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PROSTŘELIL SI HLAVU
KULOVNICÍ!
„JJee ttoo rrodinná
odinná
tragédie...“
tragédie...“

Michal KADLEC
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PŘEM
MYSLOV
VICE Každá ztráta lidského života bolí, obzvláště ty nejbližší. Proč si ho ale dobrovolně vzal věkem
poměrně mladý Miroslav K., to nikdo v Přemyslovicích
nemůže pochopit, natož aby se s tím vyrovnal. Mezi lidmi velice oblíbený člen místního mysliveckého sdružení
se v sobotu 8. května zastřelil legálně drženou zbraní.
Loveckou kulovnici si přiložil k hlavě a... prásk! Ani ne jednačtyřicetiletý muž po sobě zanechal tři děti ve věku od
deseti do šestnácti let...
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Prostějov (mik) – To Pankrác, Servác a Bonifác koukali! Tři údajně
„zmrzlí“ mužíci letos žádný převrat
v počasí a návrat do zimního období
tedy rozhodně nepřinesli. Ba naopak
jsme si minulý týden i v Prostějově
užili pár letních chvilek. Od pondělí
do středy se teploty vzduchu vyhouply hodně přes dvacet stupňů Celsia
a v úterý ve 14.00 hodin naměřili meteorologové prostějovské hvězdárny
v Kolářových sadech dokonce zatím
rekordních 28,1 stupně Celsia. Poté
šly teploty mírně dolů a objevily se
první bouřky. Přesto se i tento týden
máme těšit na teploty okolo „dvacítky“ a sem tam mírně sprchne.

5DGDU"3UÙ]E\WHÄQÙ
Prostějov (mik) – Informace o tom,
že za pár týdnů se ve vybraných ulicích v Prostějově začne znovu měřit
rychlost vozidel, už ve Večerníku
zazněly několikrát. Jednou ze tří prvních ulic, kde řidiče bude hlídat „velký“ bratr, má být Olomoucká ulice.
Minulý týden však Večerník zaslechl
na toto téma jednu vtipnou poznámku. A to ve chvíli, kdy jsme z chodníku
v odpoledních hodinách pozorovali
vozidly ucpanou Olomouckou... „Takové zácpy jsou tady několikrát denně, tak mi řekněte, proč sem radnice
chce dávat radar. Co asi tak krabice
tady změří, když se právě v této ulici
řidiči plouží krokem,“ uvažoval nahlas
jeden starší pán, který právě sledoval
dopravní provoz ve zmíněné lokalitě.

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Někomu přijde, že je
to jako hrách na stěnu házet. A ono
to tak skutečně je! Kolik upozornění
už policisté vyslali směrem k seniorům, aby si na své věci dávali větší
pozor. Ale to ne...
Skoro denně přicházejí zprávy
o tom, že zloděj využil nepozornosti důchodce a ukradl u šrajtofli nebo
rovnou čmajzl celou kabelku. V supermarketu, na hřbitově, ve frontě
na tržnici a bůhví kde ještě. Snímek,
který Večerníku poslali strážníci
prostějovské městské policie, hovoří snad za vše. Starší žena byla
na hřbitově tak zabrána do úpravy
hrobu, že ji nezajímala ani vlastní
kabelka odložená daleko od ní.
Takhle tedy ne, paní!

Agentura
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Prostějov (mik) – Všimli jste si toho
také? Zatímco ještě vloni na podzim
byly říčky protékající Prostějovem
plné vody až po okraj koryt a často hrozilo vylití z břehů, nyní vody
rapidně ubylo. „V Romži jsou nasazeni mladí pstruzi, takže jestli to tak
půjde dál, tak je zase budou brzy lovit
zpátky,“ pronesl muž z Vrahovic, když
se zamyšleně díval na hladinu vody
v Romži. Podobná situace je také
v Hloučele nebo Valové.

Tak to páni konšelé hodně přitvrdili! Stále v režimu nejvyššího utajení
probíhá výběrové řízení na dodavatele stacionárních radarů na měření
rychlosti vozidel v Prostějově včetně
kompletního a toho nejmodernějšího
vybavení. Ovšem jak Agentura Hóser
zcela exkluzivně a úplnou náhodou
zjistila, páni radní zatajili veřejnosti
i zastupitelům jednu podstatnou věc.
Radary nebudou mít jen funkci mě-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
d l ••
Nadechnutí. Lidský život se neměří počtem nádechů, ale počtem momentů, které nám vzaly dech... S ním mnozí měli problém i kvůli povinnosti nosit respirátory.
Pokud je někteří z nás stále nosili i venku, tak od začátku týdne už oficiálně nemusí.
Drtivá většina však na čerstvém vzduchu roušky odložila již dlouho předtím, než
jim to oficiálně povolila vláda. Čísla nakažených to prokazatelně nezvýšilo.
•• Úterý ••
První letní den. Pokud člověk v první teplý den vyjde do ulic i se svojí ženou, pak si
jednoznačně koleduje o to, aby se domů vrátil s monoklem… Přestože na rozdíl od
některých míst v ČR teploty v Prostějově nepřekročily tropickou třicítku, na prostějovské hvězdárně naměřili rekordních 28,1 °C. Některé dívky si tak oblékly pouze
to, co považovaly za nezbytně nutné...
•• Středa ••
Hanácké muzeum. „Ve Slezském muzeu, v oddělení třetihor je bílý krokodýl
a medvěd a liška a kamenní trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys
viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomíjivé živobytí,“ zpívá Jarek Nohavica v jedné ze svých nejkrásnějších písní nazvané Muzeum. Návštěvníci po dlouhé
době mohli vyrazit i do prostějovského muzea, čekaly tu na ně dvě nové výstavy.
•• Čtvrtek ••
Zámecké plány. Říká se, že když jde všechno podle plánu, pak se někde musela stát
chyba… Své plány na letošní sezónu zveřejnilo na velké tiskové konferenci vedení
zámku v Čechách pod Kosířem, kde už během prvního týdne vystavili fotografie
chrtů. Ta slouží k prezentaci spolků zabývajících se jejich adopcí.
•• Pátek ••
Bez Mrazilky. „Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác přinášejí studený vzduch,
déšť i mráz,“ praví dávná pranostika. Přestože tito tři pánové opět přinesli výrazné
ochlazení, berlu Mrazilku tentokrát naštěstí nechali doma. Za to jim byli zejména
zahrádkáři vděční.
•• Sobota ••
Rodina je základ života. „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném
vesmíru,“ napsal francouzský spisovatel André Maurois. O tom, že tato myšlenka
bude vždy velice aktuální, jsme se mohli přesvědčit i během doznívající pandemie
nemoci covid-19, která opět pomohla odhalit sílu funkční rodiny. Nikoliv nadarmo
byl 15. květen zvolen za Mezinárodní den rodin.
•• Neděle ••
Kdy připlave vodník? Některé dívky před svatbou sní o mužích dostatečně chytrých na to, aby vydělávali dost peněz, ale zároveň dosti hloupých na to, aby jim je
dávali. Vybírat si mezi hloupým a bohatým Knížepánem či chudým a důvtipným
hastrmanem může Rusalka v divadelní pohádce Vodník Česílko. O tu však děti
přišly. Kvůli stále platným opatřením ji muselo Městské divadlo v Prostějově opět
přesunout, tentokrát na 29. srpna.

Takhle
I@ K<IÁ

Co ta
kabelka?
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ření rychlosti, ale budou umět i střílet
po vozidlech, jejichž řidiči nebudou
v ulicích města dodržovat předepsanou rychlost!
„Nemůžu o tom mluvit, primátor by
mě zabil,“ omluvila se Agentuře Hóser
náměstkyně pro dopravu v Prostějově
Alena Rašáková. Ta však nakonec
připustila, že nové radary, které budou brzy rozmístěny na nejfrekventovanějších komunikacích, budou umět
i jiné věci než měřit rychlost. „Radary
budou hodně nebezpečné pro ty řidiče,
kteří budou páchat přestupky,“ připustila Rašáková.
Pravdu o celé záležitosti nakonec přiznal i primátor Francimór

KRIMI
Ü½NGJ
Vyšetřovali už policisté vůbec
něco podobného? Takovou krádež prostě nevymyslíte! Do smíchu ale v pondělí ráno rozhodně
nebylo majiteli domu z Vrahovic, který po příchodu na svoji
zahrádku přišel na to, že mu
zatím neznámý pachatel ukradl
vodníka, želvu a krtka! Těmito
keramickými figurkami měl totiž osázeno svoje malé jezírko...

3 500
Škodu za tři a půl tisíce způsobil
nenechavec, který před tímto činem musel překonat plot vysoký
170 centimetrů. Zřejmě mu to za
to ale stálo. Policie případ šetří
pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody s dvouletou trestní sazbou.

www.vecernikpv.cz

Kopačka. Nechtěl, ale Agentura Hóser mu pohrozila, že zveřejní důkazy
o tom, že prostějovští fotbalisté užívají zakázané látky ke zlepšení sportovních výkonů, jednoduše dopují. „Jste
jedna velká novinářská sebranka,“
začal zhurta primátor Kopačka.
„Ano, stacionární radary budou
střílet! A to po vozidlech řidičů, kteří
poruší předepsanou rychlost ve městě
od dvaceti a více kilometrů v hodině.
Radary nebudou ale střílet přímo po
řidičích, ale do pneumatik či motorů
ve snaze okamžitě rychle jedoucí vozidlo zastavit. Tak aby přestupce byl
okamžitě dopaden a zatčen. A dokud neuhradí vysokou pokutu, bude

sedět v městské šatlavě. Chceme tímto drsným opatřením zbavit město
pirátů silnic,“ vysvětloval primátor
Francimór Kopačka. Ten tvrdí, že
v možnosti střelby z radarů má zákonnou podporu a souhlasí s tím
i policisté. Na otázku, co se stane
v případě, kdy radar špatně zamíří a trefí přímo řidiče, primátor si
s odpovědí hlavu nelámal. „Žádná
škoda,“ odtušil.
Za Agenturu Hóser Majkl
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.

