předseda SK Prostějov 1913
Marek Černošek

UHSUH]HQWDêQËDNFH

Gruber a René Smékal měli absolvovat
tradiční podnik Slezanski Mnich v polské
Sobotce, ten však byl na poslední chvíli
vinou extrémně nepříznivého počasí zrušen. Ještě předtím začala sezóna tradičním podnikem Brno – Velká Bíteš.
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PROSTĚJOV Až do nynějška velice pomalé rozvolňování hygienických opatření proti šíření koronaviru
PROSTĚJOV Bylo tomu tak ještě za časů
zapříčinilo, že u korfbalového oddílu SK RG ProstěHC Prostějov, tedy v dávné minulosti, kdy
jov dostalo před plánovaným obnovením normální
ve městě fungovala hokejová třída. Poté však
přípravy zatím přednost pokračování v rozjetých
přišla dlouhá, předlouhá pauza. Až před více
„distančních“ projektech.
než rokem projekt vzkřísil klub SK ProstěV první řadě jde o pravidelné on-line tréninky na klujov 1913. A po dohodě se základní školou
bovém facebookovém profilu s koučem mládeže a stále
Dr. Horáka založil hokejovou třídu. Jak nyní
aktivním extraligovým i reprezentačním hráčem Petrem
oddíl oznámil, počítá se s ní dál.
Galíčkem. Na programu jsou každé úterý, připojit a zú„Chceme návazně pokračovat rok od roku, aby
častnit se může kdokoliv.
každá další první třída byla hokejová. Aby se
Také pokračuje rozjetá tradice víkendových výletů, jež
automaticky počítalo s tím, že když děti hrají hopodnikají členové ergéčka po menších skupinkách na
Foto: Internet
kej, tak by šly do sportovní třídy se zaměřením
různá místa našeho regionu. Po Běleckém Mlýnu a Podprávě na lední hokej,“ ujistil předseda klubu Ma- kl
hradském rybníku přišla tentokrát na řadu rozhledna na
kladd nabízí i jednu hodinu plavání týdně navrch.
rek Černošek. Ten také popsal, jaké jsou dosud Nyní doufá, že se třídu podaří naplnit. Už jen
Velkém Kosíři, následně pak Lázně Skalka. Účast korfbazkušenosti s fungováním hokejové třídy. „Tento proto, že v prvních letech existence klub bojoval
listek a korfbalistů byla znovu hojná.
školní rok pochopitelně nebyl úplně ideální, ale s počtem hráčů v některých věkových kategoriDneškem konečně dochází k výraznějšímu uvolnění cozůstávají veskrze pozitivní pocity. Vše fungovalo ích. „Byli bychom rádi, aby se přihlásilo co nejvívidových nařízení. „Na 7. května máme domluvenou tretak, jak jsme si to nastavili. Děti se odučily, na- ce dětí. Nelpíme na přesném počtu, ale čím víc,
nérskou schůzku, chceme zjistit situaci ohledně sportováobědvaly, autobus je odvezl, potrénovaly a vy- tím lépe,“ vyjádřil se Marek Černošek.
ní na venkovním hřišti RG a ZŠ města PV ve Studentské
zvedávali je rodiče,“ kvituje Černošek.
ulici a naplánovat tamní rozjezd společné přípravy v jedJako hlavní přínos vyzdvihuje to, že děti spolu
Hokejové eskáčko přitom chce nabídnout tráví více času. Ale pozitiv je podle něj více. „Děti
notlivých věkových kategoriích,“ sdělil Večerníku hlavní
svým školákům víc. „Máme rozšířený program, tráví více času v kolektivu, dá jim to daleko víc.
lodivod A-týmu ergéčka David Konečný uprostřed miv momentě, kdy bude postavené zázemí, chce- Odmalička je zde kladen důraz na propojení
nulého týdne.
me ho naplno využít. Děti, když odjedou ze vzdělání a sportu. A je tu pomoc rodičům, kdy
Bez ohledu na komplikace spojené s nemocí covid-19 by
školy, budou po obědě a potrénují na ledě, tak má jejich dítě program od rána až do odpoledletos určitě měly proběhnout dvě vrcholné mezinárodní
budou mít další program v zázemí a v tělocvič- ních hodin,“ hlásí.
akce, kterých se v reprezentačních výběrech České repubně. A pokud se nám to podaří zajistit, byla by tam Přihlášky do třídy řeší ředitelka školy Martina
liky může zúčastnit celá řada prostějovských hráček i hráčů.
(QVQITCHKEM¾MQN¾å\XÚNGVWéNGPGMCéNGPčMQTHDCNQXÆJQQFFÊNW5-4)2TQUV÷LQXFQ
v případě zájmu i výuka angličtiny,“ předkládá Rubáčová. Hokejové třídy bude trénovat kouč
Nejprve to bude Mistrovství Evropy U15 v korfbalu od
.¾\PÊ5MCNMC
Foto:
Facebook
některé novinky šéf SK 1913. Klub pak napří- Mikuláš Mihňák.
1. do 3. července v Maďarsku, kde se budou dodržovat
(sob)
veškerá protiepidemická opatření
včetně testování všech účastníků
=28)$/(32='ħ
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na koronavirus. Díky tomu se mají
Pokud se na poslední chvíli opět něco nezměnilo, V uplynulé sezóně hráli prostějovští hokejisté – na Sportovní kariéru ukončila další výborná tenistmůže počínaje dneškem venku společně sporto- rozdíl od let předchozích – konečně moderním ka, jež se v uplynulých takřka dvou dekádách zvládnout oba plánované turnaje:
vat třicet lidí. Hurá, zvolají možná mnozí. Já však a na pohled hezkým stylem. Výsledkově to sice podílela na obřích úspěších českého tenisu a byla v klasickém korfbalu (v hale či venku)
říkám, že to je pouze nehorázně pozdní krok k ná- z určitých důvodů nakonec nedopadlo tak dobře, úzce spjata s oddílem TK AGROFERT Prostějov, i v beach korfbalu. Na minulém šamvratu do normálu v oblasti, která měla být výrazně jak mohlo, ale přesto se rýsovala krásně slibná za který dlouhodobě nastupovala v klubových pionátu 2019 přitom tým ČR vedený
trenérskou dvojicí Martin Šnévajs
rozvolněná už dávno.
soutěžích.
představa.
Nesmyslným prodlužováním zákazů padly mimo Jestřábi konečně měli před sebou perspektivu, že Barbora Strýcová se za několik měsíců stane ma- a Aneta Lešanská z Prostějova získal
jiné za oběť všechny neprofesionální fotbalové s omlazeným týmem mohou dál zvyšovat výkon- minkou a vzhledem k jejím pětatřiceti letům věku historické zlato na písku.
soutěže ČR 2020/21, které musely být pro ne- nost a výhledově útočit na horní patra Chance ligy. je odchod z aktivní scény logickým krokem. Při Ve druhé polovině října se poté uskumožnost včasného dohrání alespoň jejich polo- Bohužel se rychle ukázalo, že taková vize byla jen téhle příležitosti se samozřejmě bilancovalo, čeho teční Mistrovství Evropy dospělých
viny plošně zrušeny a anulovány. Čímž došlo ke chimérou hodně vzdálenou skutečné realitě.
všeho „divá Bára“ během své pestré hráčské dráhy 2021 v korfbalu, a to v Belgii. Nedávno
zničení druhé kompletní sezóny za sebou.
Po dlouhém čekání na oficiální informace a jejich dosáhla.
bylo na programu slavnostní losování
Dřív platilo, že nedílnou součástí téměř každé ves- pokoutném zjišťování všude možně Jestřábi až 3. Při své maličké postavě pouhých 164 centimenice u nás byl právě fotbal. Dospělí i mládežničtí května zveřejnili již dávno zřejmý odchod hlavní- trů vzrůstu se mohlo zdát, že nadmíru tempera- základních skupin, přičemž český nánadšenci čutali denně do balónu na lepších či hor- ho trenéra Jiřího Šejby a k tomu šestnácti (!) hráčů mentní bojovnice nemá ve stále silovějším poli rodní kolektiv se ocitl v grupě B společších hřištích, spoluvytvářeli komunitu aktivně ži- stávajícího kádru. Navíc má prý odejít i dlouhole- urostlých soupeřek šanci na úspěch. Jenže omyl, ně s Belgií, Německem a Katalánskem.
jících a pohybu milovných. Což neplatilo zdaleka tý sportovní manažer Jiří Vykoukal či další členové nesmírně pracovitá i extrémně odhodlaná ďáblice Druhou skupinu tvoří Nizozemsko,
Portugalsko, Anglie a Maďarsko, první
jen v případě kopané, ale i řady jiných sportovních realizačního týmu.
si cestu k titulům stejně našla.
odvětví.
Jednoduše řečeno velký třesk, jakákoliv teoretic- Nikdy nic nevzdávala, naopak vždy šla do posled- dva z obou kvartet postoupí do semiCo zbývá teď, po sedmi měsících nepřetržitého ká koncepce v tahu. K osmi zůstavším plejerům ního dechu za svým. A dřela doslova každý den, finále, ostatní zabojují o 5. až 8. místo.
a globálně řízeného ničení jakýchkoliv snah nor- se nabalí většina nových, vše převezme asi úplně za což sklidila mnohem větší odměnu, než se Asistentem trenéra družstva ČR je Damálních lidí zůstat fit? Začít v podstatě od nuly na jinak složený „realizák“. Kvůli neexistující komuni- dalo očekávat. Naprosto zaslouženou. Řekl bych, vid Konečný, do hráčského kádru patří
zbořeništi kdysi fungujícího. A čekat, co dalšího kaci ze strany vedení klubu těžko říct, nakolik šlo že právě Bářina nezdolnost může fungovat jako minimálně Lenka Faltýnková, Renata
vrchnost v zájmu takzvaného boje s koronavirem o změny zamýšlené nebo vynucené. Každopádně správná inspirace pro nás všechny ve složitých Havlová, Petr Galíček, Alexandr Vyzase vymyslí.
časech neradostné současnosti.
z dobrých základů nezbylo skoro nic.
roubal, Petr Šnajdr a Jan Tichý. (son)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Smutný hrdina zápasu
(/0+/+"7,!ă
Filip Mucha: „Hradec
Fotbalisté Prostějova nad lídrem F:NL vedli,
XÿVLSUYQtIOHNSRKOtGi´
QtIOHNSSRKOtGi´
RKOtGi´
ve druhé půli ale Hradec Králové dokázal otočit
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV V rámci 22. kola
Fortuna:Národní ligy přivítali prostějovští fotbalisté na svém trávníku
pro Večerník
v areálu SCM Za Místním nádražím
Michal
Hradec Králové. S lídrem druholiSOBECKÝ
gové tabulky se střetli již v úterní
předehrávce a byla to solidní podívaná. Už první půle byla jasně v režii
hostů, nicméně jako první se krásnou ranou trefil prostějovský Jurásek.
Ve druhém dějství se ale„Votrokům“ podařilo stav zápasu otočit, když brzy po přestávce vyrovnal po individuální akci Vlkanova a po standardní
situaci vstřelil vítězný gól Dvořák. V závěru si eskáčko sice vytvořilo územní převahu, vyloženou šanci už ale nikoliv. A tak zatímco Hradečtí slaví již
devátou výhru v řadě, Prostějov nadále úpí v kletbě domácího prostředí.

PROSTĚJOV V eskáčku není vytěžovaytěžovanějšího hráče. A i když se týmu v některém zápase nedaří, ví, že jednu
u jistotu
má vždycky. Brankář Filip Mucha
ucha (na
snímku) se v průběhu posledních
ch dvou
sezón stal stálicí sestavy. Jeho pozice je
přitom aktuálně vůbec nejlepšíí během
angažmá na Hané. Zatím vynechal
zápasy pouze v době, kdy byll kvůli
koronaviru v karanténě. S Hradcem
adcem
Králové ale své kvality mohl potvrr
dit a zaskvěl se několika důležitými
žitými
zákroky. Přestože k výhře tentokrát
ntokrát
nepomohl, patřil k těm nejlepším
ším na
hřišti.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Utkání v tabulce slibovalo vyrovnaný boj
prvního se třetím. Mírně navrch v předzápasových prognózách měli mít hosté,
kterým do karet hrála i velmi dobrá forma,
když naposledy prohráli v prvním jarním
kole s Líšní. Prostějovské eskáčko se naopak doma spíše trápí, naposledy vyhrálo
7. dubna. Pokud jde o sestavy, do té prostějovské se oproti televiznímu utkání v Ústí
nad Labem vrátil po jednozápasovém trestu Sus a v základní sestavě začal Zapletal.
Chyběl naopak vykartovaný Píchal a také
stoper Schuster. Hosté nastoupili oproti
předešlému mači bez dua Leibl - Čech
a měli tudíž z poloviny pozměněnou zadní
řadu, v níž nastoupili Mejdr a Král.

9ÙYRM]½SDVX
Průběh se nesl v duchu územní i střelecké
převahy hostujícího celku. Domácí tým
hrál vesměs bez balónu, což Jan Koudelka
trefně (a sprostě) ve 25. minutě komentoval po souboji u postranní čáry. Právě
poté začaly velké šance. Nejprve náznaky
na prostějovské straně, pak dobrá střela
Prekopa, proti které Mucha vyrukoval
ještě lepším zákrokem. Ve 38. minutě se
ale Prostějov ze své druhé střely na bránu
prosadil, krásnou ranou o tyč otevřel skóre
zápasu Jurásek. Hra se poté trochu otevřela
a dopřála zejména domácímu celku trochu
prostoru na útočné polovině. Brankáři však
odolali a vážnou situaci řešit nemuseli.
O druhé půli to už neplatilo. Zápas dostal
podobnou podobu jako v prvních zhruba
dvaceti minutách, tedy tlak Hradce Králo-

vé, byť ne drtivý. V 51. minutě ale propadnutí ve středu pole využil Vlkanova, o čtvrt
hodiny později zmatek po standardní situaci využil Dvořák. Hosté se dál drali do
šancí, s nástupem osmdesáté minuty ale už
jejich tlak opadl a nechali hrát taky Prostějov. Tomu se ale nedařilo často dostat na
dohled vápna. Přesto si vytvořil ještě dvě
pološance, které však neskončily ranou
mezi tři tyče.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Už úvod zápasu vyzněl pro Hradec Králové. Eskáčko se příliš nedostávalo k míči
a hosté byli nebezpečnější. A zatímco
v prvních chvílích prostějovská obrana
úspěšně blokovala pokusy a dokázala ubránit Vlkanovu, v 9. minutě už se schylovalo
ke změně skóre. Omale uklouzl, čehož
využil jeden ze soupeřů k přízemní střele
– Mucha byl však na místě. Přicházely ale
další šance. V 15. minutě Mejdr přetáhl
centr, míče se ale ujal Vlkanova, probil se
do pokutového území, obrana musela míč
srazit na roh. Ve 20. minutě se opět zjevil
u brány aktivní Vlkanova, tentokrát se mu
rána nepovedla. Krátce na to musel hasit
Bala další útok zakopnutím míče na roh.
Pohledná pasáž zápasu tím však neskončila a útoky střídaly na jedné i druhé straně.
Tu největší neproměnil hostující Prekop
a Mucha musel sáhnout do arzenálu kvalitních zákroků. Pravidlo nedáš - dostaneš si
ale tentokrát dalo načas. Po šanci Prekopa
totiž nejprve střílel Kopřiva, s jeho projektilem si ale ještě brankář poradil. Následně
ale Šmehyl nezazmatkoval, pokračoval
v kombinaci, po níž se vytočil ke střele Jurásek a z uctivé vzdálenosti vyslal jedovku,
kterou zakroutil do růžku, přičemž míč

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký
ještě lízl brankovou konstrukci – 1:0. Navíc
Prostějov mohl ještě skóre navýšit, Zapletal
si však nevěřil na zakončení a další míč, který dostal naservírovaný od Koudelky, stihl
před domácí dvaadvacítkou přikrýt Reichl.
Velkou šanci měl však i soupeř, Vlkanova si
naběhl do vápna na nahrávku z boku, ale ze
skvělé pozice přestřelil.
Druhá půle začala s míčem na hradeckých
kopačkách. A opět se ukazoval zejména
Vlkanova. Nejprve mířil ještě do boční
sítě, v 51. minutě už se ale prosadil, když
domácí propadli na středu hřiště, míč
převzal Vašulín, poslal na Vlkanovu a ten
prostřelil Muchu, který si sice sáhl na míč,
gólu však nezabránil – 1:1. Krátce nato
musel další propad hasit Sus posláním na
roh. Na hřišti se však také přiostřovalo. Po
faulu v 56. minutě došlo k diskusi a menší
rozmíšce. Rozhodčí ale vše dokázal urovnat včas. Chvíli poté už se tak mohlo hrát
a zejména pro hosty to znamenalo útočení. Prekop tak třeba pořádně protáhl Muchu zatočenou střelou, brankář ale odolal.
Nato Kodeš vymyslel šanci, kterou ale
jeho spoluhráč u tyče nedokázal přetavit
v gól. To se podařilo až v 65. minutě. Po
rohovém kopu hostí se nejlépe zorientoval Dvořák, který se hlavičkou nemýlil
– 1:2. Nato měli hosté ještě volný přímý
kop, ale ten vyzněl do ztracena. Eskáčko
se snažilo, bojovalo, ale hosté se drželi bez
větších problémů. Naopak v 73. minutě
pořádně zahrozil Rada, který zakončil
pohlednou kombinaci střelou do rukou
Muchy – a ten měl co dělat, aby míč zkrotil. Hosté však postupně ustávali v aktivitě
a soustředili se na zamknutí své poloviny
hřiště. V 81. minutě je ale z klidu mohl
vyvést Spáčil, který však těsně minul centr
Koudelky. A v poslední minutě základní
hrací doby nemířil přesně Matoušek. Na-

Michal SOBECKÝ
KÝ
Ý
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stavení už větší šanci nepřineslo, Hradci se ƔƔ Jak byste zhodnotil utkání s Hradcem (zasměje se) „Tak ono to bylo neuvěřitelné. Já
Králové? Co rozhodlo o triumfu hostů? ani nevím, jestli jsem někdy na vlastní oči vidařilo kouskovat hru a zdržovat.
„Zápas to byl těžký. Všichni jsme věděli, děl hezčí gól, protože to byla fakt krásná trefa.“
kde je soupeř v tabulce, a bylo jasné, že se ƔƔ Jak jste viděl situaci předcházející
2VREQRVWXWN½QÉ
bude jednat o nesmírně obtížný zápas. Na- první brance soupeře?
konec rozhodla produktivita a asi zaslouže- „Ve středu jsme v kabině měli video a situJednoznačně hostující Adam Vlkanova. ně vyhrál Hradec, který měl šancí více než aci jsme si přehráli. Té brance předcházelo
více malých chybek. Je to každopádně
Šestadvacetiletý útočník byl prostě všude. my.“
Vytvářel si šance, kombinoval, předvedl ƔƔ Dělalo vám a spoluhráčům pro- škoda. Myslím si, že kdybychom vedení
blém,
že
soupeř
nedával
moc
prostoru
udrželi trochu déle, Hradec by znervózněl.
drzé náběhy do vápna. A taky střílel. Jedna
Těžko to teď hodnotit, ale mrzí nás to.
z jeho střel skončila v síti, další tři na to as- k rozehrávce a tvoření?
pirovaly. Vlkanova se svou menší postavou „Tak Hradec je první, kvalita byla znát. Mohli jsme se ještě dotáhnout nahoru, ale
ukázal, jak důležitá je hbitost a sebevědomí. Zejména těch prvních patnáct až dvacet teď už si to asi Hradec pohlídá.“
Obojího měl zjevně na rozdávání a taky se minut nás moc do ničeho nepustil. I přesto ƔƔ Kdybyste měl srovnat trávník v Promu na konec zápasu dostalo slabého, ale jsme ale v poločase vedli 1:0, takže nako- stějově a v Ústí nad Labem, to byl asi
nec je prohra určitým zklamáním. Musím velký rozdíl?
uznalého potlesku.
ale uznat, že výsledek byl zasloužený.“
„Nám to domácí hřiště úplně nevyhovuje.
ƔƔ Zmínil jste gól Davida Juráska. Co Naopak poslední dobou už hřiště vypadá
=DMÉPDYRVWGXHOX
na tu trefu říkáte? Hosté si po utkání docela dobře. Paradoxně jsme teď s Hradstěžovali, že od eskáčka vždy dostanou cem potřebovali, aby nebylo tak dobré.“
(smích)
Šlo o první duel po půlroce, kam se mohli hezkou branku...
podívat diváci. Před stadionem tak vyrostl
mimo jiné stan na testování. Zajímavostí
bylo, že stejně jako poslední domácí duel
s Chrudimí „odmával“ na postranní čáře Jan
2QGÔHM35h,/
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
Paták. A na závěr nesmíme zapomenout na
DVLVWHQWWUHQÅUD
„Hradec má tým poskládaný ze silově a fyzickarty. Eskáčko jich inkasovalo nevídaných
ky velmi dobře připravených hráčů. Jejich hra
)&+UDGHF.U½ORYÅ
šest, navrch Martin Sus přidal pátý kousek
dlouhodobě vykazuje kvality. My jsme se s tím „Myslím si, že tento zápas nám ukáv posledních pěti odehraných zápasech.
vypořádali hůře, na hřišti byl vidět rozdíl. Šli zal, jak máme kvalitní tým. Předvedli
jsme do vedení, kdy jsme dokázali vstřelit krás- jsme výborný výkon, a i když jsme
nou branku díky Davidu Juráskovi. Ve druhé prohrávali, tak si myslím, že po ce$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
půli už se soupeř prosadil. Před první brankou lou dobu bylo vidět, že jdeme za
jsme zbytečně ustupovali, zalézali, prohráli ně- vítězstvím. Šli jsme za ním kvalitní
Konečně nějaká byla. Zatímco dosud byly
kolik soubojů. Následně neuhlídali standardní hrou a byli jsme nakonec odměněni
slyšet jen pokyny trenérů a pokřikování
situaci. S tímhle týmem si to prostě nemůžeme dvěma brankami. Díky tomu si vehráčů, nyní se mohli zapojit i diváci. Nědovolit. Hráčům jsem ale řekl, že jsme si utkání zeme tři body. V utkáních je hodně
kteří se na stadion nedostali, a tak postázkazili sami, protože jsme za Hradcem zaostá- soubojů v zápasech, vždycky máme
vali za plotem a povzbuzovali odtamtud.
vali v agresivitě, odvaze si to s ním více rozdat. herní převahu, kterou korunujeme
Člověk si každopádně nejpozději po deseti
Rozhodl náš nedůraz, naivní bránění, strašně gólem. Sice jsme gól naopak dostali,
minutách uvědomil, jaké dosud bylo na
moc jsme zbytečně faulovali. A to hlavně ke ale naštěstí jsme si pomohli druhým
stadionu ticho. A že není během zápasů
konci. V tom jsme byli horší než Hradec.“
poločasem a výsledek otočili.“
normální.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