DARINA FORGÁČOVÁ
se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 10. května 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
16 let, měří okolo 153 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Pojďme posedět. Další rozvolnění platné právě ode dnešního
dne vítají především majitelé
restaurací a hospůdek, kteří nyní
mohou otevřít předzahrádky. Sice
za stále platných přísných opatření,
ale komu by to po tolika měsících
vadilo? Takže si vezměme potvrzení
o očkování nebo negativním testu
a stavte se někde na kávu či pivko!
&21É68',9,/2«
Jak může sednout za volant?!.
Policisté minulé úterý chtěli zastavit
ppětadvacetiletého řidiče. A věděli
pproč! Chlapík známý tím, že má na
krku několik zákazů řízení a je drokr
gově závislý, však hlídce nezastavil
go
a snažil se ujet. Se svým autem ale
ppo pár stovkách metrů narazil do
sudů s olejem postavených před
su
jedním z domů v Určicích.
je
=$&+<7,/,-60(
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Odchovanec
prostějovského
fotbalu a dvaadvacetiletý útočník Sigmy Olomouc Mojmír
Chytil zařídil v sobotním
utkání Fortuna:ligy výhru svého
týmu na půdě Opavy. Byl to jeho
čtvrtý gól v letošním ročníku.
=$8-$/1É6

MIROSLAV
RŮŽIČKA
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Sportovec ze Ptenského Dvorku
ušel během dubna v rámci výzvy
10 000 kroků více jak 909 kilometrů! Úctyhodný výkon muže,
který se mimo jiné věnuje i závodům Spartan race.
=$6/(&+/,-60(«

„VÍTEJTE
V DŽUNGLI!“
Prostějovský zastupitel Pavel
Dopita je členem speciální komise
města, která má řešit problémy se
sociálními jevy. A takto se vyjádřil
o situaci přímo v centru...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

18/5 °C
Aneta

¶WHUÙ

18/11 °C

Støeda

19/10 °C

Ètvrtek

18/10 °C

Nataša
Ivo

BRONISLAVA LINHARTOVÁ
se narodila 18. května 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 11. května 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 41 do 50 let, měří mezi 160 až 165
centimetry, má střední postavu a hnědé
vlasy.

Zbyšek

Pátek

17/9 °C
Monika

Sobota

18/10 °C

Nedìle

19/11 °C

Emil

Vladimír
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Zhruba šest stovek lidí denně a dohromady už pětadvacet tisíc pacientů. To jsou
čísla vypovídající o očkovacím centru, které
město společně s prostějovskou nemocnicí
zřídilo ve Společenském domě.
Vybrali jsme správnou budovu, upravili interiér, zajistili jsme parkování pro pacienty,
pomáháme zdravotníkům s fungováním
centra. Původní provozní doba stanovená
na pracovní dny byla nedávno rozšířena
o soboty. Centrum je místem s krátkými
čekacími lhůtami, takže je využíváno lidmi, kteří chtějí očkování absolvovat brzy
po registraci. Minulý týden do něj pro svou
dávku vakcíny zavítal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který podle vlastních
slov toto místo zvolil právě pro rychlost
v přístupu k vakcíně.
Ukazuje se, že naše rozhodnutí vyčlenit
„Kasko“ na několik měsíců právě pro tyto
účely bylo správným krokem. Děkuji všem,
kteří se na tomto projektu podílejí, protože
dělají mimořádně záslužnou práci.

František JURA,RTKO¾VQT
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ZACHRÁNIL DŮM PŘED POŽÁREM
a odjel na kole
NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Tomu se říká
hrdina všedního dne! Obrovský dým valící se na začátku Krasické ulice poblíž
prostějovského aquaparku
vzbudil pozornost muže
projíždějícího místem na
kole. Ten svojí pohotovostí
a obětavostí zabránil šíření
požáru, který vznikl na zahradě jednoho ze zdejších
domů. Reálně přitom hrozilo, že od něj chytne sousední
nemovitost.

Martin ZAORAL
K požáru došlo v úterý 11.
května zhruba o půl druhé na
rohu ulic Dr. Uhra a Krasická.
Dým byl jasně patrný i v blízké

Krasické ulici. Cyklista přispěchal na pomoc a s jeho pomocí
se požár podařilo dostat pod
kontrolu. „Kdyby nepomohl,
tak by oheň vzal celou vrchní část našeho domu. Chtěla
bych mu moc poděkovat. Nemohli jsme tak učinit osobně,
pán totiž stihl odjet. Budeme
rádi, když se ozve,“ vyzvala
hrdinu přes Večerník Ilona Bulejková.
Díky včasnému zásahu k požáru ani nemuseli vyjíždět hasiči. „Naše jednotky na místo
nevyjížděly, protože byl požár
zdolán ještě před ohlášením
události. Na místo dojel pouze
vyšetřovatel, který nyní zjišťuje výši škody i příčinu požáru,“
prozradila nám tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová.

20091121414

SULP¿WRUNRPHQWXMH

WWW.VECERNIKPV.CZ

-QWąCDNÊåÊEÊUGRNCOGP[\CPGEJCN[PCFQO÷LCUP÷XKFKVGNPÆUVQR[

(QVQ+NQPC$WNGLMQX¾

5DGQËY\KO¿VLOL2ORPRXFNRXXOLFLMDNRREODVWVYÛVN\WHPVRFL¿OQøQHæ¿GRXFËFKMHYĎ
5DGQËY\KO¿VLOL2ORP

?JNO CJQµIÁKü@?@QnÁH/JHĄ
=P?@KJ?FJIOMJGJP

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Už před dvěma lety upozorňovali prostějovští zastupitelé za SPD na rostoucí problémy v samém centru Prostějova, kam se do různých ubytoven stěhují nežádoucí živly a nepřizpůsobiví lidé. Ti jsou pak zdrojem nepořádku nejen uvnitř ubytovacích prostor, ale i venku
v ulicích, kde navíc žebráním, nadávkami a mnohdy i fyzickými výpady obtěžují slušné občany.
Státní i městská policie navíc upozornily, že mnozí tito naprosto nepřizpůsobiví občané jsou
zároveň kriminálními živly s častou recidivou trestné činnosti. Na posledním jednání rady města se ale s tímto problémem začalo konečně něco dělat. Jako první přišla na řadu Olomoucká
ulice, kde v obávané ubytovně, přesněji řečeno domu hrůzy, bydlí z drtivé většiny Romové.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Stovky stížností obyvatel nejen Olomoucké ulice na chování především
romských spoluobčanů ubytovaných v nechvalně proslulém zařízení

už probudily z určité letargie i prostějovské radní. A ti se rozhodli jednat!
„Statutární město Prostějov podalo
žádost o vyhlášení oblasti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Jedná se o to, že pokud se v obci či ve
městě vyskytuje místo, kde dochází
k častému porušování veřejného pořádku, porušování pravidel občanského soužití, více či méně nebezpečné
kriminalitě, znečisťování oblasti od-

padky, sekrety, požívání alkoholu či
jiných návykových látek a tím i negativním dopadem na děti, pak lze tuto
oblast prohlásit za místo se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů,“
prozradila výsledek jednání rady města k tomuto bodu Alena Rašková,
náměstkyně primátora, v jejíž gesci je
řešení problematiky v sociální oblasti.
Večerník zajímalo, co rozhodnutí radních znamená po praktické
stránce? „Dopadem našeho rozhod-
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nutí bude, že pokud se chce nastěhovat
do této oblasti další člověk, nedostane
už příspěvek na bydlení, na který většinou spoléhají majitelé domů, tedy
takzvaných sociálních ubytoven. Nyní
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vlastní rozhodnutí,“ vysvětlila Rašková
a potvrdila tak, že ubytovna v Olomoucké ulici bude konečně pod
permanentní kontrolou.
>>>dokončení na straně 13
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houbovou chorobou. V odlomené kosterní větvi bylo navíc
identifikováno bílé tlení, bílá
hniloba,“ spočítala neduhy uvedeného stromu Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro
životní prostředí v Prostějově.
Verdikt radních a zástupců odboru životního prostředí prostějovského magistrátu tak na sebe

nenechalo dlouho čekat. „Vzhledem k těmto skutečnostem bylo
rozhodnuto o havarijním kácení
z důvodu přímého ohrožení.
Vzhledem k možnému hnízdění
ptactva byla celá záležitost projednána s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny,
který sdělil, jak v této věci postupovat,“ dodala Sokolová. (mik)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Tohle mohlo
skončit tragédií! Jediné štěstí, že v tu chvíli kolem nikdo
nešel... Uplynulý pátek nad
ránem vlivem silného poryvu větru došlo v Kolářových
sadech v blízkosti hvězdárny
k odlomení silné kosterní
větve letitého stromu. Vedení
města okamžitě přišlo s opatřením a obrovský listnáč bude
muset být pokácen.
„Jedná se o dřevinu rostoucí v těsné blízkosti pěšinky ke
hvězdárně, oválu, cyklostezky,
chodníku pro pěší, workoutového hřiště. Na místě proběhlo
v pátek 14. května v devět hodin
ráno šetření za účasti vlastníka
pozemku, správce zeleně a odboru životního prostředí. Na
základě již dříve zpracované inventarizace má dřevina infekci
kmene, infekci báze kmene, infekci kosterního větvení, podezření na infekci kořenů a kořeny
a kosterní větve jsou napadeny

bude pověřený pracovník státní správy
oslovovat Městskou policii, Policii ČR,
orgán sociálně právní ochrany dětí
a další zúčastněné strany se žádostí
o vyjádření, teprve pak bude probíhat
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pohled zpátky

PROSTĚJOV Tato věc patří k letitým nešvarům Prostějova. Ale
naprosto nic s tím neuděláte...
To se tak těšíte ze zbrusu nového chodníku, který prochází ve
vaší ulici rekonstrukcí. Ale ne na
dlouho. Znenadání přijede firma,
která zbrusu novou komunikaci
pro pěší zase rozkope. Ze zákona
totiž magistrát musí povolit internetovým společnostem, které pokládají například optické kabely
do země, jakékoliv stavební práce.
Kdykoliv a kdekoliv.
Aktuálně k podobné situace dochází
ve Vrahovicích. „Před nedlouhou dobou byl rozkopán chodník na začátku
ulice Čs. armádního sboru ve Vrahovicích vpravo ve směru od školy na
Kralice. Zřejmě z důvodu pokládání
optického kabelu. Teď je na stejném
místě rozkopán chodník po levé straně ulice. O jakou akci se jedná, co tam
dělají? Nešlo sjednotit práce a udělat
protlak pod silnicí, pokud se jedná
o totéž? Čeká nás ještě ukládání drátů
vysokého napětí do země a tak bude
ulice rozkopána opětovně. Prosím
také o kontrolu kvality práce pokládky dlažby zpět na místo po akci,
protože proklamované uvedení
do původního
stavu to rozhodně není! A to jsme
měli takovou radost z nových chodníků ze zámkové dlažby,“
posteskl si k aktuální situaci Michael
Donth z Vrahovic.
Na jeho stížnost zareagovala ihned
vedoucí odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu. „Stav chodníku v uvedené ulici
prověříme a s investorem budeme
řešit uvedení do původního stavu.
Je však třeba zdůraznit, že statutární
město Prostějov nemůže a ani nemá
zákonné prostředky na omezování
nebo koordinaci výkopových prací
soukromých investorů při opravách
nebo budování inženýrských sítí,“
sdělila Alexandra Klímková.
„V dnešní době se na spolupráci
a sjednocení všech prací dokážeme
úspěšně domluvit s energetickými
společnostmi, plynaři nebo společností Vodovody a kanalizace. Pokud
někde opravujeme chodník nebo
silnici, nejprve oslovíme tyto firmy,
zda v uvedené lokalitě mají své plány,
například při opravách vodovodního
řadu a podobně. Nedokážeme se ale
domluvit se soukromými firmami,
zejména provozovateli internetových
sítí,“ řekl Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního
města Prostějova. ¨
Zdá se tedy, že nastíněný problém
bude trvat i nadále…
(mik)
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Problémy s kontejnery na staré obnošené šatstvo trvají i nadále. Lidé sice
uvítali, že se s oblečením, které už pomalu žerou moli, nemusejí tahat do
sběrných dvorů a mohou je odložit
zhruba na patnácti místech v Prostějově do speciálních kontejnerů. Ale
to je taky snad jediné pozitivum, které
tento podnikatelský záměr soukromé
společnosti přináší.
Jak jsme totiž zjistili na základě několika
svědectví, firma s šatstvem vesele obchoduje v síti svých obchodů s obnošeným
oblečením a ne že ho odváží k likvidaci.
Navíc se v Prostějově v posledních týdnech rozmohl další fenomén. Oblečení
z kontejnerů ve velkém vybírají sociálně slabší lidé, kteří pak většinou starým
a nepotřebným ošacením oblékají celou