FC Hradec Králové
1:2
22. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Sečkář

Prekop
Mejdr

Pavel
ŠUSTR

Zdenko
FRŤALA

Zapletal
Kopřiva
Sus

Kodeš
Koudelka

Mucha

Zlatohlávek

Vašulín

Donát

Dvořák

Reichl
Rada

Bala

Vlkanova

Král

Omale
Jurásek
Machynek

Branky: 39. Jurásek

Urma

PROSTÌJOV

Střely na branku: 2

Střely mimo branku: 2

Rohové kopy: 1

Trenér: Pavel Šustr

1:2
( 1 : 0)

HRADEC
KRÁLOVÉ

Branka: 51. Vlkanova, 65. Dvořák
Střely na branku: 11

Rozhodčí: Hrubeš – Paták, Kubr

Diváků: 150 Rohové kopy: 7

Střely mimo branku: 3
Trenér: Zdenko Frťala

Žluté karty: 10. Zlatohlávek, 23. Omale, 45+2. Sus, 70. Matoušek, 84. Mucha, 86. Bialek

Žluté karty: 35. Král, 54. Vašulín, 59. Mejdr, 90+3. Reichl

Střídání: 27. Šmehyl za Machynka, 62. Matoušek za Sečkáře, 79. Bialek za Balu, 79. Spáčil za Omaleho, 79. Langer za Zlatohlávka

Střídání: 63. Záviška za Vašulína, 87. Kateřiňák za Prekopa, 90. Soukeník za Vlkanovu

fotbal
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA
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smál se Milan Lutonský

Jedna branka opět nestačila, eskáčko podlehlo Líšni
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Nízká gólová produktivita. Zejména s tímto neduhem se
trvaleji doma perou hráči prostějovského eskáčka. Už dlouho čekají na to,
kdy na svém trávníku soupeři nasází alespoň tři góly. Nejinak tomu bylo
v zápase 23. kola Fortuna:Národní ligy se druhou Líšní. A to i přesto, že už
v deváté minutě se svěřenci Pavla Šustra dostali do vedení. Prostějov si sice
i nadále vytvářel řadu šancí a měl častěji míč na kopačkách. Další trefu ovšem nepřidal a na body to nestačilo. Hosté ve druhé půli mírně zvedli hru
a hlavně využili chyb prostějovské
EXKLUZIVNÍ
NÍ
obrany. I přes tlak eskáčka v závěreportáž
rečných pasážích si do Brna soupeř
pro Večerník
odvezl všechny body, čímž se v boji
Michal
o druhou příčku Prostějovu zřejmě
SOBECKÝ
definitivně utrhli.

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Michal SOBECKÝ

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Ve druhé půli se hra poněkud změnila.
Líšeň zpevnila obranu a zároveň se více
tlačila do zakončení. Hra se celkově srovnala, zatímco v první půli měl navrch Prostějov, nyní byli diváci svědky vyrovnané
partie. Hostům se po devatenácti minutách
vyplatilo střídání Zikla, který se dokázal
prosadit povedeným náběhem na centr
bývalého hráče eskáčka Lutonského. Prostějov sice ještě zatlačil, gólové šance však
nepřišly. A hosté udeřili znovu, tentokrát
po standardce kousek od pokutového území – Málek překonal zeď a navýšil skóre.
Eskáčko mělo poté pár šancí na snížení,
největší díky Straňákovi v 90. minutě. Skóre
se však v případě Prostějova zaseklo na čísle
„jedna“ a nepomohlo tomu ani tříminutové
nastavení. A tak si doma podruhé v řadě připsal nula získaných bodů.

Málka. Poločas skončil pěknou nahrávkou
Zlatohlávka Juráskovi, rodící se šanci ale zachránil líšeňský hráč mohutným odkopem.
Ve 49. minutě se málem Jurásek dostal
ke střele. Dvě minuty nato naopak byl
Kučera z voleje hodně nepřesný. V 53.
minutě Omale mířil vysoko míčem nad,
Koudelka pak ze standardky mířil míčem
níž, ovšem jen do hrudi Málka, který měl
co rozdýchávat. V 65. minutě už se ale
skóre pohnulo. Zikl si naběhl na roh od
Lutonského a nepokrytý skóroval – 1:2.
Eskáčko mohlo brzy odpovědět. Jenže
po standardce Koudelky žádná střela neprošla až k bráně, hosté dobře blokovali.
Líšeň se připomněla velmi nebezpečným
centrem. Ten ještě Prostějov pokryl, vzápětí ale přišel faul kousek za hranicí vápna.
Následné standardky se skvěle zhostil Málek, který přestřelil zeď a uklidil míč do sítě
– 1:3. V 80. minutě se pak rozvířily do té
doby spíše klidné emoce, když byl ve vápně poslán k zemi Píchal, ovšem píšťalka
rozhodčího zůstala němá. Hosté naopak
mohli navýšit vedení – Reteno, který dal
Prostějovu v zimní přípravě dvě branky,
byl ale se svou střelou zblokovaný. Poslední vzrušující moment přinesla 90. minuta.
V ní se dokázal prosadit ve vápně novic
v prostějovském dresu Straňák, který hlavičkoval do břevna.

Utkání slibovalo mimořádně zajímavou
podívanou. Oba týmy se totiž měly „porvat“ o druhou pozici v druholigové tabulce. Líšeň měla před sobotním měřením
sil tříbodový náskok a v případě triumfu
eskáčka by tak šly do finálové koncovky
oba týmy ze stejné startovní čáry. Oba soubory rovněž měly co napravovat. Zatímco
Prostějov podlehl v úterý prvnímu Hradci Králové (1:2), Líšeň si vybrala slabší
chvilku s Táborskem bojujícím o záchranu
(1:1). Trenéři tak udělali několik velkých
změn v sestavách. Na prostějovské straně
se do obrany ze zálohy posunul Zapletal,
po trestu se vrátil Píchal, chyběl naopak
vykartovaný Matoušek a také Machynek,
Stříž či Schuster. Na straně hostů oproti
=½VDGQÉRNDPzLN\
předchozímu mači chyběli beci Otrísal a Jeřábek a forvard Krška. Nejzajímavější však
bylo, že zejména na líšeňské straně byla řada Hned úvod zápasu nabídl ledasco zajímahráčů s prostějovskou stopou: Lutonský, vého. Ve 2. minutě po dobré nahrávce od
Juráska střílel Píchal, ovšem jen do boční
Pašek, Zikl či zdejší odchovanec Šteigl.
sítě. Hned poté Silný nebezpečně nahrával
před bránu. A aktivita nepolevovala. V 7.
9ÙYRM]½SDVX
minutě musel Mucha zasáhnout u jedné
ze svých tyčí proti přízemní střele. Pak ale
Samotné střetnutí se neslo v duchu divokého přišly chvíle eskáčka. Omale při prvním
začátku. Hned první minuty nabídly první rohu málem dotlačil míč do brány. Co se
střely a již na konci první desetiminutovky se ale nepovedlo napoprvé, šlo napodruhé,
měnilo skóre, kdy se hlavou prosadil Omale. nigerijský záložník měl tentokrát více štěstí
Na druhé straně ale brzy kontroval Matocha. a v 9. minutě si zapsal první gól za Prostějov
První poločas nabídl celkově hodně střel, – 0:1. Líšeň poté zatlačila a dobře udělala.
a to zejména na straně eskáčka. Do šancí se Již v 11. minutě totiž bylo srovnáno, když
tradičně dostával Koudelka či Zlatohlávek, propad na středu vyrezultoval ve střelu
zdatně jim ale sekundovali také Omale či z vápna od Matochy, na kterou Mucha neJurásek. Hosté se soustředili spíše na obranu, dosáhl – 1:1. Poté se hra trochu ustálila, víc
vyčkávali na prostějovské chyby. Také se pár- z ní měl Prostějov. Zlatohlávek ve 22. mikrát dočkali a Muchovi tak způsobili nemálo nutě neproměnil velikou šanci, ale míč měl
práce. Všechny nebezpečné okamžiky však dále Prostějov. Na druhé straně měl ve 28.
minutě, co dělat Mucha, aby zkrotil střelu
zatím s přehledem ustával.

Bylo vidět, že v předchozích duelech týmu
hodně chyběl.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Zejména jí bylo právě množství hráčů,
kteří v minulosti nastoupili za soupeře.
Ostatně také trenér Šustr prostředí Líšně
zná. Všichni čtyři borci na brněnské straně
se pak zapojili do utkání a hráli velkou roli,
Lutonský nahrál na gól, Zikl jeden vstřelil.
Pašek posílal hodně dobrých balónů podél
postranní čáry. Štegl se dostal na hřiště i ke
konci, taky však byl vidět – dařilo se mu
držet hru daleko od líšeňské brány. Jednalo
se pak o druhý zápas v řadě, na který mohli
dorazit fanoušci.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Diváci dodali zápasu šmrnc. I když jich
bylo málo, povzbuzovali – a zejména ti za
plotem – byli slyšet. Jinak byla atmosféra
klidná. Kromě jednoho momentu. Neodpískaný faul na Píchala ve vápně vedl k nelibosti fanoušků a rozmíšce asistenta Matěje
Vybíhala s rozhodčím.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Rozhodně Daniel Bialek. Mladý stoper se
vrátil do sestavy po dlouhé době zato ale ve
velké parádě. Proti Líšni byl rozhodně mezi
nejlepšími hráči na hřišti, dobře bránil, vyhrával hlavičkové souboje, měl slušnou hru
bez míče. A tu s míčem ještě lepší – spoluhráče v záloze zásoboval přesnými a chytrými nahrávkami, nebál se ani využívat
prostor a posouvat hru směrem dopředu.

ƔƔ Jak hodnotíte, že se eskáčko drží na
třetím místě?
„Osobně mě spíše překvapuje, že Prostějov
venku body získává a doma se mu nedaří.
Většinou přitom týmy bývají silné doma
a ztrátové venku. Přitom eskáčko má nejlepší
bilanci venku. Prostějov má hodně nových,
mladých hráčů na hostování nebo i nově
kmenové hráče. Bylo to nové mužstvo, málokdo asi čekal, že by zápasy vyhrávalo. Ale s tím
stylem, jenž Prostějov chce hrát, tak si myslím, že je to o nějakém roku, kdy hráči získají
další zkušenosti, nebudou tak mladí nebo mít
ƔƔ Jaké to bylo zahrát si proti svému býva- první sezónu ve druhé lize. A s tou koncepcí,
která v klubu je, má Prostějov potenciál držet
lému týmu?
„Tak je to trošku peprnější, když nastoupí se nahoře. Pro nás ani tak není překvapením
člověk proti bývalému týmu. A motivace je jeho herní styl, spíše to, že přišlo hodně nosamozřejmě trochu vyšší, chce o to víc vyhrát. vých mladých hráčů a začalo se jim dařit. Což
(úsměv) Specifické to je. Ale že by tam byla je pro Prostějov nepochybně pozitivní.“
přemotivovanost, to zase ne. Připravoval jsem ƔƔ Překvapil vás něčím průběh zápasu?
„Tak průběh, asi jsme čekali, že Prostějov
se jako na každý jiný zápas..“
ƔƔ Byly nějaké fórky a hecování od býva- bude hrát právě tohle. Že to bude hodně
o nabíhání, mají rychlostní
rychlostn typy na krajích
lých spoluhráčů?
čů? A jak to vypadalo?
Věd jsme, že Kouci z Líšně, z kabiny vědí, že a nahoře Zlatohlávka. Věděli
„Ne, spíše kluci
brát si hodně míčů
delka se bude snažit br
jsem v Prostějově
ově hrál. Takže hned po záá
z větší hloubky útoč
útočné půlky, bude si
pase, vlastně i před ním, na to naráželi,
odskakovat a snažit
snaži se vymyslet průabych s Davidem
dem Paškem donesl
nikovou nahrávku.
nahrávk Myslím, že se
něco do kabiny,
ny, pokud se podaří
nám to celkem ddařilo eliminovat,
vyhrát. Nějakéé občerstvení. Tohle
ale samozřejmě byly tam nějaké
nám v týdnu před zápasem připošance, po našich cchybách nebo po
mínali. A po zápase
ápase už to v autobuse
Nedá se
akcích po stranách.
s
hlásili...“ (smích))
říct, že by nás to překvaƔƔCovástotedy
edybudestát?
pilo. Myslím ale, že
Zákusky, chlebíčky?
bíčky?
jsme
jsm to dobře zvládli
„Musíme se domluvit
vzadu,
řekli jsme
vz
a nevím, jestli to buu
si, že budeme stát
dou kuřata, nebo
bo jiné
v bloku, čekat na
teplé jídlo. Sám
m ještě
ně
n a bude těžké
netuším, co vymysymysse přes nás dostat.
líme.“
Což se potvrdilo,
ƔƔ Sledujete průů
i když měl soupeř
nání
běžně počínání
územní
převahu
ú
Prostějova?
i s míčem, nevy„Samozřejmě, stejně
tvářel
tváře si moře šancí
tak celou druhou
ou ligu,
a nelétal
neléta nám tam jeden
když člověk tu
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW centr za druhým.“
soutěž hraje.“
PROSTĚJOV Hrál venku, přesto si nejspíš musel připadat jako doma. Vždyť
Milan Lutonský (na snímku) ještě před
rokem za Prostějov hrál. I v dresu eskáčka plnil roli všestranného hráče, a navíc
hráče velmi vytěžovaného. I v Líšni se
obojí potvrzuje. Což plnil dokonale také
v sobotním duelu a dokonce si připsal
nahrávku na druhý gól Martinu Ziklovi,
taktéž bývalému hráči zdejšího 1.SK.

0LODQ9$/$&+29,¤
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„Z mírné převahy držení míče jsme si dokázali vytvořit i pár
dobrých příležitostí, bohužel branku jsme vstřelili jen jednu.
Pořád děláme v defenzivě individuální chyby, které nás pak
stojí výsledek. Což je částečně určitá nezkušenost hráčů. Není
to o tom, že by neuměli hrát fotbal, zase se ale dneska ukázal význam defenzivy. Líšeň ji zvládla lépe než my, šance, které jsme
měli, jsme pak neproměnili. A pak jsme vytvořili dvě chyby,
které zápas rozhodly. Určitě nejsme spokojení s výsledkem.
Musím ale říct, že hráči podali dobrý výkon a zaslouží ocenění.“

„Znali jsme hru Prostějova, ale vždy se to musí prokázat na hřišti. Soupeř po druhé standardce, kdy jsme špatně reagovali na Omaleho, dal gól. Nám se podařilo
brzo vyrovnat. Do zhruba 20. minuty jsme hráli velmi dobře. Pak jsme bohužel
organizačně nehráli dobře, domácí nás přehrávali, vypracovali si tři velké šance,
které naštěstí neproměnili. O poločase jsem musel trošičku zvednout hlas, protože to, co jsme chtěli hrát, tam nebylo. Ve druhé půli jsme organizaci hry zvládli,
dobře jsme dostupovali, byli jsme agresivnější. Myslím si, že se nám povedla
i střídání. A pak už jsme dokázali zápas překlopit na naši stranu.“

SK Líšeň
1:3
23. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Zapletal

Pavel
ŠUSTR

Pašek

Jeřábek

Leoš
KALVODA

Jurásek
Kopřiva

Silný

Bednář

Bialek
Koudelka

Mucha

Zlatohlávek

Rolinek

Kučera
Veselý
Ševčík

Málek

Sus
Omale
Píchal
Šmehyl

Branky: 9. Omale

PROSTÌJOV

Střely na branku: 5

Střely mimo branku: 5

Rohové kopy: 7

Žluté karty: -

Lutonský

Matocha

1:3
( 1 : 1)

LÍŠEÒ

Branka: 11. Matocha, 65. Zikl, 75. Málek
Střely na branku: 7

Rozhodčí: Dubravský – Hájek, Pfeifer

Diváků: 150 Rohové kopy: 3

Střídání: 78. Straňák za Zapletala, 84. Spáčil za Koudelku, 89. Dittmer za Šmehyla,

88. Ševčík

89. Langer za Zlatohlávka

za Rolinka, 85. Šteigl za Málka, 90. Fall za Matochu

Trenér: Pavel Šustr

Střely mimo branku: 1
Žluté karty: 33. Kučera,

Střídání: 46. Zikl za Silného, 61. Reteno
Trenér: Leoš Kalvoda

Antonín POSPÍŠIL, Olšany u Prostějova:
„Je to, jak to je. Stále jsme věřili, že se ještě aspoň podzimní část dohraje na nižších
úrovních, ale ve třetí lize těch zápasů chybí moc. A musíme přijmout i fakt, že se
zkrátka vše odvíjí od těch vyšších soutěží. Samozřejmě nebudu zastírat, že necítíme
žádné zklamání. Ale bohužel situaci s pandemií a pomalé rozvolňování neovlivníme
a anulování ročníku musíme přijmout. Nebude nám tak zbývat nic jiného než se o to
porvat v příštím roce, pokud se to tedy otevře a vše už proběhne, jak má, protože to
je zatím také ve hvězdách.“

Michal ROCHLA, FC Dobromilice:
„Co k tomu říct, v první řadě je smutné to, že i druhá sezóna takhle dopadla. Dlouho jsem věřil, že alespoň polovina ročníku se odehrát zvládne, ale poslední týdny už
bylo čím dál více jasné, že to takhle dopadne. Samozřejmě některým celkům předčasný konec a anulování ročníku pomůžou, pro některé to zase znamená smutek.
Ale nejvíce tím trpí celý fotbal. Zcela upřímně o nějaké myšlenky na vítězství okresní
soutěže či případný postup vůbec nešlo. V první řadě jsme doufali, že se budeme
moci zase vrátit na hřiště a konečně odehrát nějaké zápasy, na které už čekáme velice
dlouho. Snad tedy bude možné v brzké době odehrát alespoň přátelské zápasy a příští ročník už proběhne bez komplikací.

Zdeněk OULEHLA, TJ Tištín:
„My jsme tuto zprávu spíše na rovinu uvítali a také ji už očekávali, protože všichni
víme, jak to celé jaro bylo ohledně možností trénovat. Samozřejmě nebudu zastírat,
že nám pomohla tato situace se záchranou, kterou bychom jinak měli těžkou. Kromě
toho nám to taky vyhovuje kvůli rekonstrukci hřiště, kterou jsme zahájili loni a na
podzim už bychom se tam snad mohli ukázat. Doufejme, že se nám podaří z letošního ročníku poučit a do příští sezóny se zvedneme.“

Petr MATOUŠEK, Sokol Plumlov:
„Tuto zprávu jsme upřímně očekávali, protože to postupné rozvolňování dohrání
ročníku nenasvědčovalo. Neřekl bych však, že to bereme jako šťastnou zprávu, když
sezónu nemusíme zachraňovat. Na druhé straně je třeba si přiznat, že jsme obě tyto
zvláštní sezóny zakončili na sestupových pozicích, takže nyní je potřeba se z toho
poučit a řádně se připravit na další ročník, během něhož se už musíme zvednout.“

Milan NEKUDA, FC Kralice na Hané:
„Situace posledních týdnů nasvědčovala tomu, že ten prostor k dohrání zřejmě již
nebude. V pátek jsme proto po tréninku měli sezení, kde jsme se k podzimní části
sezóny vrátili. Určitě chceme, aby se z ní kluci poučili. Teď už nám tak nezbývá nic
jiného než si z ní vzít příklad do budoucna, vhodně doplnit kádr a začít se pořádně
připravovat na další ročník, abychom se v dalším roce vyhnuli těmto záchranářským
starostem a hráli alespoň v klidném středu tabulky. Doufáme, že budeme moci co
nejdříve odehrát nějaké přátelské zápasy, protože na ten návrat do zápasu se už všichni těšíme.“
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A je to oficiální. Amatérské i mládežnické soutěže se, stejně jako
v předchozí, ani v sezóně 2020/21
nedohrají. Úterní jednání výkonného výboru Fotbalové asociace
už tak pouze oficiální cestou potvrdilo informaci, o které se po
vydání rozvolňovacích balíčků
vlády nahlas mluvilo a které Večerník předeslal již v minulém vydání. Všechny soutěže pořádané
Fotbalovou asociací (FAČR) byly
4. května předčasně ukončeny,
jedinou výjimkou je Český pohár MOL Cup mužů a 1. liga žen.
Ostatní soutěže od ČFL a MSFL
po nejnižší okresní grupy včetně
mládeže nepoznají vítěze ani poražené. Také v letošním roce totiž nikdo nepostoupí, ale ani nesestoupí. Protože se nepodařilo dohrát
alespoň polovinu ročníku, budou
soutěže anulovány.
Fotbalová sezóna 2020/21 je minulostí. Stejně jako předešlý ročník,
ani ten letošní nedopadl tak, jak by si
veřejnost z řad kopané představovala.
Během podzimní části, kterou stihnul v půli října zastavit koronavirus,
se týmy dočkaly pouhých deseti kol.
Nejnižší třetí třída a divize žen odehrály dokonce ještě méně. Veškeré
naděje se tak vkládaly do zlepšení
situace v jarním období, kdy by se
kromě kompletní druhé poloviny
dohrály také zbývající podzimní zápasy. Jenže pandemie místo ústupu
nabírala na síle. Měsíce nejistoty tak
nadále plynuly a šance na dokončení ročníku postupně klesaly. Minulý
týden přišla zpráva, kterou nikdo nechtěl slyšet, ale každý věděl, že přijde.
„Do poslední chvíle jsme bojovali
o to, aby se mohly neprofesionální
soutěže dohrát. Z tohoto důvodu
jsme také neustále vymýšleli nové
a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný
počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli,
kdy jiné soutěže byly odpískány, my
stále věřili a bojovali. Máme ale první
květnový týden a stále není povolena
ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní
bohužel konstatovat, že ani fotbalové
soutěže již nepůjdou dohrát,“ oznámil v tiskové zprávě předseda FAČR
Martin Malík.
Přitom pro letošní ročník FAČR rozhodl o změně stanov, aby případným
komplikacím předešel. Nejzásadnější
změnou byla možnost případného
určení pořadí i při odehrání nadpoloviční většiny zápasů. K tomu po
podzimní neúplné části mnoho nescházelo, jenže jarní část byla stále
odkládána, až už ji nebylo kam posunout. Rozhodující úder přišel po vyhlášení vládních balíčků, podle kterých se bude v následujících týdnech
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Na Moravě nejvíce záleželo na tom,
do kdy bude moci čekat MSFL, které chybělo k polovině ročníku sedm
utkání. V Čechách byla situace ještě
daleko horší. Některé z krajů měly
odehraných mnohem méně kol než
ty moravské a o tom, že nebudou
sezónu dohrávat, měly jasno už v polovině dubna. Například krajský přebor Ústeckého kraje stihl na podzim
pouze sedm kol. „Pro nás bylo klíčové datum třetího května, kdy musela
začít řádná příprava klubů, kterou
však vládní opatření neumožnila.
Situace se řešila dlouhodobě nejen
s kluby z Moravskoslezské fotbalové
ligy, probíhaly také videokonference
obou Řídících komisí i se všemi krajskými předsedy. Bohužel se nezdařil
zajistit návrat včas a soutěže už by se
zkrátka nestihly dohrát, takže předčasné ukončení zůstalo jedinou variantou,“ přiznal předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.
Krajským i okresním soutěžím scházela pouhá tři utkání. Jedinou výjimku představoval krajský přebor, tomu
chyběly ještě o dva duely více. Ani
tyto soutěže se však svého zdárného
konce nedočkají kvůli posloupnosti
soutěží. „Co k tomu říct, myslím si,
že po vydání vládních balíčků jsme
už asi všichni věděli, že to jinak nedopadne. Je to opravdu smutné,
obzvláště, když se jedná už o druhý
ročník v řadě. Nejvíce to zase ublíží
mládeži, zejména skupině, která je
v přechodu do dorostu, kde se dlou-
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postupně rozvolňovat. Jinou variantu
než ukončení soutěží tak asociace neměla. I druhý ročník v řadě s pandemií koronaviru bude anulován, čímž
amatérští fotbalisté přišli o další sezónu. Takže ani tabulky 2020/2021
nepoznají radost postupujících nebo
smutek u padajících celků.
Ačkoliv to vypadá, že dva měsíce jsou
stále dlouhá doba a asociace ještě
mohla chvíli vydržet, déle to opravdu nešlo. Bez řádné přípravy zkrátka není možné naskočit do rozjeté
sezóny, kde by některé kluby hrály
o velmi důležité body. Případná vážná zranění spojená s nedostatečnou
přípravou by zkrátka byla ještě horší
zprávou než anulace ročníku.
„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů,
včetně tolik potřebného tréninkového
procesu, který by restartu předcházel.
Je to samozřejmě o to smutnější, že jde
o druhou sezónu v řadě, kdy musely
být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny,“ doplnil generální sekretář FAČR Jan Pauly.

poznámka: zápasy celků z regionu v krajských soutěžích
proti sobě jsou započítány pouze jednou

Krajský přebor (Kralice, Lipová)
I.A třída skupina A (Konice)
I.A třída skupina B (Čechovice, Kostelec,
Plumlov, Protivanov, Určice)
I.B třída skupina A (Klenovice, Mostkovice,
Otaslavice, Pivín, Vrchoslavice)
I.B třída skupina B (Haná PV, Jesenec-Dzbel, Smržice)
Okresní přebor OFS Prostějov-II. třída
III. třída skupina A
III. třída skupina B
Celkem zrušených duelů:

O KOLIK ZÁPASŮ PŘIŠLY REGIONÁLNÍ CELKY
V MUŽSKÝCH KATEGORIÍCH V SEZÓNĚ 2020/21:

Nastalou situaci samozřejmě bedlivě
sledovaly i všechny regionální kluby
napříč soutěžemi. I u nich převládá
většinou především smutek z toho,
že se během jarní části nebylo možné
vrátit na hřiště, jak byly zvyklé, a to
bez ohledu na současné postavení
v tabulce.
Podobně vidí situaci i o třídu níž.
„Tajně jsem doufal, že se podzimní
část ještě dohraje. Jestli by to však
mělo nějaký význam a efekt, nedokážu říct. Hlavně by asi šlo o to, aby
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hodobě mládež propadá. Za poslední dva roky se neodehrála ani jedna
celá sezóna dohromady, to se zkrátka
v budoucnu musí někde projevit,“
hořekuje nad koncem soutěží Milan
Elfmark, předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Ještě před týdnem doufal v zachování soutěží místopředseda OFS Prostějov Josef Sklenář. „Ta víra je ale už
jen malá. Když se nezačalo oficiálně
trénovat, nedokážu i představit, kdy
by se to mělo pustit,“ konstatoval.
Jeho obavy se potvrdily. A zbyla tak
jen hořkost. „Už dávno měli vymyslet
systém, jak by mohly soutěže mládeže případně všechny amatérské
soutěže, fungovat. Určitě by se nějaké řešení našlo. Za mě je to likvidace
fotbalu,“ říká bez obalu Sklenář, který
kromě pozice okresního funkcionáře
šéfuje i čechovickému fotbalu. Je si
přitom vědomý, že současná situace bude mít důsledky i v budoucnu.
„Budeme na to dlouho dojíždět. Je to
neodpustitelná věc, že dva soutěžní
ročníky jsou vynulované. Za mě je
to velké zklamání, že tohle naše vláda
dopustila,“ dodává Sklenář, který naráží i na skutečnost, že setkávání mládeže probíhala i neoficiálně. „Když to
vezmete, že dnes se setkávají děti stejně i přes zákaz, tak se mohly setkávat
v rámci sportu, kdy by to bylo řízené
a pod kontrolou...“
Fotbalová asociace kromě ukončení
sezóny také schválila pomoc klubům
v případě pořádání různých přátelských zápasů či turnajů, na kterých se
bude za pomoci Olomouckého KFS
i OFS Prostějov podílet. V případě
včasného uvedení termínu do systému zajistí tyto svazy delegaci rozhodčích. Kromě toho také daný svaz
uhradí jejich náklady.
„VV FAČR dnes rozhodl také o tom,
že v případě pořádání nemistrovských utkání (turnajů), která se
budou konat do 30. června 2021
a budou řádně schváleny řídícím
orgánem soutěže, bude platby za
rozhodčí hradit FAČR, tak abychom mohli jako střešní organizace
amatérského fotbalu přispět alespoň
nějakou měrou k reálnému návratu

$VRFLDFHSRPÕzH
VSÔ½WHO½N\

se aspoň něco dělo. Je dobře, že se už
alespoň rozvolnila mládež. Dospělí
musí ještě počkat, ale věřím, že už to
dlouho trvat nebude a budou se hrát
přáteláky. Teď nezbývá než čekat, že
podzim začne v plné parádě a vydrží
to až do jara,“ přidal předseda a trenér
Otaslavic Jiří Hon.
Shodně sledovaly situaci i kluby
v okresním přeboru. „Jen se čekalo
na oficiální stanovisko, které jsme si
nikdo nepřáli, ale věděli o něm. Dvě
sezóny za sebou už budou znamenat opravdový problém. Nejvíce to
odnese mládež, ti kluci i holky ztratili celé dva roky, i pro trenéry to teď
bude nelehký úkol, do kterého se
taky všem nebude chtít. To bude pomalu stejné jako začínat zase od nuly.
Tohle není dlouhodobě udržitelné.
Mrzí mě i to, že jsem osobně necítil
větší snahu bojovat ze strany FAČRu,
myslím si, že ta snaha mohla být daleko větší i za pomoci veřejnosti, ale
amatérský sport zřejmě pro ně není
prioritou,“ říká otevřeně sekretář
a trenér mládeže Brodku u Prostějova Radek Kolařík.
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o tom, že se rádi uskromní se zázemím a přijmou potřebná hygienická
opatření. Jen ať je a jejich „kluky“ nechají trénovat a hrát. Uběhlo několik
měsíců a nic. Tréninky se sice jakžtakž rozjely, ale ne naplno. Kdo chce
totiž striktně nařízení dodržovat, ten
by si mohl leda udělat z fotbalu aero- .GVQwGMWåPGFQJTCLÊ(QVDCNQXÊCOCVÆąKUGM\¾RCUčPCLCąGPGXT¾VÊ
Foto: Michal Sobecký
bik s míčem a samozřejmě rozestupy.
A zápasy? Zatím, zdá se, stále mimo ní není prioritou ani pohyb a sport. Riziko by jedině bylo, kdyby někdo
Přitom tito lidé tak posilují svou trénink prokašlal nebo na někoho
realitu.
imunitu, dělají něco pro své zdraví. smrkl. Obojí je zvlášť za současné
A že je to riskantní? Jak? Vždyť na situace extrémně nepravděpodobné,
KOMENTÁØ tréninku je jen minimum situací, kdy lidé jsou ohleduplní. Tedy když ví, že
by dva sportovci spolu pobyli delší to má smysl, že to něčemu prospívá
čas v těsném kontaktu. Vyjma třeba a ve chvíli, kdy vidí světélko na konci
Sportovci tak mají vztek. Právem. šaten, ale ty by určitě klidně ožele- tunelu. To fotbalové ale momentálně
Politici ukázali, že pro ně po vzdělá- li, jen aby se mohli vrátit na plac. zhaslo...

yy V úterý přišel definitivní konec pro
soutěže. Bylo to pro vás překvapivé?
„My jsme to bohužel tak trochu čekali.
Doufali jsme, že to bude jinak, ale čekali...“
yy Jak ve světle konce soutěží vnímáte výrok ministra Arenbergera,
že by se na hřištích venku mohlo pohybovat až třicet lidí?
„No, je to trochu lepší, než to bylo
předtím. Pro nás je to teda ale trochu
pozdě…“
yy No právě, tohle prohlášení přišlo
dva dny po oznámeném konci soutěží ve fotbale.

(hořce se zasměje) „Někdo může říct,
že to je naprostá náhoda. Jiný zas, že
je to naprostý úmysl. Ale náhoda to
být nemůže – ti lidi navrchu se spolu
baví. Buď je to tedy totální nešikovnost, nebo prostě záměr. Těžko se mi
tohle hodnotí. Ale i kdyby zase začaly
soutěže, oni by to znovu klidně mohli
změnit. Tohle chytračení zažíváme už
tři čtvrtě roku. Ministr by jen vystoupil,
řekl, že to odvolává, že to neplatí a myslel to vlastně úplně jinak. Ale to je na
širší otázku důvěry v instituce…, jenže
důvěra už neexistuje. Nevím, jestli ješ-

Ani ročník 2020/2021 se v drtivé většině fotbalových soutěží nedohraje. Takový je verdikt Fotbalové asociace České republiky.
Mnohé sportovní činovníky a příznivce příliš nepřekvapil. Pro řadu
klubů je to přesto bolestivá rána.„Do poslední chvíle jsme doufali,“
říká například Ladislav Bílý (na snímku), starosta konického Sokola,
pod který fotbal spadá. Právě jeho Večerník oslovil krátce poté, co
neveselá zpráva z fotbalové asociace přišla. Příliš si servítky nebral,
hovořil o nedůvěře ve vládní rozhodnutí, rozevírání nůžek mezi
hráči. A taky o tom, co pro něj znamená další ročník bez možnosti
poprat se o postup do krajského přeboru.

tě někdo bere vážně to, co řekne v této
zemi ministr zdravotnictví. Ale za to si
mohou ti, kteří tam sedí.“
yy Jde o druhou nedohranou sezónu. Jaký vliv to bude mít na mládež?
„To se liší místo od místa. Za mě to
bude mít vliv určitě negativní. To ale
nesouvisí jen s trénováním nebo s fotbalem, ale i se školou. Protože fakticky
nebyly tělocviky. Je to jedno s druhým
a teď se ukáže, jak na tom kluby skutečně jsou. Ukazuje se taky, že se rozevírají
nůžky mezi těmi, kteří měli možnost
trénovat individuálně díky rodičům
nebo třeba dobré partě, a těmi, kteří tu
možnost neměli. Zvláště u těch menších, kde třeba rodiče s ohledem na
zaměstnání nemohou jít s dítětem ven,
protože mají směny. Mě hodně mrzí,
že se nikdo shora nezamyslel, co s tím.
Protože podle mě to je velký problém,

je to problém opomíjený
a je potřeba zejména mládežnickému sportu přiznat
větší důležitost. Teď je na něj
nahlíženo jako na zbytnou
aktivitu, kterou je možno
omezit. Bohužel až čas ukáže
pravdivost slov těch, kteří říkali, že není dobré děti držet
tak dlouho doma. Ale to už
bude pozdě.“
yy „A“-tým Konice mohlo v obou
koronavirových sezónách postoupit. Jak hodnotíte, že je mu tato možnost znovu upřená?
„Je to, co by bylo, kdyby… Samozřejmě šance byla. A kdyby byla možnost
postupu, využili bychom ji. My to na
druhou stranu neovlivníme, není tedy
nad čím plakat. Nemohli jsme si to ale
o postup rozdat na hřišti, a to je asi to

nejhorší. Kdyby byl prostě někdo lepší
a my skončili druzí, je to pro nás jednodušší. Ale tohle je nesportovní řešení.
Soutěživost i k amatérskému soutěžení
patří a ta nyní zmizela. (povzdechne si)
Je to druhá sezóna. Fotbal však bude
čelit mnohem větším výzvám. Nebudu
ale říkat, že nás to trochu neštve, chtěli jsme si to na hřišti se soupeři rozdat
a zjistit, kdo je opravdu nejlepší.“

Foto: Internet
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řítkem regulérnosti. Překvapení to
ani náhodou není. Kromě pomalého
rozvolňování se o této možnosti mluvilo delší dobu a Večerník vše předeslal již v minulém čísle. Kupříkladu
stolní tenisté a hokejisté už dávno
sezónu odpískali. A záhy to čeká taky
florbalisty, jejichž unie si dala čas
do 22. května. I tam se ale čeká stejný závěr – sezóna, která pomalu ani
nezačala, se nedohraje. Zatímco tak
ta loňská se odehrála v řadě sportů
včetně fotbalu alespoň z půlky, někde
ze dvou třetin, ročník 2020/2021 byl
prostě příšerný.
Stačilo přitom málo. Není to tak
dlouho, kdy řada trenérů z fotbalového venkova hovořila pro Večerník

Do poslední možné chvíle nový
předseda Olomouckého krajského
fotbalového svazu Daniel Vitonský
(na snímku) věřil, že se ještě během
jarní části amatérští fotbalisté dočkají návratu k soutěžnímu ročníku
2020/21. Jenže čas stále ubýval a pro
amatérské sportovce se příliš nezměnilo. V úterý tak přišlo to, o čem se
stále hlasitěji mluvilo, všechny amatérské soutěže byly ukončeny. Minimálně do podzimní části, která však
začne zřejmě už v polovině léta, si tak
bude muset počkat nejen nové vedení KFS, ale také všichni amatérští fotbalisté v čele s mládeží.
yy Ani druhý ročník v řadě se neodehraje. Co na to říkáte?
„Mě osobně to hodně mrzí. Já jsem
stále doufal, že se podaří na vládní