Žižkovo náměstí - západní fronta

šatstva. Není v naší moci ovlivnit, co firma s oblečením podniká dál. Ano, bylo
nám při podpisu sděleno, že společnost
bude obnošené šatstvo ekologicky likvidovat, ale písemně to potvrzené nijak nemáme. Tím, že nám firma odváží z města
tento odpad, šetří na druhé straně městu
skutečně nemalé peníze, nemusíme likvidaci starého oblečení platit z městského
rozpočtu,“ uvedl k problému Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova. Ať je to jak
chce, občan by měl vědět, že s oblečením,
které vyhodí do speciálních kontejnerů,
se děje následující. Firma ho dál prodává
v ‚sekáčích‘, zadruhé ho rozkradou sociálně slabší spoluobčané a zatřetí jen mizivá
část skutečně končí při likvidaci. Nebylo
by tedy lepší staré šatstvo rovnou věnovat
charitativním organizacím?
Bohulibý nápad se tehdy tak trochu „zvrtnul“. Později se skutečně přišlo na to, že oděvy vyhozené do
kontejnerů prošly čistírnami a mířily zpět do obchodů nabízejících šaty, kalhoty či kabáty ze druhé
ruky. Nekončily tedy ve spalovnách nebo jako dar
humanitárním organizacím, jak bylo původně zamýšleno. Nic trestného na tom ovšem nebylo, takže
nikdo z toho tenkrát žádnou vědu nedělal. Dnes podobné kontejnery existují v Prostějově také, ale našinec se spíše naučil obnošené šatstvo věnovat azylovému centru či dalším sociálním organizacím. A to je
mnohem lepší než ho ukládat do kontejnerů. (mik)
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Příště: ulice Floriána Nováka
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rozvětvenou rodinu. Anebo s oblečením
taky kšeftují dál. Po naší první reportáži
zhruba před měsícem, kdy nám další kšeftování s odloženým oblečením dosvědčili
mnozí čtenáři a potvrdila i jedna z majitelek prodejny Second Hand v Prostějově
Dagmar Kýrová, ozvali se naší redakci
i někteří rozhořčení radní. Nejprve nám
tvrdili, že pokud se prokáže, že soukromá firma skutečně vybrané staré šatstvo
znovu prodává v obchodech, radnice s ní
rozváže smlouvu o provozu této činnosti.
Nyní už ale konšelé mluví jinak. „Dopodrobna jsem celou situaci studoval a detailně jsem také probíral smlouvu mezi
městem a uvedenou společností. Bohužel
máme nyní svázané ruce, protože jsme
firmě pouze smluvně pronajali místa
pro instalaci kontejnerů na sběr starého
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jak šel čas Prostějovem ...

16. 5. 2011
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PLUMLOV
V Hladina Podhradského
rybníka se v pátek 22. května 2020
doslova zavřela nad čtyřiatřicetiletým mužem, který dostal chuť se vykoupat. Jeho záměr se mu však stal
osudným. Po dlouhém prohledávání části rybníka v okolí břehu pod
plumlovským zámkem, kde byl muž
naposledy spatřen, jej bez známek
života vylovili policejní potápěči.
V celé záležitosti sehrál zásadní roli
alkohol. Místní rodák dle svědků
delší čas popíjel na pláži u Podhradského rybníka ve společnosti dvou
0CVQOVQOÊUV÷UGOWåWVQRKN
Foto: Martin Zaoral
bezdomovců. Následně se vydal do
vody. Povedení kumpáni dle svědků a tak záchranku na místo zavolali až si všimli, jak omámený plavec zmizel
vůbec nezaznamenali jeho zmizení, lidé procházející po hrázi rybníka. Ti pod vodní hladinou nedaleko keře
rostoucího na břehu rybníka a už se
nevynořil.
Smrt místního rodáka, který se do
Plumlova vrátil poté, co se rozešel s přítelkyní, vyvolala řadu reakcí. Nejčastěji
se objevovaly kondolence směrem k
rodině zemřelého. Na zarostlém balvanu poblíž místa tragédie později vznikl
improvizovaný přírodní pomníček s
andělíčkem, dvěma kříži a několika
oblázky.
Dá se předpokládat, že vzhledem k
prvnímu výročí události se na něm
tento pátek svíčky opět rozhoří nový0GFCNGMQQFP÷LX\PKMNVGPVQKORTQXK\QXCPÚRQOPÊéGM
Foto: Martin Zaoral
mi plameny.
(mls)
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Firma

Makovec, Kostelec na Hané
PM Sped, Němčice nad Hanou
Maier, Prostějov
Krajské ředitelství Ol. Kraje, Pv.
Pozemstav Prostějov

Preciosa, Brodek u Konice
Okno Nemovitostí, Prostějov
Statek Prostějov
Lipka, Prostějov
Nature, Prostějov
PS Plasty, Kralice na Hané
ZD Smržice
SIDA, Prostějov
Slévárna Anah, Prostějov
Kendrion, Prostějov
Laser Technology, Prostějov

110 Kč/hod.

Prodavač/-ka

Provoz

jednosměnný

Kvalifikace

základní+praktická

Firma

D-IP Olomouc, Prostějov

V PÁTEK 21. KVÌTNA, V 10:00 HODIN

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE JE

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

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

Plat (Kè)

Pozice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

jednosměnný
základní+praktická
pružná prac.doba základní+praktická
třísměnný
základní+praktická
nepřetržitý
ÚSO s maturitou
pružná prac.doba střední odborné

20 500 Kč
20 000-40 000 Kč
19 040-27 772 Kč
31 090 Kč
18 500 Kč

Kvalifikace

Montážní dělník/ce
Obchodní zástupce
Technik/-čka,údržbář/-ka
Pracovník/ce v soc.službách
Řidič/-ka nákl.automobilu
Skladník/ce
Agronom/-ka
Vrátný/á
Brusič/-ka odlitků
Operátor/-ka
Obsluha zařízení
Porážeč/-ka zvířat,
bourač/-ka masa
Řidič/-ka sk. B+E
Skladník/ce
Policista/ka
Zedník/ce

Provoz

jednosměnný střední odborné
pružná prac.doba ÚSO s maturitou
jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný střední odborné
jednosměnný ÚSO s maturitou
nepřetr.provoz střední odborné
třísměnný
základní+praktická
třísměnný
střední odborné
třísměnný
základní+praktická

Plat (Kè)

18 500-23 000 Kč
45 000 Kč
35 000-40 000 Kč
18 500-26 900 Kč
25 000 Kč
20 000-24 000 kč
26 500 Kč
11 900 Kč
32 000-42 000 Kč
20 857 Kč
20 160 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

17. května 2021

21050310520

1040610387

21042810504

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

20

Přijmeme klempíře – pokrývače na HPP,
praxe vítána. P. Řezníček.
Tel.: 606 833 329

Přijmeme zaměstnance
do dřevovýroby v Otaslavicích.
Volejte na tel.: 737 488 417

PRÁCI NABÍZÍ

21050710542

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

nabídka pracovních míst / řádková inzerce

21020320122

16

21051420573
21041610445
21051310552
21050410526

Na linku 156 se předminulý čtvrtek
6. května obrátila v pravé poledne
s prosbou o pomoc žena, která procháá
zela parkem ve Studentské ulici. Zde
uviděla sedět na lavičce postarší ženu.
Její chování vykazovalo známky zdraa
votního problému a případnou pomoc oznamovatelky odmítla. Vyslaná
hlídka našla sedící seniorku na lavičce.
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.

Seniorku odvezli domů

Dvě dívky mladší patnácti let se ocitly
na šikmé ploše. Vše začalo jejich návštěvou obchodního domu v centru
města ve čtvrtek 13. května. Nejdříve
navštívily prodejnu s oblečením. Nakupování se jim velice zalíbilo, a proto
plynule přešly do obchodu s drogérií.
Zde při pohybu po prodejně vybíraly
různé druhy zboží a vkládaly si ho přímo do batohu. Jejich podezřelé chování neuniklo pozornosti ostrahy, která je po celou dobu bedlivě sledovala.
Dívky neprojevily sebemenší snahu
vybrané věci uhradit a prošly pokladní zónou bez zaplacení. Přivolaná
hlídka společně s ostrahou zjistila, že
v batohu obou slečen se nenachází
jen sortiment z oddělení drogérie,
ale i z jiného obchodu. Podle visaček
byla identifikována firma, která takové zboží prodává. Hlídka kontaktovala vedoucí prodejny a ta následně
potvrdila, že jim zboží této značky
opravdu patří. Dívčiny neměly úmysl
zapírat a ke krádeži v obou obchodech
se přiznaly. V drogérii odcizili zboží
v hodnotě 1 078 korun, zato v obchodě s oblečením byly daleko aktivnější.
Zde se vyšplhala cena ukradeného
zboží na 4 993 koruny. K poškození
sortimentu nedošlo a ten byl následně vrácen zpět do prodeje. Jelikož
jsou obě pachatelky mladší patnácti
let, hlídka je v místě bydliště předala
zákonným zástupcům. Celý případ
bude oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Nezletilé kradly ve velkém

Předminulou sobotu 8. května o půl
třetí odpoledne se na linku 156 obrátil
s prosbou o pomoc šedesátiletý muž
a uvedl, že se nachází na parkovišti
hřbitova v Brněnské ulici.
u Městského hřbitovav
Jeho potíže spočívaly v tom, že si při
odchodu na hřbitov zabouchnul klíče
ve vozidle. Hlídka po příjezdu zkont-t
rolovala, zda náhodou některé dveře
u vozidla zůstaly neuzamčené. Tušení
strážníků se vyplatilo. Zadní kufr nebyl
uzamčen. Pro klíče ponechané v zapaa
lování si tak majitel automobilu mohl
vlézt. Dobře to dopadlo a po celé pří-í
hodě odjel v klidu domů.