úrovni najít určitý kompromis nebo
nějaký možný způsob, jak to dohrát.
Obzvláště když už mohou diváci na
zápasy profi úrovně. Když vezmu, jak
by se na velkém prostoru hřiště mohlo
i trénovat, tak jsem tam stále možnost
dohrání viděl. Bohužel se asi zase až
tolik nechtělo hledat řešení a před
sportem dostaly přednost další věci.
Vláda zkrátka nějak rozhodla a FAČR
už neměl moc na výběr vinou termínové listiny.“
yy Na jaře se znovu neodehrál jediný zápas. Oproti loňskému roku
však i tréninková pauza trvala třikrát déle. Věříte, že i tak proběhne
návrat podobně jako před rokem?
„Pevně doufám, že ano. Signály, které
zaznamenáváme, nahrávají optimismu. Řada dětí se s nadšením k fotbalu

vrací a někde to vypadá i na takové to
počáteční nadšení, kdy se k určitému
pohybu hlásí i ti, kteří mu dříve neholdovali. Teď bude důležité, aby se to
konečně podařilo udržet. Rozvolnění
nadále pokračovalo a další ročník se
už v termínu začal a ideálně i následně
celý bez komplikací proběhl. Na druhou stranu už však celý kalendářní rok
dětem nikdo nevrátí.“
yy Podle informací řešil výkonný
výbor možnost dřívějšího startu
soutěží, projednávalo se to?
„Ano, i tento bod přišel na diskusi.
Z vedení FAČR dorazilo doporučení,
abychom se pokusili zahájit soutěžní
ročníky o něco dříve. Termín zahájení
by měl být do posledního červencového víkendu. To je však samozřejmě
také taková dvojí úvaha. Jestli tedy ná-

sledně předehrát i některá jarní kola,
nebo začít dříve na jaře. Osobně se
mi třeba totiž dlouhodobě nelíbí nevyrovnanost letní a zimní přestávky.
Zatímco v zimě to bývá až okolo čtyř
měsíců, přes léto mají kluby kolikrát
jen měsíc a půl, což znamená nějaký
týden až dva volno po sezóně a hned
zase příprava. Je tedy otázkou, jestli se
nezamyslet i nad tím, zda by to nešlo
i trošku více vyrovnat.“
yy U dospělých by soutěže mohly
začít v polovině prázdnin. Nebude
zde však problém s mládeží? Řada
dětí je na dovolených, táborech
a dalších aktivitách.
„To je právě další věc k řešení u toho
brzkého startu. Protože přesně, jak říkáte, právě u dětí se jen těžko můžeme
bavit o startu v polovině prázdnin. Je

samozřejmě otázkou, zda budou moci
letos někam cestovat s rodiči a tak
dále, ale zkrátka přes prázdniny jee to
daleko problémovější než po začátku
átku
školního roku.“
yy Ze soutěží pod hlavičkou krajského fotbalového svazu nejsou
jsou
zprávy, že by některý z klubů chtěl
htěl
rušit svoji příslušnost nebo napříapříklad jít o soutěž níže?
„Zatím jsme žádnou takovou
zprávu nezaznamenali ani i dospělých, ani u mládežnických
kategorií. Pevně věřím, že tomu
tak i zůstane a snad nás zase čekají lepší časy. Už si totiž opravdu
přeji, abychom se dívali dopředu
a těšili se, že se zase fotbal, kterého se už nemůžeme dočkat, vrátí
zpátky na vesnice.“
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fotbalu na hřiště a zároveň pomoci
přípravě hráčů na novou sezónu,“ nastínil předseda FAČR Martin Malík.
Tuto variantu kvituje také předseda
Olomouckého krajského fotbalového svazu Daniel Vitonský. „Určitě je
dobře, že alespoň takto bude moci
každý ze svazů přispět. Pomůže to
nejenom hráčům v přípravě, ale také
rozhodčím, kteří už více než půl roku
nepískali, a i pro ně může jít o důležitou přípravu před nadcházejícím
ročníkem. Teď je hlavně důležité,
aby tato přátelská utkání mohla začít
probíhat co nejdříve. Pevně věřím, že
mládež bude moci začít co nevidět.
Když už jsou ty děti testované ve škole, přijde mi zbytečné, aby alespoň
ony už nehrály aspoň ty přátelské zápasy,“ doplnil předseda.
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To tu dlouho nebylo. Amatérské
a mládežnické fotbalové soutěže jsou
od úterý minulého týdne definitivně
zrušené, sezóna 2020/2021 zůstane
nedokončená. Poslední naděje vzaly
za své po jednání FAČR, které daly
impuls všem krajům a okresům. Trenéři a hráči už se na zápasy prostě
nedostanou.
Nutno předeslat, že podobné rozhodnutí se čekalo. Poslední týdny sice
přinesly a nadále přinesou postupné
rozvolňování., které je však příliš pomalé na to, aby se ještě před prázdninami stihlo něco sehrát a hlavně
dohrát. Mnoho soutěží by tak nedokončilo ani tu proklamovanou půlku
zápasů, která měla být jakýmsi mě-

'2+5126(=±1$$0$7§56.»&+)27%$/,67č Zklamání a naštvání? Obojí je namístě.
-(3ą('é$61÷8.21é(1$ Překvapení nikoliv...
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fotbal extra - 27. díl

PROSTĚJOVSKO Jakoby se seriál FOTBAL EXTRA nechtěl vzdát...
Přestože už jsme podvakrát anoncovali závěrečný epilog a jsme
v očekávání nového přírůstku, události z minulého týdne naše
záměry znovu pozměnily. Přinesly totiž tolik zpráv, že jsme se rozhodli přidat k rekordním šestadvaceti dílům ještě jeden. Samotný
fotbal a zejména předčasný konec soutěžního ročníku 2020/2021
už to však neodvrátilo. Naopak, minulé úterý byla dána definitivní
pečeť na rezultát, že sezóna amatérské a mládežnické kopané se již
nerozjede, zůstane tedy nedohrána a dle rozhodnutí jednotlivých
STK anulována.
Věříme však, že již brzy se dlouhodobý seriál na stránky Večerníku
vrátí a ročník 2021-2022 proběhne dle harmonogramu s plánovaným začátkem v srpnu. Do té doby by se prý mohly odehrát nějaké turnaje pod svazovými hlavičkami, případně se týmy odhodlají
k samostatně dohodnutým přátelským zápasům. O tom všem vás
bude Večerník informovat.
Ještě předtím si definitivně naposledy připomeňme, co vše jsme
vám během posledních pěti měsíců přinesli. Od prosince loňského roku nastalo mapování uplynulého dění na zelených trávních
od profesionálů přes výkonnostní hráče až po mladé talenty, opomenuty nezůstávaly ani ženy. Postupně jsme se věnovali„A“ týmu
1.SK Prostějov, dále se podívali na dění v krajském přeboru i v dalších třídách Olomouckého KFS. Hned od prvního lednového čísla
se redaktoři zaměřili na soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov, ale
ani tím zdaleka neskončili. Záhy jsme totiž sondovali dění v ženském fotbalu, který má v regionu už tři družstva. A aby toho nebylo
málo, v dubnových číslech jsme zavítali do světa mládežnické kopané. Zprvu jsme řešili mládež obecně, v dalších dílech se věnovali
ryze týmům prostějovského eskáčka, následně se podívali na situaci v nižších soutěžích a zveřejnili nejen všechny stávající tabulky,
ale i řadu exkluzivních rozhovorů a tradičně nechyběl redakční
komentář. To vše z prostředí krajské i okresní úrovně.
Naposledy se tedy pohodlně usaďte a začtěte se do závěrečného
přídavku ohlédnutí za fotbalovým podzimem i shrnutí jeho smutného konce. A nebojte, Večerník chystá důstojnou náhradu fotbalového počtení. Máte se i nadále na co těšit, už brzy!

30

32

10. května 2021

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

PODLE
2416+.ª&4Č/61'5-è-70'2#&#.1
HRÁČVEČERNÍKU
„Je to zklamání,“ posteskl si předseda klubu F. Jura

PROSTĚJOV Dvě těžká utkání v uplynulém týdnu mají za sebou
fotbalisté eskáčka. Po prvním Hradci Králové doma přivítali druhou
Líšeň, bohužel ani v jednom případě to nedopadlo. Tým se navíc
musel v obou utkáních obejít ze zdravotních důvodů bez několika
hráčů. Nespokojenost tak je do určité míry pochopitelná. Jsou zde
však i pozitivnější momenty. Například konec vyčkávání na nástup
Dominika Straňáka do akce – nová posila se zapojila do utkání
s Líšní. Nebo fakt, že poprvé po půl roce se podívali na fotbal i diváci.

DANIEL BIALEK
K

Návrat ve velkém stylu. Dlouho ho limitovalo zranění
utrpěné v podzimním utkání s Hradcem Králové. Nakonec
se z něj ale dokázal vylízat a minulý týden už hrál
rál
v obou zápasech. Dařilo se mu, prostějovský stoperr
nekazil, nezmatkoval, ale naopak rozdával pěkné
a přesné pasy spoluhráčům a velice solidně bránil.
Celkově zanechal velmi dobrý dojem a je velmi
pravděpodobné, že jej v základní sestavě nevidímee
naposledy.
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Michal SOBECKÝ

Bez polehávání do ligy
Dlouho čekal, předlouho. Každá
série však jednou skončí. A platí
to jak o těch pozitivních, tak o těch
negativních. Jedna skončila taky
v sobotu na prostějovském fotbalovém stadionu. V 9. minutě se totiž
konečně prosadil Solomon Omale,
jeden z nejčastějších střelců Prostějova. Paradoxně se tak stalo
hlavičkou, kterou zakončuje minimálně. Omale tím přidal bonus
ke své obvyklé černé práci a k rozdávání míčů ve středu pole, v čemž
vyniká. Je nepochybně vynikajícím
hráčem, přesto je na jeho hře taky
jedna kaňka. A sice příliš časté

„Kam s tím míčem jdeš?“ a „Dej mu žlutou!“
se opět vrátilo na stadion. Respektive diváci,
kteří na rozhodčí a hráče pokřikují a historicky pokřikovali nejčastěji. První šťastlivci se
usídlili na tribuně už proti Hradci Králové,
znovu mohli přijít i na Líšeň. Jenže je čekaly
dvě prohry – proti Hradci Králové 1:2, s Líšní po o něco lépe vyznívajícím souboji 1:3.
„Jsem moc rád, že mohli přijít diváci. Ale nic
moc jsme jim nepředvedli. Chápu, že se nedá
udržet sportovní formu po celou sezónu.
Lidem jsme ale asi moc radosti neudělali,“
konstatoval předseda 1.SK Prostějov František Jura.
Bohužel Prostějov se na své dva góly velice
nadřel. Zejména Hradec Králové pak Pros-

&XCUQWDQLGUNÊFT[VCDWNM[UGGUM¾éMWRąÊNKwPGRQXGFN[
dalo. „Hradec byl podle mě lepší, fotbalovější.
Ve druhé půlce se ale ukázalo naše fotbalové
prostředí. To, co rozhodčí předváděl ve druhé
půli, se mi vůbec nelíbilo. Pomoc byla evidentní a zcela zbytečná, protože byl soupeř
lepší,“ čertil se František Jura. Vůči prostějovským plejerům byl po utkání s Líšní ještě kritičtější. „To pro mě bylo obrovské zklamání.
Myslím si, že to byl jeden z nejhorších výkonů
v sezoně. Chybělo mi tam nasazení, zvlášť
vzhledem k tomu, že se hrálo o druhé místo,“
nebral si servítky.
Týmu příliš nepomohlo, že zejména proti
Líšni chyběla celá řada borců, kteří by jinak
pomýšleli na základní sestavu. „Kuba Ma-

ulehnutí na trávník a následné
setrvání na něm. Ano, některé zákroky mohou bolet, ještě důležitější
však je týmový výkon. A pokud to
jen trochu jde, oklepu se a vracím
se urychleně pomoct spoluhráčům.
Bohužel s Hradcem Králové a zejména proti Líšni přišlo po jednom
momentu, kdy Omale zůstal na
trávníku o chvíli déle, než je zdrávo. Jakmile se vyvaruje nigerijský
záložník těchto minel, bude jeho
výkon téměř dokonalý a zřejmě se
dlouho na Hané neohřeje. Ostatně
interes z klubů Fortuna:ligy je trvalý už teď.

avizované interview z technických důvodů odložen,,
nadále připravujeme...

VELKÝ ROZHOVOR S PŘEDSEDOU
OU
1. SK PROSTĚJOV FRANTIŠKEM
M JUROU
U
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Foto: Michal Sobecký

toušek má čtyři žluté karty a Luboš Machynek má problém s kotníkem,“ objasnil Šustr.
Mimo hru byl navíc Schuster a Stříž. Naopak
poprvé si zahrál Dominik Straňák, kterého
se eskáčko půl roku snažilo komplikovaně
získat. A nezklamal, v 90. minutě byl blízko
k dosažení první branky.
Prostějovu zbývají do konce sezóny tři utkání.
A už je jasné, že na první a zřejmě ani druhé
místo nedosáhne. „První příčka už byla vzdálená. Ale neuvěřitelně jsme si ztížili boj o druhé místo. Ještě k tomu s Líšní, protože se nemůžu ubránit dojmu, že soupeř přijel a chtěl
vyhrát víc. Ještě dneska (v neděli – pozn.red.)
jsem hodně zklamaný,“ přiznal Jura.
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tějovany přehrál. „Myslím si, že nám chybí
finální fáze, větší dravost, možná i větší zkušenost. Když už se dostaneme k pokutovému
území soupeře, tak nám chybí větší nadhled
u řešení situací. Jako kdyby tam byl pořád
nějaký tlak na hráče,“ vyjádřil se po zápasech
trenér Prostějova Pavel Šustr. „A samozřejmě
v obou zápasech jsme vytvořili chyby, které
soupeř potrestal,“ dodal. Přesto oba šťastní
střelci mohou slavit, David Jurásek předvedl
gól sezóny, když nádherně zavěsil do růžku.
A Solomon Omale protrhl neskutečnou střeleckou smůlu.
Po obou utkáních však v kolonce bodů svítí
nula, což na spokojenosti vedení klubu nepři-

Pavel Šustr zaujal ligu

Trenér Šustr poprvé nasadil Straňáka

Prostějov (sob) – Zajímavé zprávy přicházejí z fotbalových kuloárů.
Podle informací Večerníku se totiž stále více klubů zajímá o možné služby
trenéra 1.SK Prostějov Pavla Šustra.
Dle deníku Sport o něm uvažuje
čerstvě postupující Hradec Králové
a v předešlých týdnech padalo jeho
jméno i v souvislosti s olomouckou
Sigmou, která hledá nástupce za němčického rodáka Radoslava Látala, jemuž končí smlouva. Šustr je u týmu
eskáčka rok a půl. Loni na jaře pomohl
k jistotě záchrany, nyní dovedl mužstvo na třetí místo tabulky.

PROSTĚJOV Dvě domácí utkání a dvakrát za nula bodů. Přesto
ale zejména mač s Líšní nabídl atraktivní podívanou
anou a hráči
Prostějova ukázali, že fotbal umí. K rozboru zápasů včetně jejich
srovnání se obsáhle vyjádřil ten nejpovolanější, a sice
ice trenér
eskáčka Pavel Šustr (na snímku). Ten se ohlížel nejen
ejen za
výsledky, ale hlavně za výkony a způsobem hry.

yy Kdybyste srovnal Hradec Králové
a Líšeň. Jsou to týmy z popředí tabulky, ale
hrají úplně jinak. Souhlasíte?
„Ano, Hradec hraje víc otevřený fotbal. Líšeň
hrála více zezadu, snažila se hrát na rychlé protiútoky. V tomhle asi bude ten hlavní rozdíl
mezi těmito týmy.“
yy Hráče jste po Líšni spíše chválil, zlých
pohledů od vás směrem k hráčům bylo
méně. Pomohlo i to, že soupeř byl více
zatáhnutý a bylo více prostoru na kombinaci?
„Logicky z toho to tak vyplývá, že když nás
soupeř tolik nenapadá, dostaneme se snáz do
kombinace. Což si myslím, že nám celkem
šlo, ta úvodní fáze, taková ta příprava, to bylo
v pořádku. Zbytek ale už tak dobrý nebyl. Ale
bylo vidět, že kluci chtějí, pracovali… Bude
záležet jen na nich, jak rychle se zase budeme
posouvat dál.“

yy Přišlo mi, že proti Líšni
šni
byl druhý poločas trochu
hu
ky
horší. Vnímáte to taky
tak?
„No, řekl bych, že herně to
stuu
bylo zhruba stejné. Ale postull
pem času každá ztráta bolela.
I ta nevynucená chyba bolí, musíte sprintem
dozadu. Postupně nám docházely síly. A my
jsme neměli vlastně nikoho k oživení útoku.
Hráči na lavičce jsou vesměs do defenzivy. Už
jsme to nedokázali tak oživit, jak jsme chtěli.
Což je velká škoda. Zas ale říkám, že kluci
hráli tak, že se můžou jít zítra s hlavou nahoře
projít. Třeba do přírody.“ (smích)
yy Situace před druhým gólem Líšně –
nepokrytý centr. Byl to nedůraz, nebo jak
si to vysvětlit?
„To je právě to, o čem se bavíme. Je to ztráta
koncentrace. Začne to na naší pravé straně,
kdy David Píchal pomalu dostoupí hráče, pak
přijde kombinace, z toho se soupeř dostal do
centru a Míša Zapletal byl od Martina Zikla
daleko, takže už tam nebyl schopný dosáhnout. Jsou to takové věci, kdy se bavíme o detailech. Každá ta situace se dá přerušit. A my
jsme to bohužel nezvládli.“

Ostatní výsledky 22. kola: Dukla Praha
²9LNWRULDåLæNRY  Branky: 78. z
penalty Faleye – 90+2. a 90+6. Richter. äOXWp
NDUW\ 43. Faleye, 48. Peterka – 19. Sixta,
%DWLRMD3XGLOäHåXOND 7ĝLQHF
² ÓVWt QDG /DEHP    Branky: 33.
Foltyn. äOXWpNDUW\ 23. Celba, 73. Samiec,
90+1. Adamuška – 10. Strada, 28. Bílek, 55.
7YUGRĖ0LVNRYLþ * Varnsdorf – Jihlava
  Branky: 72. Schon – 81. Vedral.
äOXWpNDUW\ +DVLO±6HOQDU * Blansko
² &KUXGLP    Branky: 12. Buchta,
YODVWQt9HQFOäiN/KRWHFNê±
Fofana. äOXWpNDUW\ 17. Buchta, 44. Aggoun,
 %DUWRORPHX  .OXViN ±  9HUQHU *
/täHė ² 7iERUVNR    %UDQN\ 8.
0iOHN±%RXODäOXWpNDUW\ 12. Pašek,
âHYþtN±1DYUiWLO7ROQR*RORXEHYV WUHQpU +ROLã%RXOD
=DGUDåLO  9ODäLP ² 9\äHKUDG   
Branky:þHUYHQND%DVVH\%UHda – 38. z penalty Suchan. äOXWpNDUW\ 37.
âWRFKO.ĜLãĢDQ±$OH[DQGU-DNDE
83. Stropek.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Ostatní výsledky 23. kola:+UDGHF.UiORYp
²'XNOD3UDKD  Branky: 12. Prekop,
 'YRĜiN ±  %XFKYDOGHN äOXWp NDUW\
44. Urma, 90+2. Vlkanova – 29. Kurnert, 37.
Šebrle, 64. Peterka, 80. Barac, 90+3. Kovernikov. ýHUYHQi NDUWD 47. Šebrle * Ústí
QDG /DEHP ² %ODQVNR    Branky:
.RXEHND]SHQDOW\.RXEHN±äiN
äOXWpNDUW\ 61. Brak, 78. Koubek, 81. Ikugar,
 1ČPHF ±  ,ONR  äiN  3LWiN
WUHQpUEUDQNiĜĤ &KUXGLP²7ĝLQHF  
Branky:  6DPLHF  +êEO äOXWp NDUW\
6RNRO±*iþ6DPLHF * Vyšehrad
²9DUQVGRUI  Branky: 32. Drobílek
±9HOLFK5XGQ\WVN\\äOXWpNDUW\
äLOiN9RMWD3URFKi]ND9DQČN±
5XGQ\WVN\\5LFKWHU åLæNRY²9ODäLP
   %UDQN\  D  1DELMHY 
'LYLã±%DVVH\ äOXWpNDUW\ 36. Švenger,
0XOHPH$KDPDGD±%DVVH\ *
7iERUVNR ² -LKODYD    Branky: 19.
1DYUiWLO1GLD\H±6KXGHLZD3DWUiN
äOXWp NDUW\ 45+1. Holiš, 90+1. Tolno – 48.
/DFNR.ĜLãĢiO3DWUiN

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Foto: internet
yy Někteří hráči byli tentokrát jinak rozmístění, Kopřiva hrál níže, Michal Zapletal rovnou v obraně. Čím to? Bylo to tak
kvůli marodce?
„Ne, to ne. Michal Zapletal, s ním chceme
dlouhodobě pracovat na levém křídle i na levém obránci. Kuba Kopřiva si chodil pro rozehrávky až do prostoru ke stoperům. Tam
se mi ale zdálo, že dlouho zůstával. Začátek
kombinace byl v pořádku, co následovalo,
to už takovou kvalitu nemělo. Takže jsou
to věci, které se musí dlouhodobě trénovat,
ukázat hráčům možnosti a cesty, jak s tím
pracovat.“
yy Poprvé si za Prostějov zahrál Dominik
Straňák. Jak zní vaše hodnocení?
„Na to, že nevím, jak dlouho nehrál, snad od
zimy, kdy hrál v přípravě, hned naskočil. Fotbal hrát umí, má velmi dobrou levou nohu.
Uvidíme, jak se to s ním dál bude vyvíjet.“
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Hradec uhájil postup
Prostějov (sob) – Překvapení se nekoná a tak už je o postupujícím do
nejvyšší soutěže jasno. Je jím Hradec
Králové, který porazil v posledním zápase Duklu, a i když zbývají do konce
ročníku ještě tři kola, měnit už se na
prvním místě nic nebude. Rovněž je
znám i první tým, který naopak do
Fortuna:Národní ligy sestoupí. Bude
jím Opava, která v nejvyšší soutěži působila od roku 2018.

lLzNRYSRWYUGLO
VNYÈORXIRUPX
Prostějov (sob) – Jestli se některému týmu ze druhé nejvyšší fotbalové
soutěže opravdu daří, je to Viktoria
Žižkov. Možná si vzpomenete, že
proti eskáčku začátkem jara v televizním duelu příliš nezářila. Nyní už to
ale neplatí, z posledních pěti zápasů
čtyři vyhrála a ve všech bodovala.
Díky tomu se Viktorka posunula už
na čtvrté místo a nyní zle dotírá na
třetí eskáčko.