Pro klíče lezl kufrem

Pachatelé se na místo činu vracejí, tak
tomu bylo i v tomto případě. Dvaadvaa
cetiletý muž navštívil v pátek 7. května
jeden z prostějovských supermarketů.
Namířil si to rovnou do oddělení lihovin a z regálu
g si vzal láhev likéru Jägergr
meister, kterou si následně vložil rovrovvnou do bundy a prošel přes pokladní
zónu, samozřejmě bez zaplacení. Kráá
dež mu protentokrát prošla. Posílené
sebevědomí mu dodalo odvahu
a o dva dny později navštívil stejný obchod. Netušil však, že o jeho počínání
už ví ochranka prodejny. Po vstupu na
prodejní plochu jej k jeho velkému překvapení zastavila ostraha a přivolala
hlídku. Strážníkům se ke krádeži při-i
znal a popsal i jakým způsobem byla
provedena. Vzniklou škodu v hodnotě
210 korun nebyl na místě schopen zaa
platit. Celá záležitost byla oznámena
správnímu orgánu k projednání.
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Chytili jej za dva dny
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ho Prostějovana, kterého strážci zákona
vypátrali a zadrželi v pátek 7. května po
dvacáté hodině ve Finské ulici. „Na muže
byl Okresním soudem v Olomouci dne
třetího května vydán příkaz k dodání do
výkonu trestu odnětí svobody pro zločin
krádeže. Po provedení nezbytných administrativních úkonů byl muž eskortován
do vazební věznice v Olomouci,“ popsal
první úspěšný zásah Kořínek.
Hned následujícího dne jiná hlídka téhož
oddělení po dvaadvacáté hodině kontrolovala ve Vrahovické ulici Škodu Octavii.

i sestra útočníka, která přispěchala matce
na pomoc. Díky její pohotovosti agresor ve fyzickém napadení ihned přestal.
Strážníci na místě vzniklou situaci mezi
rodinnými příslušníky uklidnili,“ popsal
incident z rodinných vztahů Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Po zásahu strážníků zkrotl i agresivní mladík. „Ke hrubému chování se útočník vůči
své matce přivolané hlídce doznal. Také
připustil, že udělal chybu. Ke zranění nebo
škodě na majetku nedošlo a lékařské ošetření napadená žena nepožadovala. Svým
chováním je mladík podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Své jednání
bude vysvětlovat u správního orgánu,“
doplnil Zapletal.
(mik)

povedl. Druhý pokus o hodinu později
už úspěšný nebyl. O další tři tisíce korun
muž nepřišel, protože už stihl kartu zablokovat. Celková výše způsobené škody byla vyčíslena na 5 600 korun,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ženu pro uvedené jednání podezírají z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. „Za ten jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ upozornil Kořínek.
(mik)
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formace o třetím zadržení celostátně hledané osoby. „V pondělí desátého května
po třinácté hodině pak policisté oddělení
hlídkové služby v Kolářových sadech vypátrali dvaadvacetiletého muže z Bruntálu. Na toho souhlas se zadržením vydalo v lednu tohoto roku okresní státní
zastupitelství v témže městě. O několik
hodin později jej proto policisté předali
do policejní cely v Krnově. Všechny tři
zákroky i eskorty se obešly bez zranění
osob a škody na majetku,“ uzavřel František Kořínek.
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PROSTĚJOV Pěkně vypečená kamarádka! Policisté zveřejnili podrobnosti k případu ze 6. dubna tohoto
roku, kdy přijali oznámení čtyřiačtyřicetiletého muže o tom, že byl v místě
bydliště okraden o mobilní telefon.
V obalu telefonu měl navíc uložený
občanský průkaz, platební kartu
a dvousetkorunovou bankovku.
„Jako podezřelou ze skutku označil svou
čtyřiadvacetiletou kamarádku, která
u něj byla na návštěvě. Své podezření podepřel sdělením, že ví, že ´ona tak trochu
krade´... Provedeným prověřováním se
policistům podařilo zjistit, že podezření
muže zřejmě nebylo neoprávněné. Dále
zjistili, že se povedená kamarádka odcizenou kartou krátce po jejím získání pokusila učinit dva výběry hotovosti. První,
kdy vybrala čtyři tisíce korun, se jí ještě

Okresního soudu v Mostě a Obvodního
soudu pro Prahu 6. Příkazy k jeho zatčení
vydali koncem března v Mostě a o měsíc
později v Praze. Při kontrole dále zjistili,
že muž řídil pod vlivem omamných látek a navzdory dříve uloženému zákazu
řízení. Po provedení nezbytných administrativních úkonů byl muž eskortován
do cely předběžného zadržení v Praze.
V Prostějově nadále čelí trestnímu stíhání pro podezření z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a je podezřelý z přestupku podle zákona

Koncem dubna se do místa bydliště
v Prostějově z několikaměsíčního
pracovního pobytu na druhém
konci republiky vrátil mladý muž.
Před odjezdem se dohodl se svým
kamarádem, že mu po dobu jeho
nepřítomnosti pohlídá psa. Když se
majitel psa z pracovního pobytu vrátil domů, zjistil, že ho kamarád svěřil
další osobě. O několik dní později
při procházce na náměstí Spojenců
v Prostějově svého psa poznal. Ženě,
která jej venčila, situaci vysvětlil a ta
souhlasila s jeho vydáním. Předala
právoplatnému majiteli psa telefonní kontakt a dohodli se, že jí má zavolat, až si ho bude chtít převzít. Když
tak však majitel učinil, ochota k předání se u ženy už vytratila a vrátit
zvíře odmítla. Policisté věc šetří jako
přestupek proti občanskému soužití
– schválnost. Za ten je možno uložit
pokutu až do výše 20 000 korun.

Přišli si na pár korun, škody však napáchali více než dost. Přitom pořádně
znepříjemnili život lidem, kteří prostě jen
někde zaparkovali své auto a pak s ním
už nemohli odjet. Přestože při odřezávání katalyzátorů museli nadělat pořádný
hluk, dlouho se jim dařilo unikat. Auta
nejčastěji ničili na parkovišti před prostějovskou nemocnicí, u Penny Marketu
či v ulici Bohumíra Šmerala. Jednou zamířili i do Konice. Působili však praktic-

Martin
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zcela upřímné odpovědi se mu však
zřejmě nedostalo. Patrik Měřička se
snažil odpovědnost svést na jiné. „Býval jsem úplně normální dítě, měl jsem
práci, auto a několik let i přítelkyni. Pak
jsem zjistil, že provozuje svůj vlastní
privát, kam si vodí chlapy, s nimiž spí za
peníze. Nadělal jsem pak nějaké dluhy
a naši mě kvůli nim vyhodili z domu,“
ohlédl se za svou minulostí Měřička.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
vzhledem k rozsáhlé činnosti celé
skupiny bude muset prostějovský
soud vyčkat na rozhodnutí jiných
soudů. Hlavní líčení tak bylo odročeno na konec června.
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vitinu, na němž byl závislý. „Byla to
hloupost, ale neměl jsem na výběr.
Žil jsem na ulici, a jelikož jsem neměl pořádné zázemí, nemohl jsem
jít ani do práce,“ snažil se vysvětlovat
své neobhajitelné jednání Patrik Měřička, který navzdory mladému věku
má za sebou už celkem šest odsouzení.
Katalyzátory očividně odřezával po
celé Moravě a občas vyrazil i do Čech.
„Neměl jsem
Ty pak končily u překupníka z Ostravy. „Vzhledem k vašemu věku je až nena vybranou“
uvěřitelný rozsah vaší trestné činnosti.
Patrik Měřička přišel o řidičák, ne- Jak je to možné?“ byl zvědavý soudce
boť opakovaně řídil pod vlivem per- Petr Vrtěl.

ky po celé Moravě. Jejich řádění učinila
přítrž až silniční kontrola, během níž byl
jeden z ukradených katalyzátorů objeven
v kufru auta. Pak už vše záleželo pouze na
šikovnosti kriminalistů, jimž se z nich podařilo získat potřebné doznání.
„Byl to společný nápad,“ prozradil Lukáš
Čureja z Hrušky, který společně se svojí
družkou vychovává celkem šest dětí.
V celé záležitosti se Čureja angažoval
hlavně jako řidič, když vozil Patrika Měřičku, s nímž se seznámil před kroměřížským Kauflandem.

PROSTĚJOV„Jsem skoro slepý a vlastně jsem rád, že vás nevidím!“
Tuto mrazivou poznámku poslal tělesně postižený muž na adresu
dvou zlodějů, kteří mu způsobili pořádné problémy. Nebyl přitom
rozhodně sám. Dvaadvacetiletý Patrik Měřička a o devět let starší
Lukáš Čureja jen v prostějovském regionu napáchali škody na minimálně 14 autech! Na lup vyráželi vždy v noci s připravenou bruskou, pomocí níž odstraňovali z aut jeden katalyzátor za druhým. Ke
svému řádění přizvali i Měřičkovu přítelkyni Kateřinu Smýkalovou.
Všichni tři se minulé úterý sešli u prostějovského soudu.

Patrika Měřičku a Lukáše Čureju
pomohla odhalit dopravní kontrola

Psa vrátit nechtěla

Předminulou neděli 9. května po
dvaadvacáté hodině zahlédli policisté prostějovského oddělení
hlídkové služby v Tylově ulici po
silnici kličkujícího cyklistu. Ještě
než se jej pokusili zastavit, cyklista
sám upadl na komunikaci. První dechovou zkouškou policisté
u muže změřili hodnotu 3,13 promile alkoholu v dechu, ale žádný
z pokusů o opakovanou zkoušku se
již muži dokončit nepodařilo. Muž
jevil známky velmi silné podnapilosti, nedokázal udržet stabilitu
a neustále padal. Z důvodu ochrany jeho života a zdraví byl proto
policisty zajištěn a k vystřízlivění
umístěn do protialkoholní záchytné stanice. Pro své jednání je navíc
podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten
mu hrozí pokuta až do výše 50 000
korun. látky. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.

V opilosti padal
před hlídkou
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Do smíchu moc nebylo seniorovi,
který v pondělí 10. května ráno přišel na svoji předzahrádku u domu
a zjistil, že se na ní nezvaný návštěvník dopustil škody v podobě
krádeže. Nelenil a prostřednictvím
telefonní linky 158 přivolal policisty. Hlídce, která přijela do ulice
Marie Majerové ve Vrahovicích,
ukázal místo, odkud zmizeli jeho
stálí osadníci jezírka. Policisté do
záznamu uvedli, že zloděj, který
musel překonat plot o výšce cca 170
centimetrů, poškozenému ukradl
keramického vodníka, keramickou
želvu a dřevěného krtka. Odcizené
věci měly hodnotu 3 500 korun.
Případ policisté šetří pro trestné
činy krádeže a porušování domovní
svobody s dvouletou trestní sazbou.

Ve čtvrtek 13. května v odpoledních až večerních hodinách proběhla kontrola prostějovských ubytoven se zaměřením na kontrolu
cizinců. Součinnostní akce odboru
cizinecké policie krajského ředitelství, obvodního oddělení Prostějov 1 a strážníků místní městské
policie se zúčastnilo celkem 12
strážců zákona. Ti v ubytovnách
v Močidýlkách a v ulici Marie Pujmanové zkontrolovali celkem 135
osob, z čehož bylo 110 cizinců. Při
kontrole policisté zjistili jediný přestupek. Drobný nedostatek v dokladech celníci vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení.

Cizinci bez vážných prohřešků
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PROSTĚJOV V jednom z prostějovských bytů došlo v pondělí 10.
května k rodinnému incidentu.
Podle všeho hodně nevychovaný
mladík fyzicky napadl vlastní matku. Ta si jen od svého syna půjčila
mobilní telefon. Mladík už jí ale
zatelefonovat nenechal a fyzicky ji
napadl, začal ji dokonce škrtit. Vyhrocenou situace museli zklidnit až
strážníci.
„Použít násilí vůči své matce se nerozpakoval osmnáctiletý mladík. Důvodem
celého incidentu byl mobilní telefon.
Matka si půjčila synův mobil a chtěla
si s něj zavolat. Reakce syna byla velice
nečekaná. Ten ji uchopil pravou rukou
za krk a začal ji škrtit. Doma se nacházela
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„Od pátku sedmého do pondělí desátého května se policistům prostějovského
oddělení hlídkové služby podařilo díky
jejich aktivnímu přístupu k uloženým
úkolům vypátrat a dopadnout hned tři
muže, po kterých pátrala policie v celé
republice,“ pochlubil se František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
V prvním případě šlo o čtyřiadvacetileté-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV O tom, že se po Prostějově často pohybují darebáci, po kterých pátrají policisté z celé republiky, si už šuškají vrabci na střeše. Důkazem toho může být výsledek práce zdejších
strážců zákona, kteří během čtyř dní zadrželi a eskortovali do
věznice nebo policejních cel hned tři celostátně hledané osoby.
Na ně už před časem vydaly zatykače soudy v Olomouci, Mostě, 2TQUV÷LQXwVÊRQNKEKUVÆD÷JGORQUNGFPÊEJFPÊPC×\GOÊO÷UVC\CFTåGNKCGUMQTVQXCNK
+NWUVTCéPÊHQVQ2QNKEKGè4
Praze i státní zastupitelství v Bruntále. Policejní mluvčí František JPGFVąKQUQD[XEGNQUV¾VPÊOR¾VT¾PÊ
Kořínek komentoval úspěch svých kolegů slovy, že Prostějov
„V řidiči policisté zjistili dvacetiletého o silničním provozu,“ informoval mluvčí
není město pro skrývající se před zákonem...
muže z Mostu, po kterém touží soudci prostějovské policie a vzápětí přidal in-

17. května 2021
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Přišel o vodníka i krtka
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Muže z Mostu zatkli
policisté zdrogovaného v autě

Prostějově
168 Vzadrželi

krimi

KRGLQ

Oliver HANEL
14. 5. 2021 51 cm 3,80 kg
Smržice

děti, zdraví a pejsci

procházce v přírodě pečlivě prohlédnout po celém těle. Pokud se přeci jen
„nezvaného hosta” domů přineseme,
je nutné se ho správně zbavit. Klíště
je nejlepší odstraňovat v gumových
rukavicích, pokud je přisáto, pak zakápnout alkoholovým desinfekčním
prostředkem a vykývat, místo přisátí
desinfikovat. Klíště bychom neměli
drtit, můžeme jej vyhodit do WC
nebo ponořit do desinfekčního prostředku.
Infekční oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov zajišťuje péči
pacientů všech věkových kategorií. Provoz infekčního oddělení je
nepřetržitý 24hodinový pro všechna akutní vyšetření a příjmy. Lékaři
zajišťují konsiliární činnost v oboru
infektologie pro ostatní oddělení
nemocnice. Oddělení je zároveň
garantovaným pracovištěm pro diagnostiku a terapii virových hepatitid, včetně terapie virové hepatitidy
C přímo působícími antivirotiky
(DAA) Má registrovanou poradnu
pro cestovní medicínu a očkovací
centrum.
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populace. Na našem území je přitom mnoho ohnisek, kde jsou dobré
podmínky pro život klíšťat. Nakažená
klíšťata se vyskytují ve všech krajích
České republiky, aktivní začínají být,
pokud venkovní teplota na několik
dní překročí pět stupňů Celsia,“ upozorňuje Tkadlecová. Očkování má
smysl zejména pro lidi hodně se pohybující v přírodě, pro nejmenší děti
a starší pacienty, u kterých má nákaza
častěji závažný průběh.
V roce 2020 lékaři na infekčním
oddělení v Nemocnici AGEL Prostějov poskytli péči nadprůměrnému počtu pacientů s klíšťovou encefalitidou. „Klíšťových encefalitid
bylo poměrně dost, od května do září
se jednalo přibližně o čtyřicet pacientů. V rámci hospitalizací byl loňský
rok silně ovlivněn situací s covidem.
Nemohli jsme přijmout všechny pacienty a léčili se proto na jiných odděleních,” uvedl dále primář Prokeš.
Při pobytu v přírodě je nutné chránit
se repelenty a mastmi odpuzujícími
hmyz, nosit vhodné oblečení a obuv
při pobytu v lese a rovněž se po každé
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Martin Mokroš,
ředitel Střední zdravotnické
školy Prostějov

ÈÇÄÁ»Á½

PROSTĚJOV Zní to možná až neuvěřitelně, ale maturantům
m se
h síí
podařilo uspořádat poslední zvonění. Domluvili se po sociálních
by
tích a v jeden den, přesně 10. května, vyrazili do ulic a do škol, aby
se tak nějak připomněli, že existují. Důležitou poznámkou je, že
se promíchali maturanti z více škol a tak jste mohli v ulicích narazit na směsku, která dokázala i ve školách vzbudit rozruch.
Ředitelé se zděsili, zda se jejich žáci po roce distanční výuky
změnili až tak, ale pak došlo na vysvětlení a smích. Třeba u náss
na prostějovské „zdravce“ překvapil počet zástupců mužskéhoo
pohlaví, ale po vysvětlení, že jde o gymnazisty, jsem se s nimi jako
ko
bývalý absolvent této školy rád vyfotil, protože poslední zvoněníí
je letos naše jediná společná radost. Tou další se může stát až
maturitní vysvědčení, což je na život studentský setsakra málo.
Samozřejmě se také přisívalo do kasičky, to musí být.

došlo na naši adresu...
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Adam Knesl,
sl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
S přicházejícím jarem se probouzí
obouzí
fauna i flóra a začíná tak období,
bdobí,
kdy si z výletu do přírodyy
přineseme domů i nechtěného
ého
parazita. Řeč je o klíšťatech, která
mohou přenášet závažná onemocemocnění a jen v Nemocnici AGEL
ProLProstějov v loňském roce zaznamenali
několik desítek případů klíšťové
encefalitidy.
„Záleží na klimatických podmínkách
a především na tom, jaká je zima
a jaro. Standardně nástup klíšťat začíná kolem dubna, ale když jsou teplejší
dny, tak jejich aktivita narůstá a může
to být klidně již v březnu,“ informuje
Zdeněk Prokeš, primář infekčního
oddělení prostějovské nemocnice.
Hojně rozšířený parazit v českých
klimatických podmínkách přenáší
závažná onemocnění, jako je lymeská
borelióza, proti které se očkovat nelze
a která se léčí antibiotiky, nebo klíšťovou meningoencefalitidu s možností
preventivního očkování.
„Česká republika stále patří k zemím s nejvyšším výskytem klíšťové
encefalitidy v Evropě. V roce 2020
bylo nahlášeno celkem 854 případů,
což potvrzuje rostoucí trend posledních let. Klíšťová encefalitida je endemická ve většině zemí Evropy. Česká
republika se bohužel významně podílí na ročním celosvětovém výskytu,
který činí deset až patnáct tisíc případů,“ říká Hana Tkadlecová ze společnosti Avenier, která spadá do skupiny
AGEL a provozuje v zemi 22 profesionálně vybavených center Očkování
a cestovní medicíny. „Ačkoliv většina má povědomí o existenci tohoto
onemocnění a očkovací látky, je u nás
očkováno jen devětadvacet procent

...
7<à<GJJ=?J=ÁFGÁnĂ<O P?@N@JK<FJQ<OGJöNFÑ
UQÑn@IÑKJà@OKüÁK<?ĄFGÁnĂJQÑ>C@I>@A<GDOD?