0XFKDYKOHG½ÄNX
Prostějov (sob) – Už několik hráčů
zamířilo na testy z Prostějova do nejvyšší české soutěže v zimní přípravě.
Naposledy to byl například Solomon
Omale, který se snažil prosadit do
kádru Mladé Boleslavi. Nyní se v hledáčku prvoligových Českých Budějovic ocitl brankář Filip Mucha, který je
jasnou jedničkou eskáčka. Od léta by
mohl nahradit jihočeskou legendu Jaroslava Drobného. Osmadvacetiletému brankáři mohly pomoci i zákroky,
které předváděl jak s Líšní, tak zejména proti Hradci Králové.

sport
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Cyklista Daniel Babor dojel IJQÑCM<>ÁNTNO½H
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desátý v èeské silnièní klasice QT=ÁM<EÁU@?QJPQ<MD<IO

Brno – Velká Bíteš – Brno

PROSTĚJOV Start české cyklistické sezóny 2021 na silnici
nabral oproti původním plánům
třítýdenní zpoždění kvůli hygienickým opatřením proti šíření koronaviru. Úvodním závodem přitom byla tuzemská jednorázová
klasika Brno – Velká Bíteš – Brno,
na jejíž trať o délce 150 kilometrů
se vydala hned desítka cyklistů
TUFO PARDUS Prostějov včetně
tří mladíků juniorského věku.
Navzdory pozdějšímu termínu
vládlo tradičně chladné počasí,
s nímž se rvalo celkem 184 jezdců.
Hanáckou stáj zastupovali Pavel
Gruber, Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor, Marek Dolníček, Filip
Řeha, Pavel Grässle, René Smékal
plus tři junioři Petr Kovařčík, Jan
Vondráček a Radek Vlček. V dresu
reprezentace ČR se na nelehkou
trasu vydal ještě další prostějovský
junior Pavel Novák.

Jak už bylo zmíněno, náročný profil
ještě ztížila nepříjemná zima doprovázená deštěm. Teploměr se v okolí
Velké Bíteše jen tak tak udržel nad
bodem mrazu a mnozí účastníci
proto přijeli do cíle na brněnském
velodromu řádně promrzlí.
V průběhu závodu se na čele zformovala velmi nadějná skupina pětadvaceti borců, ve které měl TUFO
PARDUS dvojnásobné zastoupení
v Gruberovi a Baborovi. Bohužel
shoda na společné práci při udržování tempa se zde nenašla, proto se na
osmdesátém kilometru od vedoucí
grupy odpoutalo duo vynikajících
tempařů Michael Kukrle (Elkov
Kasper), Daniel Turek (Team Felbermyar Simplon Wels). A s přibývajícím časem bylo jasné, že ostatní
budou bojovat „pouze“ o bronzový
stupeň.
Pro závěrečné kilometry, jež vedly
přes stoupání k auto-moto okruhu

5VCTVKEÊNVTCFKéPÊéGUMÆMNCUKM[D[NPCDTP÷PUMÆOXGNQFTQOW Foto: Facebook

Foto: Facebook

rii spolu, a kdo ji prohraje, ten půjde
do baráže s druholigovým premiantem. Sestup tak může potkat až pět
letošních prvoligistů!
Do play-off postoupí osm nebo deset nejlepších kolektivů v pořadí po
dlouhodobé fázi, z variant s předkolem či bez předkola opět vyberou oddíly. Vítěz vyřazovacích bojů
si zajistí účast v baráži o extraligu.
Dlouhodobá část Chance ligy bude
buď tříkolová každý s každým (dohromady pro každého 48 utkání),
nebo formou dvoukolové základní
fáze (pro každého 32 zápasů) s následnou nadstavbou ve skupinách
o 1. až 6. příčku (čtyřkolově každý
s každým, tedy dalších 20 střetnutí)
a 7. až 17. pozici (dvoukolově každý
s každým, tzn. též dalších 20 duelů).
Výsledky klubového hlasování o novém hracím systému budou zveřejněny hned po jeho ukončení. (son)

*4#%ª5;56¦/%*#0%'.+);/7äČè4
TŘÍKOLOVÁ VARIANTA

y základní část: 3x každý s každým (51 kol, 48 utkání); konec základní části 2. března
y play-off lze realizovat s předkolem (10 týmů), nebo bez předkola (8 týmů)
y v případě konání předkola se toto bude hrát na dvě vítězná utkání (V-D-D), čtvrtfinále play-off
0¾TQéPÚ \¾XQF \C RUÊJQ RQéCUÊ CDUQNXQXCN K 2CXGN )TWDGT XRTCXQ XGRąGFW 
Foto: Facebook

2TQUV÷LQXwVÊE[MNKUVÆX[TC\KNKPCVTCċXRQéVWFGUGVKLG\FEč

Sestoupí až 5 mužstev ze 17
PRAHA, PROSTĚJOV V posledních několika letech platí, že každý další ročník hokejové Chance
ligy mužů ČR má nový hrací systém. Tohle pravidlo se nezmění
ani tentokrát, přičemž pro příští
sezónu druhé nejvyšší tuzemské
soutěže existují dvě varianty, ze
kterých zainteresované kluby právě teď vybírají.
Co je každopádně už nyní jisté? Že
prvoligové boje 2021/22 podstoupí
sedmnáct stejných týmů jako dosud
bez Kladna, jež postoupilo do extraligy. Nejprve proběhne dlouhodobá
část (viz dvě různé možnosti níže)
a po jejím skončení dva nejhorší
celky tabulky přímo sestoupí do 2.
ligy. Družstva na dvanáctém až patnáctém místě sehrají proti sobě série
play-down (12. x 15., 13. x 14.), poražení také spadnou o soutěžní patro
níž. Vítězové ještě absolvují další sé-

Velké ceny Brna a dále potom přes
Žebětín k dalšímu stoupání Farinovou zatáčkou, vsadili Prostějovští na
Grubera, kterému podobný profil
vyhovuje. Pavlovi se však nepodařilo zachytit žádný z ataků, tudíž se
tým následně zaměřil na podporu
Babora v závěrečném spurtu. Načež Daniel proťal cílovou pásku na

desátém místě a uzavřel tak top ten
konečného pořadí národní primavery. Gruber obsadil devětadvacátou
příčku bezprostředně následovaný
Filipem Řehou.
„Závod byl neskutečně těžký! Pro
mne momentálně s hraničním profilem. Přál jsem si co nejlepší výsledek, ale na brněnský velodrom jsem
přijížděl už docela promrzlý a hlavně
rozsekaný ze závěrečných stoupání
při vjezdu do Brna. Kluci mi však
hodně pomohli a desáté místo beru,“
zhodnotil Dan Babor.
„Myslím si, že vstup do domácího poháru jsme zvládli dobře. Kluci odvedli
opravdu velmi kvalitní týmovou práci
a umístění Dana mezi elitní desítkou
je toho důkazem. Za sebe bych ještě
rád poděkoval organizátorům z TJ
Favorit Brno, že závod ve složitých
covidových podmínkách uspořádali,“
nezapomněl připomenout sportovní ředitel TUFO PARDUS Michal
Mráček.
(son)

pouze na tři vítězná utkání (D-D-V-V-D), od semifinále na čtyři vítězná utkání (D-D-V-V-D-V-D)
y nebude-li se konat předkolo, hrají se série play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) na čtyři vítězná
utkání
y soutěž musí být dohrána tak, aby 17. dubna mohla začít baráž o účast v ELH, poslední sedmý
finálový zápas se tedy musí hrát nejpozději 14. dubna
y družstva umístěná na 16. a 17. místě po základní části sestupují přímo do druhé ligy
y družstva umístěná na 12. až 15. místě sehrají první kolo play-down na čtyři vítězná utkání (D-D-V-V-D-V-D), poražená družstva sestupují do druhé ligy
y vítězná družstva z prvního kola play-down sehrají druhé kolo play-down na čtyři vítězná utkání
(D-D-V-V-D-V-D), vítězné družstvo získává právo účasti v první lize, poražený se utká v baráži na čtyři
vítězná utkání (D-D-V-V-D-V-D) s vítězem druhé ligy

DVOUKOLOVÁ VARIANTA
y základní část: 2x každý s každým (34 kol, 32 utkání); konec této části 29. prosince
y družstva umístěná po první části na 1. až 6. místě se utkají ve druhé části čtyřikrát každý s každým
(20 utkání)
y družstva umístěná po první části na 7. až 17. místě se utkají ve druhé části dvakrát každý s každým
(22 kol, 20 utkání)
y konec druhé části soutěže bude 2. března
y play-off lze realizovat s předkolem (10 týmů), nebo bez předkola (8 týmů)
y v případě konání předkola se toto bude hrát na dvě vítězná utkání (V-D-D), čtvrtfinále play-off
pouze na tři vítězná utkání (D-D-V-V-D), od semifinále na čtyři vítězná utkání (D-D-V-V-D-V-D)
y nebude-li se konat předkolo, hrají se série play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) na čtyři vítězná utkání
y soutěž musí být dohrána tak, aby 17. dubna mohla začít baráž o účast v ELH, poslední sedmý
finálový zápas se tedy musí hrát nejpozději 14. dubna
y družstva umístěná na 16. a 17. místě po druhé části sestupují přímo do druhé ligy
y družstva umístěná na 12. až 15. místě po druhé části sehrají první kolo play-down na čtyři vítězná
utkání (D-D-V-V-D-V-D), poražená družstva sestupují do druhé ligy
y vítězná družstva z prvního kola play-down sehrají druhé kolo play-down na čtyři vítězná utkání
(D-D-V-V-D-V-D), vítěz získává právo účasti v první lize, poražený se utká v baráži na čtyři vítězná
utkání (D-D-V-V-D-V-D) s vítězem druhé ligy

*G<?Á>TFGDNO½12#,-/!20-MJNOîEJQQ<F>D
<F>D
„Štěpánka Fremlová i Standa Pátík zaslouží absolutorium,“
zdůrazňuje sportovní ředitel Michal Mráček
➢ ze strany 27
PROSTĚJOV Pozvolnější start
prostějovských cyklistů do aktuální sezóny ovlivněný koronavirovými těžkostmi během přípravy už
začíná střídat mnohem příjemnější sběr prvních úspěchů. Svůj komentář pro Večerník k nim přidal
sportovní ředitel stáje TUFO
PARDUS Michal Mráček.
Pro první májový víkend měli závodníci v v programu starty na třech místech ve významných závodech. Jako
solitérka se svým věrným týmem
vyrazila pro dvě vítězství do italské
Verony Štěpánka Fremlová na 1. a 2.
závod Evropského poháru BMX.
Skupina kadetů a juniorů vyrazila
do Plzně na GP West Bohemia, kde
se konalo kritérium na legendární
plzeňské Lopatárně. Následně byl

na programu silniční závod zařazen
do mezinárodního kalendáře UCI.
Poslední skupina, tvořená děvčaty
a elitním týmem směřovala do polské
Sobótky na tradiční polský závod Slezanski Mnich.
„Obrovskou radost samozřejmě
máme ze dvou vítězství Štěpánky
Fremlové v úvodních závodech Evropského poháru BMX, když dvakrát
triumfovala v italské Veroně ve sloučené věkové kategorii jedenáctiletých
a dvanáctiletých dívek. Je to pro ni
skvělý začátek sezóny, bohužel další
dva závodní víkendy EP byly zrušeny.
Panuje složitá a nejistá doba, která vyžaduje silné sebezapření i sílu do dalšího tréninku. Což Štěpánce naštěstí
nechybí,“ ocenil Michal Mráček.
V rámci plzeňské Grand Prix West
Bohemia mládežníků se konala hned
dvě klání. Při kritériu na Lopatárně

dopadl z hanáckých jezdců nejlépe desátý kadet Vojtěch Koblížek,
v klasickém silničním závodě získal
bronz třetí kadet Stanislav Pátík. Ve
stejné kategorii skončili Vojtěch Soukup šestnáctý a Koblížek třiadvacátý,
mezi juniory obsadil Jan Vondráček
po slibném průběhu osmadvacátou
příčku. „Výkon Standy Pátíka v silné
mezinárodní konkurenci si opravdu
zasluhuje absolutorium. Jel čtyřicet
kilometrů v mimořádně nepříznivém počasí osamoceně a vzdoroval
celému pelotonu. Je to jeho největší,
ale zasloužený úspěch na silnici. Co
se týká našich juniorů, ti si počínali
aktivně, byť to na výraznější zápis do
výsledkové listiny nakonec nestačilo.
Nejblíže k dobrému umístění měl
Honza Vondráček, který dlouho bojoval o elitní desítku v šestici pronásledovatelů na čele jedoucího kvarteta.
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Bohužel pro Honzu jeho skupinka
byla asi šest kilometrů před cílem dostižena další větší skupinou,“ popsal
Mráček.
Vysvětlení přidal k tomu, proč
členové elitního týmu TUFO
PARDUS Prostějov přišli o účast
na tradičním podniku Slezanski
Mnich v Polsku. „Za hodně deštivého počasí byl dopolední závod ka-

tegorie Masters poznamenán tragickou nehodou jednoho z účastníků.
Zástupce prokuratury, který přijel na
místo k vyšetření nehody, další pokračování akce pochopitelně přerušil.
Z toho důvodu se žádný závod, do
kterého měli nastoupit naši zástupci,
neuskutečnil. Do Sobotky jezdíme
každoročně, pracuje tam zkušený
a nadšený tým organizátorů. Co se
stalo, je velmi smutné, soucítíme
s rodinou pozůstalých. A hodně sil
k vypořádání se s touto fatální událostí pochopitelně přejeme i polským
pořadatelům,“ zdůraznil Mráček.

Na závěr prozradil aktuální program
prostějovských cyklistů. „O druhém
květnovém víkendu jsme neměli žádné závody, ale naši jezdci a jezdkyně
rozhodně nezaháleli. Většina mužů
i juniorů absolvuje pod vedením Tomáše Konečného společný tréninkový kemp přímo v Prostějově. Následně vyrazíme do Tábora, kde jsou 15.
a 16. května na programu dvě silniční
klání dospělých i mládežnických kategorií: v sobotu kritérium, v neděli
závody s hromadným startem jako
součást Českého poháru 2021.“
(son)
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Prostějovský trenér Lukáš Majer se stal
ve 25 letech asistentem šumperského „áčka“
PROSTĚJOV Věk je jen číslo. To
se říká většinou o starších lidech,
kteří jsou vitální a duchem stále
mladí. Platí to ale i opačně. Například hokejový trenér Lukáš Majer
(na snímku) dokazuje, že věk nerozhoduje. Důležitější jsou znalosti, zkušenosti, přístup. A ochota
se učit. I z toho důvodu už má za
sebou zajímavé štace, kdy zprvu
výrazně pomáhal prostějovské
mládeži, následně byl u znovuvybudování kralupského hokejového
klubu, kde zažil i postup některých
mládežnických celků. V končící
sezóně dokonce šéfoval mládeži
HC Motor České Budějovice. Po
roce tohoto prestižního angažmá
se rozhodl pro další přesun. A sice
k dlouholetému rivalovi Prostějova, „A“-týmu šumperských Draků,
kde bude dělat asistenta dalšímu
zdejšímu rodákovi Martinu Janečkovi! A to byl hodně velký důvod
k tomu, abychom Majera po roce
znovu přizvali k dalšímu velkému
rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak došlo k vašemu konci v Českých Budějovicích?
„V době, kdy jsme se spolu bavili minule – tedy asi před rokem – se v Českých
Budějovicích schylovalo k jedné důležité věci. A to byla změna ve vedení
klubu k 1. červenci. To znamená, že
lidi, za kterými jsem tam šel a pro které
jsem pracoval, jejichž vize mě oslovila,
tak buď skončili, nebo byli odejiti. A já
rázem působil pod novým vedením.
Nějakým způsobem jsme hledali společnou řeč zhruba půl roku. Někdy na
přelomu února a března jsem došel
k tomu, že se s tím neztotožňuji a nevidím v tom budoucnost. A tak jsem
se rozhodl vyslyšet nabídku a zájem

Martina Janečka a pana Velčovského
(prezident hokejového Šumperka - pozn.
red.). A rozhodl se v Budějovicích
skončit. Ač musím říct, že celý rok na
jihu Čech byl famózní, parádní, šlo
o skvělou štaci a nedám na Budějovice
dopustit.“
yy Jak vnímáte příležitost, poprvé
trénovat muže v profesionální soutěži?
„Nemám to tak, že bych to bral jako
kariérní posun. Nespěchal jsem na
to dostat se k áčku. Přispěla k tomu
i situace s covidem, kdy jsme nehráli. Nevnímám to ale jako nějaký extrémní posun, nic moc to se mnou
nedělá. Mám k tomu pokoru, vážím
si té možnosti, ale nepluji na obláčku
vysoko v oblacích.“
yy Co bylo pro vás rozhodující?
Čím vás nabídka ze Šumperka přesvědčila?
„Jednak to bylo tím, že jsem neviděl
smysl zůstávat v Českých Budějovicích, to zaprvé. Na druhou stranu nejsem ten typ, který by se chtěl stěhovat
jako cirkus, každý rok po republice.
Není mi to příjemné a rád jsem součástí nějaké koncepce, nějaké vize.“
yy Viz třeba Kralupy nad Vltavou...
„Přesně tak, nebo i Prostějov, kde
jsem byl čtyři roky. Úplně mi to nechutná, pořád se někde stěhovat.
Klíčové ovšem bylo, že jsem zjistil,
že mládežnický hokej je v tomhle
státě možná ještě v horším stavu,
než jsem si myslel. Zároveň tím, jak
byl už konec března, tak jsem právě
nechtěl – i když nabídky byly – zůstávat u mládeže. Pokud máte udělat
dobrou práci, potřebujete mít na to
fungující klub, filozofii a vizi, prostě
nějakou strategii. A já se nechtěl ukvapit. Šumperk mě oslovil proto, že
u chlapů v profesionálním hokeji jsou
karty rozdané jinak. Dávalo mi smysl jít pomoci Martinovi Janečkovi na
štaci a pracovat pro něj. Všichni dobře
víme, že to bude hodně těžká sezóna.
V kontextu všech věcí mi ale dávalo
největší smysl zvolit tuto variantu,
kdy vlastně začínáme od nuly.“

21050510532

d2TQUV÷LQX¾EKqąÊFÊiWORGTM.WM¾w/CLGTWåUGRQDQMW/CTVKPC,CPGéMCEJQRKNVCMVQXM[&TCMč
Foto: www.dracisumperk.cz

rozhovor večerníku

WWW.VECERNIKPV.CZ

yy Říkáte, že česká hokejová mládež je na tom špatně. V čem zaostáváme za konkurencí? A jak moc
se projeví to, že nemohla pořádně
kvůli protikoronavirovým zákazům ani trénovat?
„Já bych to nesváděl na to, že se nemohlo trénovat. Protože stejně drtivá
většina klubů trénovala a vymýšlely
se různé cesty. Největší problém je,
že velká část klubů nemá koncepci,
které by se držela, nemá vizi a pracují
tam lidi, kteří jedou pouze nějakou
rychlokvašku a nejsou ztotožnění
s klubovou strategií. My ani nejsme
schopní hráče vyprodukovat, protože
nemáme systém, nemáme v organizacích nastavenou periodizaci práce
a návaznost. Proto jsem si dával pozor, abych zase neskočil někam, kde
by mi to nedávalo smysl. A pak samozřejmě byl covid a netrénovalo se.
Je to smutná realita a je mi velice líto
hráčů, kteří jeli na osmnáctky a v prosinci na dvacítky. Jaká je na ně kritika, přičemž ti kluci za to vlastně ani
nemůžou... Největším problémem je
chybějící systém v klubech. Hodně
se také kritizuje svaz, ale musím říct,
že Filip Pešán se snaží něco nastavit,
spádové oblasti a věci ohledně struktury soutěží. Moc mu držím palce.
Bohužel si myslím, že na to, co svaz
chce dělat, nemáme v republice dostatečný lidský materiál. To, co vybudoval, je fantastické, famózní, a kdyby
to organizace plnily, bylo by to skvělé.
Já ale postrádám trenérské vybavení
v oddílech.“
yy V podstatě tedy souhlasíte s Filipem Pešánem, že problém je zejména na klubech, jejich trenérech
a kvalitě koučů?
„Já s ním souhlasím ve dvou rovinách.
Naopak nesouhlasím, že nemáme
kvalitní trenéry. To si nemyslím, naopak. Je zde hodně kvalitních lidí. Jsou
ale bohužel rozesetí po republice,
nejsou centralizovaní. To znamená,
že v celkovém výsledku je velmi malá
pravděpodobnost, aby něco vzniklo.
Protože vždy v tom klubu máte jednoho fungujícího člověka a dva, kterým se nechce. A takhle se to pořád
prolíná. Ve finále se tomu říká ‚české
prostředí‘. To je pojem, na který jsem
poslední dobou velice alergický, kdy
všichni mluví o tom ve stylu: ‚No, to
je prostě české prostředí‘. A tomu se
dneska rovná pohoda, klid, hlavně
nám dejte pokoj. A ještě bych dodal
teplá místa. To, co Filip rozproudil po
dvacítkách, s tím souhlasím. Protože
my prostě děláme málo!“
yy Když se vrátíme k vám, měl jste
nějaké nabídky ze zahraničí? A zvažoval jste je?

S Martinem Janečkem máme velice podobný
pohled na hokej. Víme, co chceme produkovat,
což bylo pro mě naprosto stěžejní. A rozšíření
realizačního týmu v mé podobě má za důvod,
že chceme být úspěšnější než na jeho
předchozích štacích, kdy už v první lize
ako trenér působil...
„Protože jsem navázal spolupráci
s Danem Vrdlovcem v podobě
agenta, tak mi něco říkal o Francii,
že tam proběhl nějaký kontakt. Ale
každopádně za mě jednoznačně
byla úkolem angličtina, na které
bych chtěl hodně pracovat. I co
jsem v kontaktu s kluky jako Dominik Kodras neb David Skřivánek,
který dříve působil v Prostějově, tak
ti brzy zjistili, že pokud se mají edukovat, posouvat, tak musí za hranice
a do cizího prostředí. Musím říct, že
v posledních šesti, možná deseti letech jsem vynakládal velkou energii
do klubu. Někdy až osmnáct hodin
denně. To mě trochu brzdilo. Na
sobě cítím, že se potřebuji kapku
uklidnit. Protože ten vzdělávací hokejový rychlík jede neuvěřitelně rychle,
jak z toho vypadnete, tak vám ujede
o parník. Asi bych to zakončil tím, co
mi říkal Aleš Totter – shodou okolností nový trenér Prostějova. (úsměv)
Je to věta, kterou si od něj pamatuji ze
všech nejvíc. Chtěl jsem po něm nějaké věci z přednášky. A on na to: ‚Hele,
tu přednášku jsme dělali před třemi
dny. To už není aktuální‘. A ona je to
vlastně pravda. Jede to tak rychle, že
když člověk není ve střehu, vypadne
z toho. Když to převedu na Aleše, tak
si myslím, že Prostějov udělal parádní
tah. Protože je to trenér hodně jdoucí
s dobou. I v nějakých mezích, protože
jsme teď soupeři, mu budu držet palce, aby prostějovský hokej pozvedl.“
yy Martin Janeček mluví pro web
hokejového Šumperka, že máte
v mnoha věcech podobný pohled na
hokej. V čem tu podobnost vidíte?
„Hlavně v celkovém nastavení toho,
jak o hokeji přemýšlíme a jak ho
chceme dělat. Protože na práci a styl,
jaký produkuje Martin, potřebuje
vhodné lidi. To bylo pro mě naprosto
stěžejní. Jako nový trenérský tým, co
jsme spolu, jsme si oba dobře vědomí, co chceme hrát a jaký hokej produkovat. Martin v první lize už jako
trenér působil, dlouhodobě ji hrál,
takže se v prostředí umí orientovat.
A i to rozšíření realizačního týmu
v mé podobě má za důvod, že chceme být úspěšnější než na jeho předchozích štacích.“
yy Tým bude úplně nový, tvoříte
jej de facto od základu a sám jste
říkal, že to bude těžká sezóna. Jak
tohle vnímáte?
„To mužstvo je složené, jak předeslal před sezónou majitel Velčovský.
A sice tak, že jsme se prioritně snažili
oslovit hráče spjaté se Šumperkem,
často odchovance. Jsem rád, že to šéf
přeměnil do reality. Ať to je Drtil, Vachutka, Žálčík, Rutar, jsem moc rád,
že oslovil právě tyto hráče a opravdu
chce do Šumperka vrátit Šumperáky
tak, jak by to mělo být. Tuhle kostru
jsme se snažili víc než kvalitně doplnit
hráči, kteří mají ambice a osobní nastavení takové, že nechtějí zakořenit
na deset let v první lize. Ale jsou hladoví po svém posunu a chtějí na sobě
pracovat. Hodně jsme tedy cílili na
hráče do třiadvacet let. Příkladem je
Martin Pěnčík z Prostějova, prototyp
moderního obránce.“

proti podobným invektivám už jsem
se obrnil, nevnímám to a moc bych
si přál, aby se tohle nastavení změnilo, že se tomu budeme divit. Beru
to, jak to je. Jsou dvě věci, které už
neovlivním. Zaprvé je to hokejová
kariéra, už asi nikdy nenaskočím
nikde do ´áčka´. (úsměv) Za druhé
neurychlím svůj věk. A s tím se snažím pracovat.
pprrac
a vat..“
aco

yy Myslíte,
slíte, že to bude
bud
de vvýhoda,
ýhoda,
píš nevýhoda, že
že budete
budete
bude
tee
nebo spíš
h svěsvě
věmladší než mnoho vašich
řenců?
„S tím věkem…, řeknu to upřímlouchám narážky už poně, poslouchám
eset let. (hořce se pou
ouumalu deset
pou-

směje) A kamkoliv
išel, tam mi tohle
jsem přišel,
íkal. Já sice chápu,
někdo říkal.
že pro média je to velmi
zajímavéé a lákavé téma,
yž se podívám
ale když
ebe a vidím to, co
okolo sebe
di v zahraničí…
je za lidi
usím se dívat úplA nemusím
ně ani za hranice – Jarda
Köstl, asistent Jindry
vského ve Slavii.
Trpišovského
m velkou spousDělá tam
e. A je mu teprve
tu práce.
řicet let, přitom
jedenatřicet
co už má za sebou...
Abych tedy pravdu řekl,

Foto: www.dracisumperk.cz

vizitka
LUKÁŠ MAJER
✓ narodil se 11. prosince 1995 v Prostějově
✓ bývalý mládežnický hokejista, doposud
působil jako hokejový trenér mládeže,
nově asistent trenéra HC Draci Šumperk
✓ první hokejové krůčky dělal na
prostějovském ledě, později nastupoval
jako obránce za mládež v Olomouci
✓ s hokejem přestal v osmnácti letech, v té době už dva roky trénoval
✓ vyzkoušel si pozice trenéra nebo asistenta u žákovských a dorosteneckých
týmů LHK Jestřábi Prostějov
✓ v roce 2015 se přesunul do středních Čech, stal se koučem dorostu
a později juniorky v Kralupech nad Vltavou, které vytáhl do REDSTONE
extraligy juniorů, v klubu působil celkem pět let
✓ před sezónou 2020/2021 se stal novým trenérem juniorského týmu
a vedoucím mládežnické akademie HC Motor České Budějovice
✓ od dubna 2021 spolupracuje s trenérem Martinem Janečkem,
kterému se stal asistentem u šumperského „A“ týmu
zajímavost: pracoval pro prostějovský hokejový klub i v managementu,
staral se mimo jiné o obsah webu Jestřábů a PR,
jako redaktor hokej.cz sbíral ocenění

hokej
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Z kádru zůstává jen osmička plejerů

PROSTĚJOV Po dlouhém informačním mlčení, kdy média i fanoušci hokejových Jestřábů mohli
sbírat novinky o hráčském kádru i realizačním týmu LHK jen od jiných klubů a ze spekulací, konečně vydal prostějovský oddíl oficiální zprávu na dané téma. Stalo se začátkem minulého týdne
na jeho internetových stránkách. A zveřejněné „novinky“ jen potvrdily to, o čem Večerník opakovaně referoval už v několika svých minulých vydáních i na svých webovkách: že v elhákáčku
takříkajíc nezůstává kámen na kameni!

PŮVODNÍ
DNÍ
dajství
zpravodajství
pro Večerník
erník

Marek SONNEVEND
a Michal SOBECKÝ
První zásadní informací, kterou jsme
přinesli již hodně dávno, je odchod
hlavního trenéra Jiřího Šejby. Toho mezitím oznámil jako svého nového kouče
ambiciózní HC RT TORAX Poruba,
tudíž vedení LHK pouze dodatečně
zpečetilo obecně známý fakt. Jeho nástupcem je Aleš Totter, který sice již
s mužstvem zahájil letní přípravu, ale
Jestřábi v případě jména nového trenéra
nadále zarytě mlčí.

Odchody:
nadějný forvard
i další obránci
Už během dubna bylo rovněž zřejmé, že
hanácký tým opustí celá řada členů jeho
soupisky. Nakonec vůdci tábora ptačích
dravců sdělili, že skupina odchoích je
opravdu extrémně početná – sedmnáctičlenná!
„Celek Jestřábů ke konci základní části Chance ligy 2020/2021 nepodával
dobré výkony. Po vypadnutí v předkole
play-off s Porubou skončil tým hokejistů
z Hané za očekáváním. Proto se vedení

klubu rozhodlo podstoupit větší změny,
co se týče složení kádru na nadcházející
důležitou prvoligovou sezónu,“ zní zdůvodnění obřího personálního třesku.
„Zejména odchody Davida Bartoše, Dominika Hrníčka, Tomáše Drtila a Lukáše
Žálčíka náš klub nesmírně mrzí. Měli
jsme o tyto hráče zájem i do nadcházejícího ročníku. Všichni jmenovaní ale
odešli jinam z důvodu lepších finančních
podmínek, které jim Prostějov nemohl
nabídnout,“ přidalo elhákáčko ještě
upřesňující zdůvodnění některých přestupů ke konkurenci.
Mimo již dříve avizovaných ztrát zaujal minulém pondělí odchod Tomáše
Janduse, který patřil do základní sestavy
a vesměs působil ve třetím útoku. V uplynulé sezóně nastřádal 16 bodů, a i když
úplně nenavázal na předešlý ročník, který byl pro něj průlomový, v týmu se neztratil. Do budoucna se o něm hovořilo
jako o hráči pro extraligu. Tu už si naopak
zahrál František Hrdinka. S 15 body
druhý nejproduktivnější bek rovněž tým
opouští, a to po dvou nekompletních
sezónách. Jestřábům se tak definitivně
rozpadly obě první obranné dvojice.
Z Prostějova ven míří ještě další dva
obránci Vlastimil Hefka a Jakub Matyáš.
Prvně jmenovaný týmu spíše vypomáhal ze Zlína a naskakoval nárazově. Naopak Matyáš i přes zdravotní problémy
v první půlce sezóny odehrál nemálo
času. Urostlý bek nicméně zaznamenal

PŘÍCHODY
Jan KLOZ
Jan RUDOVSKÝ

útočník,
útočník

34 let
34 let

Marek ŠVEC
Tomáš KOBLÍŽEK

útočník
útočník

29 let
Sokolov
21 let (neznámo kam)

Havířov
Havířov

POKRAČUJÍ V KLUBU
Ondřej BLÁHA
Marek MICKA
Petr KREJČÍ
Robin STANĚK
Petr MRÁZEK
Lukáš MOTLOCH

brankář
brankář
obránce
obránce
útočník
útočník

28 let
19 let
21 let
32 let
26 let
25 let

Michal JANEČEK
Josef PODLAHA

útočník
útočník

20 let
21 let

ODCHODY
brankář
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník

Petr ANTONÍČEK
Jiří ŠEJBA

útočník 20 let
trenér
58 let

Zůstávají:
zkušený bojovník,
„Blažena“ a mladíci
Výčet hráčů, kteří naopak na Hané zůstávají, je o poznání kratší. I tak jsou zde ale
jména, která nepochybně prostějovského fanouška potěší. Těmi nejzajímavějšími jsou Ondřej Bláha a Petr Mrázek.
Bláha byl jasnou brankářskou jedničkou
a s odchytanými zápasy šly jeho výkony
nahoru. Přestože směrem dozadu to
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vždy nebylo od jeho spoluhráčů ideální,
tým měl za sebou velkou oporu. Nakonec úspěšnost zákroků dosáhla na 90,53
%. Nyní přidá druhou sezónu a totéž
platí o střelci Petru Mrázkovi. Klub na
něj uplatnil opci a třetí nejproduktivnější
hráč soutěže (21+22) rovněž zůstal. Pro
Mrázka šlo o dosud bodově nejvydařenější sezónu, kdy se stal klíčovou oporou týmu. Večerník už v minulosti přišel
s informací, že pokračuje taky Petr Krejčí.
Nyní se tato zpráva potvrdila. Urostlý
obránce a zdejší rodák setrvá u Jestřábů,
i když uplynulou sezónu rozdělil mezi
Benátky nad Jizerou a právě Prostějov.
Ze zkušenějších hráčů do pole pak zůstali
dva. Robin Staněk byl nejstarším hráčem
Prostějova a taky nejzkušenějším, co se
týká extraligových startů. Defenzivně
zaměřený bek by měl přidat na Hané
další sezónu. A spíše defenzivnějším
typem hráče je rovněž bojovník Lukáš
Motloch. Osm bodů pro něj může být
z pohledu tohoto forvarda zklamáním,
nicméně ukázal, že jako muž na černou
práci může být hodně platný.
„Oficiální start přípravy na další prvoligový ročník se pomalu blíží. Nebude to
vůbec jednoduchá sezóna, jelikož na je-

jím konci bude – podle stanovených pravidel – sestupovat hned čtveřice mužstev
a páté půjde do baráže o záchranu. Proto
bude důležité mít silný kádr a k tomu
také kluby směřují. Jestřábi na svém A-týmu už pracují. Jména hráčů, kteří budou
hájit naše barvy v novém ročníku, budeme postupně představovat v článcích během května a června,“ stojí ještě ve zprávě
na webovém serveru LHK.
Ani slovo v ní nepadlo o příchodech
(zůstávají pouze již Večerníkem minule oznámené zvěsti o posilách – viz.
tabulka + přípravu v Prostějově začal
jedenadvacetiletý útočník Tomáš Koblížek z Kadaně) případných dalších
změnách v realizačním týmu, kde by
podle zákulisních zdrojů měl po osmi
prostějovských letech končit sportovní
manažer a jeden z asistentů trenéra Jiří
Vykoukal. A nejasno je také nad dalším pokračováním jiného asistenta Ivo
Peštuky či ostatních členů realizáku,
kam dosud patřili vedoucí mužstva Josef Ovečka, kustod Radek Meidl i lékař
Radomír Holibka, potažmo marketingový manažer Václav Meidl. Jak to
tedy bude? Uvidíme tedy v nejbližších
týdnech. Snad...
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Adam WOLF
Jakub MATYÁŠ
Vlastimil HEFKA
František HRDINKA
René PIEGL
Martin PĚNČÍK
Tomáš DRTIL
Michal GAGO
Tomáš JANDUS
Tomáš KAUT
Petr CHLÁN
David BARTOŠ
Lukáš ŽÁLČÍK
Dominik HRNÍČKO
Daniel VACHUTKA
Matěj NOVÁK
Kryštof OUŘADA

v pro obránce klíčové statistice pobytu na
ledě nejhorší číslo v týmu: -8. A navzdory
časté střelbě zaznamenal jen jeden gól.
Exodus lze prozatím uzavřít dalšími dvěma odchody z řad těch významných.
Prostějov totiž přišel o kapitána. Tomáš
Kaut, který před sezónou přišel z Kladna,
odehrál za Jestřáby pouze jednu sezónu.
Bodově zaznamenal se šestnácti zápisy
slabší ročník, týmu však pomáhal prací
v osobních soubojích. A končí i Adam
Wolf, v uplynulé sezóně náhradní brankář. Za sebou má těžkou sezónu, svůj
druhý zápas odchytal až v polovině
února, prostoru dostal minimum, navíc
v zápasech proti favoritům. Podle toho
taky vypadala jeho čísla (4,64 gólu na zápas, úspěšnost zákroků 84,11 %). V neposlední řadě Prostějov znovu opouští
i zdejší odchovanec Petr Antoníček, který začal přípravu v Šumperku.

21 let
(neznámo kam)
27 let
(neznámo kam)
21 let
(neznámo kam)
23 let
(neznámo kam)
25 let (Mountfield HK/Kolín)
21 let
(Šumperk)
30 let
(Šumperk)
23 let
(neznámo kam)
23 let
(neznámo kam)
31 let
(neznámo kam)
21 let
(Vítkovice)
29 let
(Frýdek-Místek)
30 let
(Šumperk)
25 let
(Poruba)
28 let
(Šumperk)
22 let
(Třebíč)
20 let
(Ústí nad Labem)

(Šumperk)
(Poruba)

„Rodina by mi v přesunu
nebránila,“ říká bek

PROSTĚJOV Už potřetí je na štaci
v Prostějově. A zdá se, že právě do
třetice se bude jednat o nejdelší
angažmá ve městě. Obránce Robin
Staněk (na snímku) ohlásil před
uplynulou sezónou comeback po
celých deseti letech a v loňskému
týmu Jestřábů platil za nejzkušenějšího zadáka i defenzivního
specialistu. Mělo by tak tmu být
i nadále a ostřílený obránce přidá
na Hané další rok.

Michal SOBECKÝ
yy Jak se díváte na uplynulou sezónu? Předčila nějak očekávání,
třeba v umístění, ve hře, ve vytěžování?
„Ani ne, nepředčila vůbec v ničem.
Myslím si, že sezóna prostě byla špatná. Vypadli jsme hned na začátku
play-off. Ani s herním vytížením jsem
moc spokojený nebyl.“
yy Zůstáváte nakonec u Jestřábů.
Bylo těžké rozhodování, zda zůstat, nebo zvolit přesun?
„Tak je to pohodlnější zůstat v Prostějově, to je velké plus. (úsměv) A jak říkám, kdyby šlo o vytěžování, tak bych
klidně i odcestoval někam dál. Moc se
mi to popravdě nelíbilo.“
yy Byla jedním z hlavních důvodů
rodina?
„To je pravda. Doma jsme to ale probírali, a přítelkyně byla nakloněná

i pro variantu, že byy se stěhovala se
mnou. To mi tedy nějaké
ějaké problémy
nedělalo.“
yy Jaké jste měl další
alší nabídky?
onkrét„Nerozebíral bych konkrétaligy
ní týmy. Ale z extraligy
ednepřišlo vůbec nic. Jedmy,
nal jsem se dvěma týmy,
once
ale když jsme se do konce
rosdubna dohodli s Proslší
tějovem, všechna další
jednání skončila.“
yy Jak vnímáte, že
se u Jestřábů změění velká většinaa
týmu? A vznikne
zde téměř zcela nové mužstvo?
„Mám názor, že je vždycky lepší, když
zůstane tým aspoň z poloviny pohromadě. Úplně do toho ale zase nevidím, jak na tom Prostějov je. Není
tam propojení s mládeží, která patří
pod jiný subjekt. Takže logicky není
moc kde brát, všechno je těžké skloubit. Je ale pravda, že je vždy lepší, když
tým zůstane z větší části pohromadě.
Aby zůstala chemie, a i ta sehranost je
lepší. Ale uvidíme, třeba si to sedne
rychle a bude to lepší. Každá sezóna
je prostě jiná.“
yy Spekuluje se o příchodu nových hráčů, vesměs starších než vy.
Bude to pro vás úleva, nebýt nejstarším členem kabiny?