NEMOCNICE

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 fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám
pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce PVV

Posílejte svá miminkaa
P

Vítejte
ì
na svìtì

Na vině je rychlost i bezohlednost

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

17. května 2021

BLAHOPØEJEME!!!
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Jak se Večerník dozvěděl, na nedávné schůzi probírali členové dopravní
komise města celkem tři studie, které
navrhovaly různá provedení výstavby
rondelů na náměstí Padlých hrdinů.
Všechny ale byly zamítnuty! „Dopravní komise jako poradní orgán rady
města doporučila nevyužít žádnou
z předložených variant. Varianty byly
tři, navrhovaly kruhový objezd, nicméně každá měla nějaký nedostatek,“
potvrdila Večerníku Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora zodpovídající za dopravu v Prostějově.
„Varianta první navrhovala „kruháč“
nejmenší, a současně v ní ulice Českobratrská, ze které při větším provozu nejde odbočit doleva, zůstala beze změny
a tím pádem zůstal také neřešen hlavní
problém již zmiňovaného odbočení

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak vyřešit nepřehlednou a do jisté míry i nebezpečnou křižovatku na náměstí Padlých
hrdinů v Prostějově? Tak tyto plány
se už na radnici kují minimálně deset let. Na řešení se původně čekalo
s tím, že dříve plánovaný rondel by
se zde mohl postavit společně s rekonstrukcí Vrahovické ulice. Ta
však byla pět let po sobě odkládána,
a tak téměř do zapomenutí se odsunul i projekt řešení zmíněné křižovatky ulic Svatoplukovy, Českobratrské a Vrahovické. Nové úvahy
ožily až teď!

vlevo. Varianta druhá měla Českobratrskou zahrnutou do změn, ale vzhledem
k velikosti rondelu by bylo nutno zbořit
dům na spojnici na rohu Vrahovické
a Svatoplukovy, takže tato studie rovněž
neprošla. Třetí návrh rovněž zahrnoval
Českobratrskou ulici, při realizaci rondelu by se musel ale zlikvidovat památník
obětem hladové demonstrace a vlastně
by zaniklo celé náměstí Padlých hrdinů,“
objasnila Rašková důvody, proč členové
dopravní komise ani jednu z variant neschválili.
„Každý, kdo touto oblastí jezdí, ví,
že jsou tu dva problémy. Jeden je odbočení z ulice Českobratrské vlevo,

druhý je napojení se z ulice Svatoplukovy na ulici Vrahovickou. To je důvod, proč jsme zadali řešení odborníkům. Teď víme, že pokud bychom na
některé řešení přistoupili, co to bude
obnášet a zda to je, či není pro město
přijatelné,“ dodala náměstkyně prostějovského primátora, které se Večerník
ještě zeptal, jaké tedy řešení křižovatky
na náměstí Padlých hrdinů mají radní
ještě v rukávu a kdy k němu konečně
dojde? „Křižovatka bude tedy řešena
menšími změnami, konkrétně úpravou odbočovacích jízdních pruhů. Ale
kdy to bude, dnes nedokáži říct,“ pokrčila rameny Alena Rašková.

8ÚUVCXDCPCRN¾PQXCPÆJQTQPFGNWPCP¾O÷UVÊ2CFNÚEJJTFKPčX2TQUV÷LQX÷UGPCMQPGE
PGWUMWVGéPÊ2TQDNÆO[MąKåQXCVM[O¾X[ąGwKV×RTCXCQFDQéQXCEÊEJRTWJč
Foto: Michal Kadlec

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Na posledním jednání rady města schválili konšelé
další finanční úlevu pro prostějovské občany. Tentokrát jde o zrušení
poplatku, který magistrátu hradili
snoubenci v případě, že svatební
obřad požadovali v jiný než sobotní
termín nebo na jiném místě než na
radnici.
„Jde o to, že den pro svatební obřady
máme v Prostějově stanoven na sobotu od osmi do osmnácti hodin, a to
v budově radnice v obřadní místnosti.
V tento den je v této místnosti svatební

obřad bez poplatků. Pokud si snoubenci ale vybrali jiný čas a místo, mohl jim
úřad vyhovět, za to je stanoven zákonný správní poplatek ve výši tisíc korun.
Další provozní poplatky za svatební obřady konané mimo místo a dobu byly
vybírány na základě dohody o smluvní úhradě provozního poplatku mezi
snoubenci a městem. A právě tyto provozní poplatky byly radou zcela zrušeny,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně prostějovského
primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Po celý nadcházející týden až do pátečního večera může
Prostějovany na centrální náměstí T. G. Masaryka přilákat jedna horká
novinka. Bratislavská firma si od magistrátu pronajala prostor před prostějovským muzeem a uspořádá na něm italský trh. A když italský, tak se
všemi specialitami této jihoevropské země!
„Jedna bratislavská společnost požádala prostějovský magistrát o povolení
zvláštního užívání komunikace na náměstí T. G. Masaryka, konkrétně se jedná o plochu před muzeem. Ve dnech od pondělí sedmnáctého do pátku dvaadvacátého května zde společnost hodlá uspořádat italský trh. Mělo by být
postaveno šest až osm stánků, které budou nabízet typické italské produkty
jednotlivých regionů, například olivy, těstoviny, sýry, chléb a jiné,“ informovala
Večerník Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně prostějovského primátora.
(mik)

Trh nabídne speciality
Apeninského poloostrova
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PŮVODNÍ
zpravodajství

k opadávání omítky a kovové prvky
jsou silně zkorodované. Stavebně technický stav brány vyžaduje okamžitou
rekonstrukci. Jde jednak o degradaci
pro Večerník
omítek a jejich povrchové barevné
Michal
úpravy, jednak o zhoršený stav štukové
KADLEC
výzdoby nebo kamenných a kovových
prvků. To je zapříčiněno celou řadou
„Jedná se o památkově chráněné ob- faktorů od vzlínající zemní vlhkosti
jekty, které jsou ve špatném technic- přes povětrnostní vlivy až po vandalské
kém stavu. Vlivem vlhkosti dochází činy. Postupná obnova architektury

PROSTĚJOV Do rekonstrukce různých částí Městského hřbitova
v Brněnské ulici v Prostějově plynuly v průběhu posledních let desítky milionů korun. A teď jsou na řadě další peníze! Jak Večerník
informoval už na začátku letošního roku, kompletní obnovou
projde brána hřbitova i správní domek hned v těsné blízkosti.
To vše bratru za deset milionů korun. Celkovou rekonstrukci objektů schválili definitivně prostějovští radní na svém posledním
jednání. Jak potvrdil náměstek primátora Jiří Rozehnal, magistrát se vypořádal také s „menším“ problémem, kdy ještě vloni na
podzim hnízdily na hřbitovní bráně zákonem chráněné jiřičky...

městského hřbitova v Prostějově probíhá od roku 2007. Po několika posledních stavebních sezónách, kdy jsme
se soustředili na památkovou opravu
reprezentativních arkád, rekonstrukci
historického kolumbária a úpravy obřadní síně, teď přichází řada na vstupní areál hřbitova,“ uvedl Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Večerník samozřejmě zajímalo, v jakém
rozsahu rekonstrukce proběhne a co
všechno se bude opravovat? „Bude provedena sanace základového zdiva včetně
injektáže, která zabrání vzlínání vody do
zdiva, a samozřejmě oprava opadané
omítky. Souběžně dojde k repasování
kovových prvků. V rámci sanace základů
dojde k opravě zpevněných ploch kolem
vstupní brány,“ odpověděl Rozehnal.

Už na podzim loňského roku jsme
zveřejnili vyjádření jednoho z prostějovských občanů, který upozornil na
fakt, že na vstupní bráně Městského
hřbitova se uhnízdili chránění ptáci,
konkrétně jiřičky. O to bude rekonstrukce možná složitější. „Magistrát
provedl na bráně po konzultaci s orgány životního prostředí příslušná
opatření před zahájením hnízdění,
aby nedošlo k zahnízdění a mohly být
veškeré nutné opravy provedeny bez
omezení a bez dopadu na přírodu,“
odmítl potíže náměstek primátora,
v jehož gesci jsou stavební investice
v Prostějově. Ten zároveň potvrdil,
že celá rekonstrukce hřbitovní brány i domku správce přijde městskou
pokladnu na zhruba deset milionů
korun.
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Problém s hnízdícími chráněnými ptáky už neexistuje
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schválili rozpočtové opatření ve
výši 3,4 milionu korun na pořízení
stacionárních radarů na měření rychlosti
včetně veškeré potřebné technologie. Po
dlouhých jedenácti letech se tak v Prostějově obnovuje toto razantní opatření,
tedy jakýsi pomyslný bič na nesvědomité řidiče. „Právě se dokončuje výběrové
řízení na pořízení radarů a technologie
a po výběru dodavatele budou následovat ještě nějaké zákonné lhůty. Pokud to
všechno dobře půjde, první tři stacionární radary začnou v Prostějově fungovat v červenci či na přelomu srpna,“ sdělila Večerníku Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora, v jejíž gesci je
doprava v Prostějově.
Jak je už známo, první tři stacionární radary budou umístěny v Brněnské, Olomoucké a Plumlovské ulici.
„Tyto lokality jsme vybrali na základě
doporučení městské policie i Policie
České republiky. Jde o riziková místa, kde řidiči často překračují rychlost
a důsledkem toho jsou četné nehody
s chodci nebo cyklisty. Těch rizikových
míst je jistě daleko víc. Například Dolní, Vrahovická, Kostelecká ulice nebo
Vápenice, kde je několik školských zařízení. V prvních třech případech počítáme se zahájením měření rychlosti
v příštím roce. Co se týká Vápenice,
tak se musíme poradit s odborníky, kde
bude radar nejvhodnější k umístění,“
podotkla Rašková.
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Prostějov (mik) – Magistrát vydal
upozornění na lokality, ve kterých tento
týden proběhne chemické ošetření
letničkových záhonů v Prostějově.
Ošetření bude provedeno přípravkem
Roundup, a to před založením nové
výsadby. „V termínu od pondělí 17. do
pátku 21. května proběhne toto chemické ošetření v lokalitách na náměstí
T. G. Masaryka, na Pernštýnském
a Hlaváčkově náměstí, v ulici Dukelská
brána, na náměstí Padlých hrdinů, na
Městském hřbitově v Brněnské ulici,
u Domu služeb v Olomoucké ulici,
naproti cukrárny ve Svatoplukově ulici,
ve Smetanových sadech a na návsi
v Čechovicích,“ vyjmenoval příslušné
lokality Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.