(smích) „Tak úleva… Mně to takhle
nepřijde, neřeším to. Samozřejmě
bude lepší, když vedení kabiny bude
na více hráčích. Ještě ale není jasné,
kdo by měl přijít. Uvidíme. Do léta
by už měl být kádr kompletní. Tak se
uvidí, jak se kádr poskládá a kdo dostane jakou roli.“
yy Hodně se o sportovcích říká, že
snad žádný nemá rád letní přípravu. Jak to máte vy?
„Já ji naopak mám rád. Po sezóně
je člověk úplně doničený, bez síly.
Musí to tedy nabrat zpátky. V tom
létě bývám rád, že se cítím silnější
než na konci sezóny. A co nemám
rád? (zasměje se) Když to nemá hlavu a patu.“

35
RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
-LKODYDXGUzHOD
YHWHU½Q\RGFK½]É.RO½Ô
Jihlava, Prostějov (son) – Kousíček od návratu do extraligy po třech
letech zůstali hokejisté Jihlavy, kteří ve finále Chance ligy mužů ČR
2020/2021 neudrželi proti Kladnu
zápasové vedení 3:2 a nakonec padli
3:4 na utkání. Teď se snaží postavit
takový kádr, aby i příští sezónu strávili na špici druhé nejvyšší tuzemské
soutěže. Duklu sice opouští sedm
hráčů (brankář Tomáš Fučík, obránci Daniel Kolář – bývalý Jestřáb – Daniel Krenželok a Jan Strejček, útočníci Matěj Pekr, Tomáš Černý a Daniel
Bukač), ale hned dvacet jich už má
klub z Vysočiny v tuto chvíli podepsaných. Jsou to: gólman Filip Maláč,
beci Vlastimil Bilčík, Filip Dundáček, Adam Dvořák, Filip Eliáš, Lukáš
Mareš, Martin Matějíček, forvardi
Vítězslav Brož, Richard Cachnín,
Kevin Coufal, Tomáš Čachotský,
Patrik Čermák, Tomáš Harkabus,
Tomáš Havránek, Jakub Illéš, Miroslav Juda, Jan Nevšímal, Filip Seman,
Josef Skořepa, Matěj Zadražil. Nejvíc
za pozornost určitě stojí setrvání věrného veterána Čachotského i dalšího
velezkušeného borce Skořepy, stejně
jako angažování pětatřicetiletého
navrátilce Semana z Havířova. „Byl
jsem velmi příjemně překvapen,
když o mě Dukla projevila zájem,“
zaradoval se Filip nad přestupem.
Jihlavští získali i vrchlabského zadáka
Jána Nika nebo litvínovského štírka
Filipa Helta.

1D/DSDÄVHYUDFÉ
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Vsetín, Prostějov (son) – Okamžitě po termínu oficiálního uvolnění
informačních přestupových toků
oznámilo vedení VHK ROBE Vsetín
příchod tří nových posil.
Trhákem je především návrat útočníka Luboše Roba z extraligové Plzně.
„Obrovskou výhodou je, že se vrací
do známého prostředí, kde se mu
navíc dařilo. Teď je o dva roky zkušenější působením ve vyšší soutěži.
A je v ideálním hokejovém věku,“
řekl jednatel Valachů Daniel Tobola.
Zpět na Lapači uvítal rovněž jiného
kvalitního plejera do ofenzivy Víta
Jonáka díky jeho návratu z Českých
Budějovic. Zbrusu novou akvizicí se
pak stal zadák Lukáš Buchta, který
uplynulý ročník strávil v pražské Slavii. A obnovené kontrakty podepsali
zkušení bardi Radim Kucharczyk
a Roman Vlach.

2EÔÉH[RGXV]+DYÉÔRYD
Havířov, Prostějov (son) – Ještě
větší průvan na soupisce než Prostějov musí po nedávno skončené prvoligové sezóně řešit AZ Havířov. Tamní hokejové mužstvo totiž opouští
neuvěřitelných osmnáct hráčů! Jmenovitě patří na tenhle dlouhý seznam
Martin Adamský, Radek Prokeš,
Dominik Groh, Alex Rašner, Ondřej
Procházka, Aleš Stezka, Antonín
Bořuta, Tomáš Dajčar, Jan Kloz, Jan
Rudovský, Radek Havel, Ondřej Kuchyňa, Matěj Kořenek, Vojtěch Lednický, Ludvík Rutar, Ivan Lytvynov,
Filip Seman a Roman Szturc.
První záplatou na extrémně velký
personální kráter se stal šestadvacetiletý útočník Jan Hudeček, jenž
v Azetu již dříve působil a nyní do
něj zamířil po tříletém účinkování
v Porubě. Na seznam posil posléze
přibyli též brankář Tomáš Fučík, beci
Daniel Kabelka a Richard Záruba
i forvard Vlastimil Dostálek.
2YDULDQW½FKQRYÅKR
IRUP½WX&KDQFHOLJ\
QDMGHWHQDVWUDQÈ

-QOGPV¾ąQFTGFCMVQTC

/KEJCNC5QDGEMÆJQ
MG\O÷P¾OXM¾FTW
éV÷VGPC

YYYXGEGTPKMRXE\

38

10. května 2021

tenis

WWW.VECERNIKPV.CZ

Nastávající maminka .YLWRY¿D0XFKRY¿Y0DGULGX

Barbora Strýcová VNRQêLO\YHêWYUWILQ¿OH
XNRQĀLODNDULpUX

Û@INF½
týmy
QP?<K@nOD

CMµO
I@=P?JP

BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Finálový turnaj Poháru Billie Jean
Kingové, kterého se v dresu České
republiky zúčastní i prostějovské
tenistky, se kvůli koronavirové situaci nebude hrát v Budapešti. O novém dějišti bývalého Fed Cupu Mezinárodní tenisová federace (ITF)
zatím nerozhodla.
„S maďarským svazem i tamní vládou
jsme probrali všechny možnosti, jak
finále uskutečnit. Proto nás překvapilo a zklamalo, když nám teď oznámili, že v Budapešti není možné turnaj
z bezpečnostních důvodů uspořádat,“
uvedl předseda ITF Dave Haggerty.
Závěrečný turnaj se měl odehrát už loni,
ale kvůli pandemii byl dvakrát odložen.
Nový termín zatím nebyl určen. Kromě
českého týmu na něm mají startovat
i Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie,
Německo, Maďarsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko a USA.
Fed Cup byl na Pohár Billie Jean
Kingové přejmenován loni na počest
dvanáctinásobné grandslamové vítězky a bojovnice za rovnost pohlaví
a sociální spravedlnost. Zvýšily se také
finanční odměny pro účastníky finálového turnaje na 18 milionů dolarů.
České tenistky jsou v týmové soutěži nejúspěšnějším týmem poslední
dekády, od roku 2011 získaly šest ze
svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících
titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy získaly stříbrný pohár
po finále v Praze v roce 2018.
(lv)

ve druhé sadě se ale česká tenistka
zlepšila a vynutila si rozhodující
sadu. V ní rychle ztratila podání,
což soupeřce stačilo k vítězství.
„Nedokázala jsem udržet herní kvalitu ze druhého setu. Bylo to nahoru – dolů. Cítila jsem se dobře, výkon přesto kolísal a horší okamžiky
dokázala soupeřka pokaždé využít,“
uznala Kvitová.
Zklamaná byla po svém vyřazení Muchová. Cítila, že v Madridu
mohla dosáhnout na ještě lepší
výsledek. Ve svém závěrečném vystoupení proti Pavljučenkovové
nedokázala za stavu 6:5 proměnit
dva setboly. Ve druhém dějství dokonce vedla 4:1 a při svém podání
nedokázala dvakrát vyrovnat na 1:1
na sety. Zápas tak rozhodly dva tie-
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-breaky, ve kterých se české tenistce
nedařilo. „Takhle to dopadnout nemělo… Mrzí především druhý set.
Ten jsem měla zvládnout, hodně by
to mé hře pomohlo. Soupeřce jsem
hodně pomohla, z toho nemůžu
mít radost,“ konstatovala zklamaně
vyřazení Muchová.
(lv)

.RSőLYDSRVWRXSLOY3UD]HPH]L
vis a povolil mu jen jediný gem. Do
druhého setu vstoupil lépe Kopřiva,
který rychle vedl 2:0. Svůj brejk ale
nepotvrdil a po čtyřech hrách bylo
srovnáno. Za stavu 3:3 nezužitkoval
Vrbenský na příjmu rovnou čtyři
brejkboly, o dva gemy později už se
ale blýskl brejkem čistou hrou a duel
následně doservíroval. „Den volna
před utkáním mi mohl pomoci, ale
paradoxně to nebylo dobré. Nezvládl
jsem to v hlavě,“ uznal Kopřiva.
Hned v prvním kole vypadl Zdeněk
Kolář s nasazeným Indem Nagalem.
Jiří Lehečka nejprve zvládl utkání
s Rusem Safiullinem, v dalším třísetovém střetnutí už ale nestačil na
zkušeného Otteho z Německa. (lv)
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Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±1DJDO ,Q
GLH .RSĜLYD±0DUþHQNR 8NUD
MLQD     /HKHþND ± 6D¿XOOLQ
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± 2WWH 1ČPHFNR     .RSĜLYD
± 0DGHQ 1ČPHFNR    
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Madrid – WTA Tour
Dvouhra – 3. kolo: Kvitová (9) –
.XGČUPČWRYRYi 5XVNR    
0XFKRYi ± 6DNNDULRYi ěHFNR  
  þWYUWÀQiOH .YLWRYi ± %DUW\RYi
$XVWUiOLH     0XFKRYi ±
3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR 
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PRAHA, PROSTĚJOV Pětatřicetiletá pětinásobná vítězka Fed
Cupu, olympijská medailistka,
semifinalistka dvouhry ve Wimbledonu a bývalá hráčka TK Agrofert Prostějov Barbora Strýcová
ukončila kariéru. Nepodívá se tak
na olympiádu v Tokiu. Místo boje
o další medaili se soustředí na těhotenství, protože se svým přítelem Petrem Matějčkem čeká syna.
„Čeká mě další kariéra. Konec přišel
přirozeně a v mém věku už není nijak
výjimečný. Ale ještě se rozloučím na
kurtu. Vysněná rozlučka by byla ve
Wimbledonu, ale když to nevyjde,
tak něco uspořádám v Česku,“ naznačila své sportovní plány Strýcová.
Na turnajích WTA Tour získala
dva tituly, ve světovém žebříčku se
dostala až na 16. místo a v průběhu
kariéry získala i český extraligový
titul v sestavě Prostějova. Fanoušci
si ji budou pamatovat jako velkou
bojovnici. „Přála bych si, aby si mě
fandové pamatovali jako bojovníka,

MADRID, PROSTĚJOV Na
špičkově obsazeném turnaji
v Madridu se české tenistky neztratily. Exprostějovská tenistka
Petra Kvitová sice ve Španělsku
na čtvrtý titul nedosáhla, postoupila ale do čtvrtfinále a v něm
pořádně potrápila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie. Ve stejné fázi skončila také
Karolína Muchová, dcera prostějovského rodáka a bratra Filipa,
jenž je branářem 1.SK Prostějov.
V boji o semifinále těsně prohrála s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.
(QVQ+PVGTPGV
Zápas s Bartyovou si Kvitová vykterý toho moc nevzdal. Tak si mys- bojovala postupem přes Veroniku
lím, že jsem hrála. Velice ráda jsem Kuděrmětovovou z Ruska. Světoreprezentovala, žádný zápas jsem vé jedničce patřil začátek zápasu,
neodevzdala,“ prohlásila Strýcová,
která se postupně na okruhu stala
uznávanou osobností. „Respekt od
soupeřek jsem cítila a myslím, že
taky byl dán tím, že holky viděly, že
nejsem člověk, který jim zápas dá. PRAHA, PROSTĚJOV Další kvaVždycky věděly, že když se mnou litní výsledek v probíhající sezobudou hrát, bude to dlouhé a těžké.“ ně uhrál prostějovský tenista Vít
Spoluhráčka Lucie Šafářové z olym- Kopřiva na challengeru v Praze.
piády v Riu nevylučuje, že se k te- Přes Ukrajince Marčenka a Madenisu časem vrátí v jiné roli. „Dveře na z Německa postoupil do čtvrtnechávám otevřené. Dělám kempy, finále, v něm ale nestačil na Michakteré mě ohromně baví, takže bych ela Vrbenského. Prohrál ve dvou
chtěla, aby jich bylo víc. Nevím, jestli setech, což mu na chvíli pokazilo
bych byla dobrá třeba v komentová- náladu.
ní, minulý rok jsem začala dělat pár „Kvůli poslednímu zápasu se mi vše
podcastů. Sice jsem v tom špatná, ale hodnotí špatně. Turnaj to byl dobrý,
baví mě to. Nevím, jestli by mě bavi- ale za poslední předvedený výkon
lo někoho trénovat, ale kempy mě jsem si postoupit do semifinále nechytly hodně. Ale samozřejmě chci zasloužil,“ popsal své rozporuplné
nejdřív projít těhotenstvím, porodit, pocity Kopřiva. První sada měla zcebýt mámou. A pak uvidím,“ plánuje la jasný průběh. Vrbenský připravil
budoucnost Strýcová.
(lv) zkušenějšího krajana dvakrát o ser-

Tenisové dvorce

jsou opět plné
sportovců

6GPKUVÆUGXTJNKFQCMEGTQ\XQNP÷PÊWOQåPKNQQVGXąÊVMWTV[(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Pomalé uvolňování
vládních opatření zaznamenalo
první vlaštovky ve sportu. Kromě
neorganizovaných nebo ilegálně trénujících organizovaných
sportovců mohou nyní oficiálně
na plac i sportovci individuální.
Třeba tenisté. A taky toho náležitě využili. Jak potvrzují provozovatelé tenisových kurtů, zájem je
obrovský.
„Zájem je, protože samozřejmě
sportovat lidé chtějí. A hodně se
jich ptalo i v době, kdy se sportovat
nemohlo. Teď můžou,“ usmívá se
starosta Kostelce na Hané František
Horák. Město je provozovatelem
kurtů s antukou a umělou trávou.
Podobně je to i u Dušana Běhala,
který má pod palcem kurty u Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově. „Už trénujeme, valí-

me. Zájem je obrovský, protože lidi
neměli co dělat. Jsou tedy nyní rádi,
že se můžou zase hýbat,“ uvádí pro
Večerník.
V obou případech se na kurtech
brána netrhne. Poptávka po volném
termínu už často značně převyšuje
nabídku. „Jsou tam stálí tenisté hrající
pravidelně. A pak tací, kteří chtějí nárazově, ti už se pomalu nedostanou.
Protože zájem je opravdu velký,“ potvrzuje Horák. Velký zájem provozovatelé tenisových kurtů zaznamenali
už po první loňské koronavirové vlně.
„Řekl bych, že je to nastejno. Běží to
průběžně, ale do třiceti minut, když
se všichni střídají, tak se všichni na
kurt dostanou. Máme nyní čtyři kurty, ale stavíme další dva, tak se dostaneme na původních šest,“ slibuje do
budoucna zájemcům o tenis Dušan
Běhal.
(sob)
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ÌÊ½Æ*ÊÀÇÎÇÊÃ¹ËÃÇÆ'ÁÄ Nábor do atletické třídy
ÍÆÊÇ(ÃÍ
Seriál Světového poháru
parašutistů je zatím v platnosti,
nad srpnovým MS v Rusku
se ale vznášejí otazníky

PROSTĚJOV Nepříjemná covidová nejistota a značně omezené podmínky k přípravě svíraly během uplynulých měsíců
drtivou většinu sportovců (nejen) v České republice. Platilo
to rovněž o parašutistech Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov, kteří dlouhodobě reprezentují ČR. A nyní
mají za sebou první dva týdny společné přípravy.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
„Kluci velice dlouho trénovali jen
individuálně, každý sám. Naposledy
byli v únoru na soustředění individuální akrobacie v aerodynamickém
tunelu v Polsku, od té doby probíhala příprava až skoro do konce dubna
pouze distančním způsobem. Bylo
zrušeno další soustředění v Polsku
a také jedno ve Španělsku se zaměřením na skupinovou akrobacii,“
prozradil Večerníku končící reprezentační kouč Ivan Hovorka.
Po mnoha letech se rozhodl opustit
svou funkci u nároďáku. „Už druhý
rok za sebou panuje kvůli koronaviru taková blbá doba, loni se kromě
mistrovství republiky zrušily všechny vrcholné akce, neproběhl žádný
mezinárodní závod. A letos je zatím

situace taky dost nejistá, nikdo nemůže nic zaručit. Proto jsem si dal
vedle sebe pro i proti mého dalšího
pokračování a ten druhý sloupec
důvodů byl mnohem delší,“ vysvětlil
Hovorka svůj konec.
Dobrou zprávou naopak je, že
borci Dukly od 26. dubna konečně zahájili společnou přípravu
včetně tréninkových seskoků.
„Mají za sebou dva týdny, přičemž
ten první byl díky příznivějšímu
počasí docela dobrý, naopak ve druhém týdnu již povětrnostní podmínky tolik nepřály. Hlavní však je, že už
můžou po extrémně dlouhé pauze
normálně skákat. Samozřejmě nabrali v počtu seskoků nepříjemné
manko, které teď musí dohánět,“ přiblížil Hovorka.
Podstatné je, aby všichni klasičtí parašutisté včetně těch prostějovských
měli na co makat, aby znovu nepřišli
o veškeré závodní vrcholy. „Šestidílný seriál Světového poháru na přesnost přistání momentálně zůstává

Pr část právě probíhá
První
distančně,
druhá fáze
d
začátkem
června snad osobně
čá

PROSTĚJOV Každoročně v květnu se koná nábor do specializované sportovní třídy se zaměřením
na atletiku, která již spoustu let
funguje na Základní škole Jana
Železného, Prostějov. Letos však
proces přijímání nových žaček
a žáků ovlivňují jen pomalu rozvolňovaná hygienická opatření
proti šíření koronaviru.
Proto úvodní fáze náboru probíhá
&QNGVÊNGVQURCTCwWVKUVÆ&WMN[2TQUV÷LQXCåMOG\KP¾TQFPÊO\¾XQFčOMVGTÆD[N[ právě teď (s uzávěrkou do pátku 14.
NQPKXGUO÷U\TWwGP["
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW května) distanční formou v domácím prostředí. Jde o výběrové tesmezinárodní termínová listina klasického parašutismu 2021 tování dětí 5. tříd ZŠ pro sportovně
atletickou třídu v 6. ročníku, která od
DæÿHUYQD
]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXY&KRUYDWVNX 5LMHND
příštího školního roku 2021/2022
DæÿHUYQD
]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXYH6ORYLQVNX %OHG
DæÿHUYHQFH
]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXY1čPHFNX =ZHLEUXFNHQ  bude na ZŠ Jana Železného opět

²PLPRVRXWčæ otevřena.
ÿHUYHQFHDæVUSQD ]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXY,WiOLL %HOOXQR
Každý zájemce musí sám absolvovat
DæVUSQD
FLYLOQtPLVWURYVWYtVYčWDY5XVNX 7DQDM.HPHURYR ²"
čtyři disciplíny: přeskoky přes švihaDæVUSQD
Dæ]iĝt
DæOLVWRSDGX
DæSURVLQFH

]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXY5DNRXVNX 7KDOJDX
]iYRG6YčWRYpKRSRKiUXYHãYëFDUVNX /RFDUQR
DUPiGQtPLVWURYVWYtVYčWDY.DWDUX 'DXKi
]iYRG\YH6SRMHQëFKDUDEVNëFKHPLUiWHFK 'XEDM

v platnosti kromě jednoho závodu
v Německu, který sice má proběhnout, ale mimo soutěž. Úvodní díl
v Chorvatsku má termín před polovinou června, tak se uvidí, jestli
se uskuteční podle plánu,“ odtušil
Hovorka.
Nemalé otazníky se každopádně
vznášejí nad osudem srpnového civilního mistrovství světa 2021 v Rusku.
„Rusové mají kvůli dopingové aféře
zákaz pořádat mezinárodní sportovní akce, což by se mělo vztahovat i na
parašutistický šampionát. Už nějakou
dobu se to řeší, možná dostanou výjimku a možná ne. Rozhodnutí se
očekává v nejbližší době.“

V ohrožení snad není vojenské
MS ve druhé půlce listopadu v Kataru ani následné, z února přeložené klání ve Spojených arabských
emirátech. „Za kluky si nejvíc ze
všeho přeju, ať můžou během letošní
sezóny absolvovat co nejvíc soutěží.
Přijít o druhý závodní rok v řadě za
sebou by byla hrůza, vždyť například
Jirka Gečnuk si po zrušeném loňsku
schválně prodloužil kariéru, aby nekončil takhle blbě. Některým utíkají
sezóny na osobním výkonnostním
topu, další nemůžou nabírat potřebné zkušenosti na vrcholných podnicích. Snad tedy letošek normálně
poběží,“ zadoufal Ivan Hovorka.

dlo za dvě minuty, lehy – sedy za jednu minutu, skok daleký z místa a běh
mezi dvěma body (člunkový běh na
4 x 15 metrů). Dosažené výkony je
potřeba vyplnit do připraveného formuláře a zaslat trenérům/učitelům
Daliboru Ovečkovi či Michalu Esterkovi, existuje i možnost vyplnění
on-line prostřednictvím internetu.
Pokračování náboru je pak v plánu
začátkem června snad už normálním
způsobem, tedy osobně. „Pokud to
zdravotní situace a hygienická nařízení dovolí, proběhne druhé kolo na
školním hřišti ZŠ Jana Železného formou překážkové dráhy v malých skupinách. Přesný termín i podrobnosti
se zájemci a jejich rodiče včas dozvědí,“ informoval vedoucí trenér atletického oddílu AC Prostějov a současně
ředitel školy Dalibor Ovečka. (son)

CO VŠE ZŠ JANA ŽELEZNÉHO SVÝM FREKVENTANTŮM STUDUJÍCÍM
SPECIALIZOVANOU SPORTOVNÍ TŘÍDU SE ZAMĚŘENÍM NA ATLETIKU NABÍZÍ?
 UR]ãtĜHQRXYêXNXWČOHVQpYêFKRY\ GOHWĜtGDåKRGLQWêGQČ
 DWOHWLFNpWUpQLQN\YHGHQpNYDOLILNRYDQêPLWUHQpU\WĜtG\
 $&3URVWČMRY
 [URþQČVSRUWRYQtVRXVWĜHGČQt
 GYČWČORFYLþQ\DWOHWLFNRXWUpQLQNRYRXGUiKXSRVLORYQXVDXQX
 WHQLVRYpNXUW\
 ]DSRMHQtGRPLVWURYVNêFKDWOHWLFNêFKVRXWČåt]D$&3URVWČMRY
 NYDOLWQtYêXNXDPRåQRVWSHUVSHNWLYQtKRYêNRQQRVWQtKRUĤVWX
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 PRåQRVW]DĜD]HQtGR6SRUWRYQtKRFHQWUDPOiGHåH
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Zlatá tretra i s fanoušky! Na startu bude
Duplantis, Schippersová
LFHOiĀHVNiåSLĀND
z předloňska. „Armand Duplantis je
nejlepší atlet současnosti. Pro mítink
je to bomba! Je to opravdu hvězdný,
sympatický kluk, skáče neskutečné
výšky,“ pochvaluje si úlovek Miroslav Černošek, majitel marketingové
společnosti TK PLUS, která mítink
zajišťuje. „Mohli jsme mít norského
běžce Warholma, ale rozhodli jsme
se pro Duplantise,“ prozradil.
V Ostravě se uskuteční také velké sprinterské souboje. Na stovce
mužů proti sobě nastoupí stříbrný
olympijský medailista z dvojnásobné trati Andre de Grasse z Kanady
a devětatřicetiletý bývalý olympijský i světový šampion Justin Gatlin
z USA. Na dvoustovce žen se utkají
dvojnásobná mistryně světa Dafne
Schippersová z Nizozemska a jamajská hvězda Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Hýčkanou disciplínou je vždy hod
oštěpem a na tom se nic nemění ani
v letošním roce. Účast po čtyřleté
absenci přislíbil úřadující světový
šampion Johannes Vetter, který už
na startu olympijské sezóny ukázal
velkou aktuální formu pokusem daleko za devadesát metrů.
Německý oštěpař se v Offenburgu
blýskl výkonem 91,50 metru, čímž
potvrdil roli jednoho z favoritů olympijské soutěže. Loni těsně před zářijovou Zlatou tretrou poslal oštěp až
do vzdálenosti 97,76 metru, čímž se
na 72 centimetrů přiblížil světovému

rekordu Jana Železného. Před očima
české oštěpařské legendy bude závodit znovu. „Velice se těším na Ostravu
a na to, že se znovu setkám s Janem
Železným,“ uvedl Vetter v tiskové
zprávě. „Tretra byla vždycky spojená
s oštěpem. Jsem rád, že tady budeme
mít Johannese Vettera. Doufám, že
Honzu nepřehodí zrovna v Ostravě,“
usmívá se Černošek. „Je vidět, že výkonnost na to má.“
Ze světových hvězd dále přislíbila
účast světová rekordmanka v hodu
kladivem Anita Wlodarczyková,
olympijská vítězka v hodu oštěpem
Sara Kolaková, světový šampion
v běhu na 1 500 metrů Timothy
Cheruyiot z Keni, který se ale tentokrát chystá na osmistovku či světový
šampion na 10 000 i 5 000 metrů
Joshua Cheptegei, jež ohlásil pokus
o světový rekord na 3000 metrů.
Z českých atletů bude největší
hvězdou halový mistr Evropy ve
vrhu koulí Tomáš Staněk, překážkářka Zuzana Hejnová a také domácí oblíbenkyně Simona Vrzalová.
Čtvrtku poběží Pavel Maslák, na patnáctistovku se chystají Jakub Holuša,
Filip Sasínek, v dálce by měl závodit
Radek Juška. Chybět nemají ani
oštěpařky Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková či jejich souputník Jakub Vadlejch.
„V loňském roce jsem po závodech
říkal, že to nejhorší máme za sebou.
Jenže o rok později je situace stej-

ná a stále bojujeme s koronavirem.
I přesto se díky podpoře všech našich partnerů a povolení Ministerstva zdravotnictví mohou fanoušci
těšit na další skvělou akci. Moc jim
za to děkujeme. Měli jsme možnost
pořádat jubilejní ročník Zlaté tretry
v květnu nebo až po olympiádě
v Tokiu. My jsme chtěli dát příležitost nejlepším českým atletům
a atletkám, aby ještě splnili limity na

hry do Tokia nebo alespoň získali
body do světového rankingu. Tretra
je součástí Continental Tour Gold
a úspěch na ní je vyvážen obrovským
množstvím bodů. Proto v Ostravě
přivítáme absolutní českou špičku
a samozřejmě také řadu světových
hvězd,“ nechal se slyšet ředitel mítinku Jan Železný.
Mítink zlaté kategorie World Continental Tour dostal od Ministerstva
zdravotnictví ČR výjimku ze zákazu
konání hromadných akcí, ale také
pro obsazení 10% kapacity stadionu.
„Byli jsme velmi šťastni. Upřímně,
bez fanoušků by to nebylo ono. Proto
máme radost, že epidemická situace

v České republice se zlepšila natolik,
že nám byla udělena výjimka i pro
přítomnost omezeného počtu fanoušků na tribunách. Původně jsme
měli souhlas na pět set diváků, teď to
rozšířili,“ oddechl si na středeční tiskové konferenci Miroslav Černošek.
Mítink bude vysílat pětadvacet televizních společností, signál půjde do
sto dvaceti zemí světa. Sledovat jej
můžete tradičně i na ČT SPORT.
(lv, pk)

21050710543

OSTRAVA, PROSTĚJOV Vůbec
prvním opravdu velkým evropským atletickým podnikem sezóny bude Zlatá tretra. Jubilejní 60.
ročník se uskuteční příští středu
19. května na Městském stadionu
ve Vítkovicích a v hledišti u toho
bude zhruba 1500 fanoušků. Na
mítinku zlaté kategorie World
Continental Tour se představí
řada světových šampionů a držitelů medailí z olympiády. Ve velké konkurenci bude o co nejlepší
umístění usilovat také tuzemská
elita. „Čeká nás velký den nabitý
skvělými zážitky. Obsazení Zlaté
tretry je opět skvělé. Jsem přesvědčený o tom, že uvidíme kvalitní výkony,“ usmívá se ředitel
největšího domácího atletického
podniku Jan Železný.
Největším tahákem bude nepochybně světový rekordman ve skoku o tyči a nejlepší atlet uplynulého
roku Armand Duplantis. Vloni
v hale posunul světový rekord až na
618 centimetrů. Venku pak překonal
615 cm a sebral Sergeji Bubkovi nejlepší výkon pod širým nebem. „Ostrava bude mým prvním letošním
startem v Evropě a už se velmi těším.
Trénink a příprava se mi v Louisianě
daří, takže pocity jsou pozitivní a věřím, že budou dobré podmínky na
kvalitní výkon,“ vzkázal Duplantis,
který trvale žije ve Spojených státech amerických. Švédský fenomén
se utká například s úřadujícím dvojnásobným mistrem světa Samem
Kendricksem z USA. Jejich souboj
bude i odvetou za předloňské mistrovství světa v Dauhá. V letošní
začínající venkovní sezoně vede
Duplantis světové tabulky výkonem
590 cm, Kendricks je druhý s výkonem o čtyři centimetry horším. Na
Zlaté tretře by tak měl být v ohrožení právě jeho rekord mítinku 593 cm
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

DVA ROKY SPORTU NENÁVRATNĚ PRYČ

aneb

aneb co znamenalo čtrnáct měsíců s pandemií pro sportovce
PROSTĚJOV Už více než čtrnáct měsíců bojuje nejen Česká
republika s hromadným výskytem infekčního onemocnění
postihujícího obyvatelstvo bez prostorového omezení. Tato
pro Večerník
zvláštní, jiná, nepoznaná doba poznamenala zcela vše, ani
sport není výjimkou. Poslední dva roky se tak nesmazatelně
Jan
zapíší do dějin jako ty, na které se určitě bude vzpomínat dlouFRÉHAR
ho, jen ne příliš pozitivně. Profesionálních sportovců se omezení nedotkla až v takové míře, ale amatérští v čele s mládežnickými základnami ztratili dva
roky milovaného pohybu, které jsou nenávratně pryč. Doba temna se však už snad opravdu
blíží ke svému konci, což by se dalo považovat za jednu z mála opravdu povzbudivých zpráv za
posledních více než čtyři sta dnů pro sport. Čím vším si sport musel od loňského března projít,
si můžete připomenout v dnešním drobnohledu.

PŮVODNÍ
zpravodajství

JARO 2020

naději. A i když to příliš nadějně ještě začátkem dubna nevypadalo, staly se dvě
nejvyšší soutěže fotbalistů jedním z mála
sportů, kterým se soutěžní ročník podařil dohrát, i když vinou problémů s covidem se neodehrála skupina o záchranu.
V rámci možností se dalo mluvit o jistém
úspěchu, a hlavně to ukázalo cestu pro
následující měsíce.
Na první větší rozvolnění si nakonec museli sportovci počkat více než dva měsíce.
Ke svým sportům se tak alespoň v rámci
tréninků mohli vrátit ve druhé polovině
májového měsíce. Od 17. května se tak
po sportovištích zase mohli prohánět
všichni a bylo znát, jak se na tento návrat
většina sportovců těšila. Stále vhodnější
počasí i počty nově nakažených v tu chvíli naznačovaly, že se po dvou náročných
měsících sport už zase vrátí do své standardní podoby.

Jedenáctý březen loňského roku by za
normálních okolností nebyl ničím výjimečným. Po více než roce se však o něm
alespoň pro sportovce dá hovořit jako
o posledním obvyklém dni, kdy se mohli
zástupci všech sportovních odvětvích
naposled běžně připravovat. O den později již vláda vyhlásila nouzový stav, který
v tu chvíli znamenal stopku pro všechny
amatéry i profesionály.
V následujících týdnech se navíc situace
stále neuklidňovala a postupně sezónu
předčasně ukončoval jeden sport za druhým. A nešlo pouze o amatérské soutěže.
Řádného ukončení soutěží se tak nedočkal například hokej, volejbal, basketbal,
florbal i řada dalších sportů.
Posledním „přeživším“, který stále žil
v naději, byl fotbal, především díky odlišné termínové listině oproti dalším sportům. Jenže 7. dubna přišla zpráva, o které
LÉTO 2020
se už také čím dál více mluvilo. Už i fotbalisté ztratili naději na včasné dohrání a pro Prázdninové měsíce znamenaly pro
amatéry byl ročník 2020/21 anulován. sportovce skutečný návrat k pohybovým
Profesionální fotbalisté však měli stále aktivitám. Všechno jelo bez zásadních

opatření a omezení. Zároveň se také
začaly na scénu vracet nové soutěžní
ročníky a nikdo si v tu chvíli nedokázal
představit, že by se jarní potíže znovu
vrátily na scénu.

PODZIM 2020
Začátek podzimu znamenal nejen pro
sportovce obrovský šok. Nákaza koronaviru začala raketově růst, a to se také
odráželo ve všech odvětvích. Zatímco
léto proběhlo zcela bez potíží, už začátek
astronomického podzimu nevypadal
vůbec dobře. Září pro sport znamenalo
postupné utahování, kdy se zvlášť možnost shromažďování osob stále oklešťovala, až přišla v říjnu další stopka.
Start soutěží znamenal i možnost omezeného počtu fanoušků příchozích na
stadiony. Během září se však jejich počty postupně razantně snižovaly. První
velké snižování znamenalo maximálně
sto osob na stadionu, což představovalo
obrovské komplikace pro profesionální
soutěže. Následně byly počty omezeny
na pouze padesát osob a všechny soutěže

SĨHKOHGGģOHçLWìFKXGiORVWtSURVSRUWEęKHPSDQGHPLH
JARO 2020

y 12. března vyhlásila vláda nouzový stav
y ve stejný den se zastavily všechny amatérské i profesionální soutěže včetně tréninků
y soutěžní ročník 2019/20 byl předčasně pozastaven a následně ukončen nejen pro všechny amatéry, ale také ve většině
profesionálních soutěží
y 7. dubna 2020 rozhodl například výkonný výbor FAČR o ukončení všech amatérských fotbalových soutěží a anulování
soutěžního ročníku
y dohrát se podařilo například dvě nejvyšší fotbalové soutěže kromě skupiny o záchranu
y nouzový stav skončil 16. května
y od 17. května se tak mohli sportovci vrátit k tréninkům

LÉTO 2020

y veškeré sportovní aktivity byly povoleny
y znovu se na scénu začaly vracet také sportovní soutěže pro ročník 2020/2021

PODZIM 2020

y na konci září dochází ke zpřísnění opatření, bylo omezeno shromažďování osob. Soutěže nejprve pokračovaly s omezeným
počtem diváků, následně zcela bez fanoušků
y 12. října byly všechny sportovní soutěže přerušeny
y uzavřena byla všechna vnitřní sportoviště
y venkovní sportoviště zůstala otevřená. Maximální počet osob však nemohl přesáhnout 20.
y od 12. října se už veškeré amatérské soutěže nerozběhly
y 2. listopadu dostali výjimku k návratu profesionální sportovci
y 3. prosince dochází k rozvolnění opatření i amatérského sportování. Ve vnitřních prostorách maximálně 10 osob, venku až padesát
y 16. prosince se pro amatéry znovu uzavřela vnitřní sportoviště, na venkovních maximálně 6 osob

ZIMA 2020

y 27. prosince se Česko znovu vrátilo do tvrdého lockdownu
y následující týdny se situace stále zhoršovala a docházelo ke stále přísnějším opatřením
y mimo individuální přípravu se tak amatéři žádného dalšího sportování nedočkali

JARO 2021

y 11. dubna skončil na území České republiky nouzový stav
y 12. dubna začal platit pandemický zákon
y v pátek 16. 4. oznámil nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, že se budou moci sportovci vrátit na hřiště v počtu
dvaceti osob
y v sobotu večer už však byla situace zase odlišná a sportovní aktivity se mohly konat znovu pouze za účasti maximálně dvou osob
y první vlna rozvolnění však přichází v pondělí 19. dubna, kdy se sportovních aktivit může účastnit až šest dvojic
y následující týdny se sport stále více rozvolňuje
y od dnešního dne se již mohou všechny mládežnické organizované sporty připravovat ve venkovním prostředí v maximálním
počtu třiceti
osob, ve vnitřních maximálně dvojice, ale u dospělých však stále platí omezení na šest dvojic
y amatéři budou moct hrát od pondělí 17. května fotbal v plném počtu hráčů včetně brankářů. Místo současných
dvanáctičlenných skupin,
případně dvacetičlenných mládežnických v některých krajích, bude venku povoleno sportování až třiceti lidí.
Poznámka: v původním systému PES by ČR byla ve třetím stupni, což by znamenalo povolení amatérských soutěží
bez přítomnosti diváků.
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se tak odehrávaly za zavřenými dveřmi.
Ani tato situace však příliš dlouho nevydržela a po dvou týdnech bylo znovu vše
přerušeno, stejně jako na jaře.
Od 12. října tak byla uzavřena všechna
vnitřní sportoviště, ta venkovní zůstala
otevřena. Maximálně se však i zde mohlo potkat nanejvýš dvacet osob. I když se
nejprve hovořilo o čtrnáctidenní pauze,
restartu soutěží, turnajů a závodů se už
amatérští sportovci nedočkali. Místo
toho se však počty ještě snižovaly, až zůstalo u maximálního počtu dvou osob.
V této podobě nebylo možné pokračovat ani v trénincích. Výjimku dostali pouze profesionálové, kteří se dočkali návratu
2. listopadu za přísných podmínek a pravidelného testování.
S koncem podzimu však začala svítat
určitá naděje. Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se
shodla vláda a Česká republika ve čtvrtek 3. prosince přešla do třetího stupně
protiepidemického systému PES, což
znamenalo pozitivní zprávu pro amatéry. Ve venkovním prostředí se tak
mohlo najednou shromáždit až padesát
osob a ve vnitřních sportovištích deset.
Předvánoční rozvolňování se spíše markentingovým charakterem však vzalo za
své ještě před svátky a od 16. prosince se
vnitřní sportoviště znovu uzavřela a pro
venkovní prostředí byl počet omezen
na šest osob.

ZIMA 2020/21
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Zatímco léto vypadalo pro sportovce
nadějně, zima se nesla v duchu tvrdého
lockdownu, jenž začal znovu platit od
27. prosince. Situace v Česku se navíc
následující měsíce stále více zhoršovala
a jakékoliv rozvolňování v tu chvíli od
vládních představitelů nepřicházelo
v úvahu, naopak docházelo k utužování.
I přes stále větší tlaky ze strany sportů
a také předních českých lékařů se tak
sportovci žádného povolení nedočkali.
A to ani ti nejmenší, kterými svazy nejvíce argumentují. A tak celé zimní období
museli všichni strávit v domácím prostředí, ať už se jedná o kolektivní, nebo sporty Ještě v dubnu nastala první část rozvoljednotlivců.
nění, kdy se k tréninkům ve venkovním
prostředí mohly vracet skupiny po maximálně dvanácti lidech rozdělených do
JARO 2021
dvojic v šesti skupinách.
Na přelomu zimy a jara amatérský sport
stále skomíral, situace se nijak neměnila
MÁJ 2021
a nebylo jasné, kdy a za jakých podmínek
se sportování obnoví. Klubům nabíhaly Od začátku května dochází ke zmírnění
finanční ztráty. Pandemie představuje podmínek pro amatérský sport. Opatřepro sport, sportovní kluby, tělovýchovné ní pro sportovce se rozvolňují podle pojednoty a provozovatele sportovišť da- čtu nakažených v každém kraji odlišně.
lekosáhlé následky. Finanční i provozní. Ale po více než půlročním čekání se dá
A na scéně se objevují pouze plané na- mluvit o počátku restartu amatérského
děje. Tlaky nejenom sportovních svazů, a mládežnického sportu.
ale i široké veřejnosti však sílí a snad už je V minulém týdnu spatřila světlo světa
jen otázkou času, kdy se alespoň mládež pozitivní zpráva. Amatéři budou moct
bude moci vrátit k pravidelnému tréno- hrát od pondělí 17. května fotbal v plném
počtu hráčů včetně brankářů. Místo
vání.
Čísla nakažených postupně klesají. To současných dvanáctičlenných skupin,
také znamenalo po půl roce ukončení případně dvacetičlenných mládežnicnouzového stavu, který přestal platit 11. kých v některých krajích, bude venku
dubna a Česká republika se přesunula do povoleno sportování až třiceti lidí. Vnitřpandemického zákona. Všechno se po- ní sportoviště se zatím jen pootevřela,
stupně rozvolňuje a amatérští sportovci vláda povolila sportování maximálně
včetně mládeže se mohou pomalu vracet dvou osob ve věku do 18 let. Mohou mít
k sobě trenéra.
ke svým oblíbeným koníčkům.

„Představovali jsme varianty pro bezpečné sportování uvnitř, poukazovali na
konkrétní příklady badmintonu nebo
tenisu v halách, které jsou z našeho pohledu bez velkých hrozeb přenosu viru.
Poukazovali jsme na to, že řada sportovních center dokáže zajistit dostatečné
provzdušnění prostor s cirkulací venkovního vzduchu. Proto si myslíme, že
v současné době je možné pustit dovnitř
čtyři lidi bez omezení věku,“ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta.
Ani tak daleko zatím vláda nešla. Šéf
Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl ale doplnil, že na další týden je
přislíbené další rozvolnění: „Pokud se
epidemiologická situace bude lepšit,
mohlo by do vnitřních sportovišť více
lidí, aby se mohly realizovat plnohodnotné tréninky kolektivních sportů,
které jsou pro amatéry zavřené několik
měsíců.“
Snad už se tak dočkáme ucelených
odehraných sezón kolektivních sportů
i uskutečněných závodů a soutěží družstev i jednotlivců. Už je to potřeba jako
sůl.