5RXQGXSYDNFL

Prostějov (mik) – Od příštího pondělí
musí být velice pozorní řidiči, kteří budou
projíždět Křížkovského ulicí v Prostějově.
„Ve dnech 24. května až 7. června bude
částečně omezen provoz na komunikaci
Křížkovského z důvodu stání jeřábu při
opravách střechy Bytového družstva
Křížkovského 16. Řidiči musí při
průjezdu dbát dopravního značení,“ uvedl
Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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Prostějov (mik) – Po dvou týdnech
se v úterý 18. května opět sejdou ke
společnému jednání prostějovští radní.
Na programu mají přes padesát bodů,
z nichž k nejdůležitějším bude patřit
schválení závěrečného účtu města
za loňský rok stejně jako schválení
účetní závěrky. Projednávat se budou
také mnohá rozpočtová opatření pro
stavební investice a po jednání rady
bude známa například i nová ředitelka
vrahovické mateřinky. „Finanční odbor
magistrátu pro nás připravil závěrečný
´sčot´ městského rozpočtu za rok
2020 včetně všech účetních závěrek,
které budeme schvalovat. Projednávat budeme například také účetní
závěrky všech příspěvkových organizací města, zabývat se budeme novelou
vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, finanční pomocí
provozovatelům živností ke zmírnění
dopadu krizového opatření v souvislosti
s covid-19, projednávat budeme také
dotaci do oblasti životního prostředí
a rozpočtová opatření na stavební investice. Například na protipožární opatření
v muzeu, na rekonstrukci kuchyně
Národního domu, osvětlení přechodu
pro chodce v Kojetínské ulici a mnohá
další,“ prozradil z programu František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov. Radní se budou zítra zabývat také mnohými majetkoprávními záležitostmi a několik bodů
programu se týká školství v Prostějově.
„Jmenovat budeme novou ředitelku
Mateřské školy ve Smetanově ulici ve
Vrahovicích, zabývat se budeme oznámením občanů ve věci nesouhlasu
s povinným testováním a ochranou
dýchacích cest ve školách či úpravou
finančního plánu Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose,“ vypíchl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), který v době pracovní neschopnosti zastupuje náměstka pro
školství Jana Krchňavého.

mezi Prostějovem a Boskovicemi, Prostějovem a Konicí či Prostějovem a Kojetínem. Je některé z těchto míst extrémně nehodové? „Silně extrémní lokalitu
tohoto druhu na Prostějovsku vyloženě
nemáme,“ říká František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Některá místa, kde přeci jen k nehodám
dochází, přesto zmiňuje. „V minulosti
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zvýšila. Skoro ve všech městech to má
ekonomický charakter. S bezpečností
provozu to příliš nesouvisí,“ konstatuje
Alois Hudeček. Přesto policie eviduje na
mapě dopravních nehod jen za březen
42 nehod.
Dopravní psycholog pak exkluzivně
pro Večerník rovněž hodnotí příčiny
nehod a jejich frekvenci. „Ani ne jedno procento představují technické závady, tři až čtyři jsou nečekané překážky.
Ale k pětadevadesáti procentům nehod
dojde selháním lidského činitele,“ upozorňuje Hudeček. V tom, které psychologické faktory u nehod převažují, má
jasno. „V prvé řadě je to nevěnování se řízení a nesprávný způsob jízdy. Rychlost
je podle statistik policejního prezidia až
na pátém místě,“ informuje zkušený psycholog dopravy.
Alespoň nedostatečný odstup – častý
nešvar zejména na dálnicích – by ale brzy
mohl být postihován. „I v České republice se začnou měřit bezpečné odstupy. Je
zde návrh zákona číslo 361. Podle něj by
vozidla jedoucí aspoň osmdesát kilometrů v hodině a více měla dodržet odstup
třiceti metrů a u nákladních aut dlouhodobě padesát metrů. Bezpečný odstup
je zhruba polovina rychlosti v metrech.
A platí – co neubrzdím, to neukecám,“
vzkazuje řidičům Alosi Hudeček.
Některé speciality prostějovských řidičů pak komentuje majitel autoškoly Richard Kočí. Samy
o sobě jsou nevinné, nicméně
mohou vést i k dopravní nehodě.
2QOCéMCPÆRNGEJ[CNGVCMÆX[JCUNÆåKXQV[
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„Největší problém řidičů je to, jak se
v některých situacích chovat. Například při vyjíždění z obytné nebo pěší
zóny, to dávám přednost všem. Konkrétním místem je, když máte po pravé
straně zámek, po levé kino Metro 70,
tak ti, kteří vyjíždí z obytné zóny, vám
nedají přednost, i když ji mají dát. Přitom to udělá tak jeden řidič z deseti,“
upozorňuje na pravidla za volantem
platná nejen pro centrum Prostějova.
„Další bolestivá věc je, že se nesmí stát
pět metrů před hranicemi křižovatky
a přechodem pro chodce. Myslím si, že
Prostějov je tím docela vyhlášený,“ dodává Kočí ke specialitě řidičů.
Prostějov je svým způsobem i městem
rondelů, kterých už je na jeho území
přes dvacet. Naučili se na nich řidiči jezdit? „Myslím si, že už jo. Prostějov je takový kolotoč, samý rondel. Lidi už vědí,
že není dobré zastavit a podívat se, jestli
můžou jet, ale už dávno to řešit, dívat se
po místě a jet. To zase musím Prostějovany pochválit, v tom se posunuli. Ale
trvalo to,“ poznamenává s úsměvem Richard Kočí.
Snížit nehodovost by mělo pomoci
i znovuzavedení měření rychlosti v centru Prostějova.
Jak už Večerník informoval, zastupitelé schválili rozpočtové opatření ve
výši 3,4 milionu korun na pořízení
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byly časté problémy nebo závažné nehody na křižovatce mezi Kralicemi na
Hané a Čechůvkami. Doteď je komplikovaným místem silnice mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané s odbočkami do Smržic. A dříve také křižovatka
ve Vrbátkách,“ prozrazuje o některých
úsecích. Zejména silnice mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem patří k rizikovým, rovný úsek zde svádí k vysoké
rychlosti, situaci komplikují přejezdy na
odbočkách.
Z konkrétních čísel pak vyplývá, že
nejhorší byl rok 2018 a následně
2019, v nichž počet dopravních nehod
přesáhl počet sedmi stovek. A jednou
dokonce výrazně. Naopak nejméně
srážek se zrodilo v letech 2017 a 2020.
Možná jen dočasně. Letošek totiž má,
zřejmě vinou koronavirové pandemie,
náběh na rekordně nejnižší počet dopravních nehod za poslední období.
Obecně na tom Prostějovsko není
v množství nehod zle ani v celorepublikovém srovnání. „Neřekl bych, že
vybočujeme nad průměr. Na rondelech
ve městě bývá ale problém s cyklisty, při
jízdě nastanou momenty, kdy se ztratí řidiči z dohledu. Na druhou stranu z toho
zpravidla nejsou vážné nehody. Rizikové
je pak každé křížení, které je potenciálně
nebezpečné,“ uvádí František Kořínek. A v tom, jak si stojí Prostějovsko,
je zajedno s dopravním psychologem.
„Nehodovost v Prostějově není příliš
veliká. A od té doby, co došlo k vypnutí
stacionárních radarů, se spíše snížila, než

PROSTĚJOV Až do konce roku
2023 bude městskou hromadnou
dopravu v Prostějově zajišťovat společnost FTL, ostatně nikdy v historii
města tomu nebylo zatím jinak. Na
posledním jednání však už radní
připravovali plán na vyhlášení výběrového řízení na provozovatele této
služby během let 2024 až 2033. Proč
na tak dlouho? A může výsadu zajistit MHD v Prostějově mít opět společnost FTL? Tyto otázky Večerníku
zodpověděla náměstkyně primátora
Alena Rašková.
„Soutěž na provozovatele MHD musí
být rok před vyhlášením vlastního výběrového řízení oznámena v úředním
věstníku Evropské unie. Teprve po tomto roce může být vyhlášeno vlastní výběrové řízení a po výběru vítězného uchazeče musí mít tento vítěz zase rok čas na
případné pořízení autobusů. Proto se
o tom jedná už teď, i když se to zdá zbytečně brzy. Na radě jsme projednávali

zápis do uváděného věstníku,“ vysvětlila Večerníku situaci Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora Prostějova, v jejíž gesci je doprava ve městě.
A proč se veřejná zakázka na městskou hromadnou dopravu vyhlašuje
na tak dlouhou dobu? „Délka předpokládané smlouvy s dodavatelem na
deset let je dnes už prakticky u všech
obdobných soutěží v dopravě i v jiných městech či krajích republiky. Pokud provozovatel městské hromadné
dopravy bude čerpat dotace na pořízení autobusů, je vždy podmínkou
dotace právě udržitelnost deseti let.
Pokud dopravce bude pořizovat autobusy za vlastní prostředky, musí
zase rovněž uvažovat o odpisech tak,
aby za asi deset let mohl obnovovat
vozový park,“ odpověděla náměstky- #åFQMQPEGTQMW\CDG\RGéWLGO÷UVUMQWJTQOCFPQWFQRTCXWX2TQUV÷LQX÷URQNGéPQUV(6.$WFGVQOWKPCF¾NG"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ně prostějovského primátora s tím, 
že v tuto chvíli je těžké odhadovat, by MHD mohli zvládnout, je dnes že celkově panuje spokojenost s je- dopravu v Prostějově, nám ukáže až
kdo se do soutěže přihlásí a s jakými víc. Osobně bych byla ráda, aby nám jich službami. Nicméně kdo bude za více než rok výběrové řízení,“ kon(mik)
nabídkami. „Velkých dopravců, kteří zůstala společnost FTL. Myslím, zabezpečovat městskou hromadnou statovala Rašková.
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poèty dopravních nehod v okrese prostìjov

Prostějovskem prochází několik důležitých komunikací, a sice krátký úsek dálnice D1, mnohem delší úsek dálnice D
46 a poté frekventované silnice II. třídy

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Ročně zahynou na silnicích v České republice
stovky lidí. Dopravních nehod jako takových je však mnohem
víc. A pochopitelně se nevyhýbají ani Prostějovsku. Důkazem
jsou například smutné upomínky na tragédie v podobě malých
pomníčků u cest. Jak si ale v rizikovosti komunikací stojí region
nyní? Jak často a kde nejvíc se bourá? A proč?

Na vině je rychlost i bezohlednost
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Na Prostějovsku se ročně stanou stovky nehod!

zpravodajství
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bolet. Určitě však přispěl k tomu,
aby Matěj Stropnický svoji nepochybnou inteligenci, ale zejména
energii napřel směrem k něčemu
skutečně užitečnému. A snad se
díky tomu o světě jako takovém
i mnoho nového dozvěděl.
Nedávno oba partneři kývli na
účast v televizním pořadu Výměna
manželek, jenž už pěknou řádku
let velmi poutavě mapuje život lidí,
s nimiž by se někdejší mladý aktivista a politik zřejmě nikdy nesetkal.
Asi mu bylo jasné, že od svých přátel dostane nálepku toho, kdo se
objevil v „pokleslé reality show“, jež
dle nich představuje „dno televizní
zábavy“ a nemá nic společného se
vznešenými idejemi o spáse zkaženého světa, s nimiž oni sami chodí
večer spát a ráno vstávají.
Matěji Stropnickému se to však
vyplatilo hned několikrát. V první
řadě za účast ve Výměně manželek
dostal s partnerem 100 tisíc korun,
které mohli použít na rekonstrukci.
Navíc se o nich dozvěděl širší okruh
lidí. V záplavě vzkazů vyjadřujících
oběma mužům sympatie, pak vyniká zejména dar Naděždy Horákové
z Prostějova, která jim na opravu
střechy zámecké věže poslala přes
300 tisíc korun.
Pro oba to bude nepochybně povzbuzení a hlavně závazek. Ono je
totiž něco jiného se s nadšením vrhnout do smysluplného projektu, ale
něco naprosto jiného je dotáhnout

ho do viditelného cíle. Pokud to ze
strany obou mužů mohl být pouze
divoký nápad pražských hipsterů,
po více jak třech letech a s aktuální
výraznou podporou v zádech již nebude tak snadné z celého projektu
vycouvat.
Bylo by nepochybně skvělé, kdyby
se podobným směrem mířícím ke
konkrétním cílům nakonec vydali
všichni mladí aktivisté, kteří svět
kolem sebe vnímají jako zkorumpované peklo plné pomýlených lidí
zarputile odmítajících se řídit jejich
moudrými radami a naprosto neschopných vybudovat na základě
jejich představ dokonalý svět.
Ono někdy stačí koupit si starý barák a začít něco dělat...
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ního konce a maturitní vysvědčení
nebudeme muset předávat po chodbách skoro ilegálně, ale v případě
Prostějova na naší krásné radnici.
K tomu nám dopomáhej Bůh a ministr zdravotnictví.
když jsme tak u tohoto resortu.
I naše město mělo svého ministra zdravotnictví a mně se kapku
nelíbí, jak do něj bylo ze všech stran
trefováno. Všichni byli najednou odborníci na covid, opatření, restrikce
atd., ale on byl ten, kdo dal hlavu na
špalek. Těm všeumělům, kteří ho
kritizovali, asi vůbec nedošlo, že
byl jen jednou figurkou na velké
šachovnici, a i když to vypadalo, že je figurou silnou, ani silná
figura ve hře šachové sama nic
nevybojuje. Takže se domnívám,
že se sluší spíše mu poděkovat a ne
ho jen hanět, protože, jak se říká ve
fotbalové hantýrce, „byly tam i světlé
momenty a akce“.
teď přejdu do utajení. Kdysi
někde u nás ve státě něco
bouchlo a po dlouhé době se něco
odhalilo a je z toho průšvih jako mraky. Z jistých velkých domů v různých

státech jsou vypovídáni lidé, máme
tady slovní přestřelky každého proti
každému a já si tak říkám, že jestli
opravdu takhle velký průšvih způsobili dva nešikovní jedinci ve stylu
Pata a Mata, tak jsem rád, že tady
máme agenta 007, který nikdy nic
nepokazil a jemuž všechno vždy
bouchlo tam, kde mělo. Již se těším,
že se na něj zase mrknu v televizi...
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Tak mohou se krmit, nebo ne?
Na drozdovickém rybníku se už objevily první kachny, což samozřejmě
neuniklo desítkám důchodců, kteří je opět začali krmit pečivem a bůhví
čím ještě. Několikrát jsem také viděl, jak postarší dáma dokonce rozdrobila
několik rohlíků na břeh a zpovzdálí se pak kochala tím, jak ptáci pečivo
sezobávají. Pokud ale vím, tak právě ve Večerníku jsem vloni četl, že radní
zakázali krmení ptactva v rybníku nějakou speciální vyhláškou. Nebo se
pletu? Možná ano, protože jsem kolikrát spatřil v blízkosti rybníka i policejní hlídku a ta jen přihlížela, jak senioři čile házejí do vody pečivo...
Jindřich Lánský, Prostějov

Místo sportovištì psí louèka...
Je sice hezké, že oplocení psí loučky v Plumlovské ulici bude nakonec
levnější o víc jak polovinu, ale proboha, proč je zde zrovna psí loučka?
Bydlím v paneláku hned u tohoto pozemku, který se nachází na velice
lukrativním místě. Už dlouhá léta se divím, že ho žádný developer od
města nekoupil a nepostavil něco smysluplného. Netvrdím, že zrovna
supermarket, jak by si přála třeba moje sousedka. Ale určitě by se tento
pozemek dal využít mnohem lépe než ho zase věnovat psům. Cožpak už
těch louček není v Prostějově i tak dost? Pořád se víc myslí na psy než
například na děti. Když už tu parcelu není město schopno prodat, tak
proč se na ní nepostavilo třeba velké dětské hřiště na kopanou a podobné sporty? Všude slýchávám, že ve městě máme nedostatek sportovišť.
Ale to ne, my zase máme další psí loučku...
Renata Dvořáková, Prostějov

Nikdo je nekontroluje?
Může mi někdo vysvětlit, jak je možné, že ve Vrahovické ulici v době její
rekonstrukce a plné uzavírky parkují přes noc při okrajích rozkopané silnice auta zdejších bydlících? Kde se tady berou, když na všech příjezdových komunikacích jsou zákazové značky? Proč je nikdo nekontroluje
a nesází pokuty? Když jsem se na to ptal jednoho chlápka, proč vjíždí do
zákazu a parkuje si klidně před domem, odpověděl mi, že jinak by auto
musel postavit do sousední ulice a domů by musel pěšky. Měl by to asi
sto metrů...
Petr Mlčoch, Prostějov

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

O

tlačen i drbán podřízenými a občas
to schytá od svého šéfa. Takže mu
přeji mnoho úspěchů jako té hlavě
nejvyšší, také mu přeji, ať si vybere
dobrého zástupce a ať může fungovat v normálních časech a řešit jen
necovidové problémy.
čkování je v boji s covidem
aktuálně asi nejlepší způsob
boje a jsem rád, že tu máme velké
očkovací centrum a že se tak zase
alespoň nějakým způsobem zužitkuje naše „Kasko“. Je to záslužná činnost ode všech, kteří se na očkování
podílejí. A až jednou tahle hloupá
doba pomine, tak si snad konečně
„Kasko“ opravíme a zažijeme tam
zase plesy, koncerty, herecké výkony známých hvězd a podobně.
Plesy v „Kasku“ známe především
povětšinou ty maturitní a bohužel
již druhým rokem je tato událost de
facto zrušena. Domnívám se, že je
to velká škoda. Maturanti jsou biti
na všech frontách a nezbyla jim ani
tahle jediná radost, tedy možnost se
proskočit, popít něco na baru a pak
si „zabékat“ pod pódiem se „svojí“

Podivná rekonstrukce
Zaujala mě reportáž z jednoho „pracovního“ dne při rekonstrukci Vrahovické ulice. Zcela se ztotožňuji s tím, že pro rychlost prací by se mohlo udělat mnohem víc! A to, že během několika dní nebyla na stavbě ani noha, je
také pravda, sama jsem toho byla při návštěvách kamarádky z Vrahovické
ulice svědkem. Pravdou je ovšem také to, že i když dělníci byli na stavbě,
tak toho moc neudělali. Vytrhali pár obrubníků, vybagrovali několik děr
nebo štěrkem pak něco zasypali. I z těchto důvodů mě zaráží vyjádření
kompetentních lidí z radnice, že práce jdou přesně podle harmonogramu.
No, to je tedy podivný harmonogram rekonstrukce! Jsem přesvědčena, že
v jiných zemích by podobná ulice prošla rekonstrukcí v polovičním termínu a hlavně za mnohem vyššího nasazení dělníků.
Jana Rozsívalová, Prostějov
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emám důvod ani potřebu řešit, kolik se za to bude platit,
naopak jsem zastáncem jejich brzké
instalace. Jsme totiž zase svědky jízd,
kdy zůstává rozum stát, a je fakt, že
se nám po městě prohánějí v autech
smažky, opilci a rádoby důležitníci
ve velkých SUV kárách. Padesátka je
pro některé jen číslo a to není dobře
ani pro chodce, ani pro cyklisty, kteří
nám již také vyrážejí všude. Takže
jen houšť a radarů klidně více.
dyž už jsem zmínil cyklisty, ti
už také začínají být „ve formě“
a opětovně nám drandí po chodnících. Někdy se dokonce diví, že po
nich chodí chodci, jsou schopní na
ně zvonit, případně pořvávat. Asi
zase možná brzy přijde období pokut a řešení ve správním řízení.
eprese má na starost, jak známo,
městská policie. V kontextu
s tím se sluší zmínit, že, má nového
šéfa, a to jejího dlouholetého pracovníka Libora Šebestíka. Dotyčného znám a vím z vlastní zkušenosti,
že pozice zástupce je asi ta nejnevděčnější, protože takový člověk je

N

Život se nám jakžtakž vrací do normálu a tak se také obecně kapelou. Je mi maturantů líto i z toměsta a obce zahušťují lidmi a automobily. No a hned u aut bych hoto důvodu. Proto doufám, že se
se zastavil v souvislosti s opětovnou instalací radarů do města... dočkají alespoň nějakého slavnost-
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Když se pohyboval v politice, vzbuzoval sympatie jen u málokoho.
Představy o tom, jak by svět měl
fungovat, možná dávaly smysl určitému okruhu lidí podobného
smýšlení, realita si však šla dál svojí
vlastní cestou nezávisle na jeho názorech.
Pak ovšem Matěj Stropnický
z politiky odešel a se svým přítelem koupil rozlehlou nemovitost
v Osečanech. Zámek je pro ni samozřejmě vznosné slovo, ve skutečnosti se jedná o velký vybydlený barák s dlouhou historií. Ten
mladý pár začal na vlastní náklady
opravovat. Podobný střet s realitou chladného a rozlehlého sídla
bez potřebného zázemí musel
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Návod proNEBUDE!
mladé aktivisty:
RONDEL

publicistika
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V době
obě koronavik
rové pandemie přišel
obrovský boom chovu
domácích mazlíčků. Lidé
začali více pracovat a studovat z domova, a tak
měli mnohem více času
se zvířátkům věnovat.
Pro někoho znamenal
nový přírůstek antistresový prvek v nelehké době, pro jiného zase možnost alespoň nějaké venkovní aktivity. V dnešní
speciální tematické straně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se dozvíte
cenné rady k chování domácích zvířat. Těm z vás,
kteří si zatím mazlíčka nepořídili, můžeme pomoci
k rozhodnutí přece jen si
nějakou němou tvář pořídit.
Texty připravila:
Eva Reiterová

Chovat doma psa, kočku nebo jiné
zvíře je sice něco uklidňujícího, co
nám dělá radost, ale na druhou stranu to vyžaduje mnoho domácích
prací navíc. Po mazlíčcích, které
chováme hlavně v bytě, musíme
pravidelně uklízet. Udržování čistoty ve společné domácnosti se zvířetem je nesmírně důležité a občas
i docela náročné.
Když se rozhodneme pro nějakého
domácího mazlíčka, vždy musíme počítat s tím, že po něm někde bude srst,
šlápoty či otisky třeba na skle. Nepořádek je zkrátka s chovem zvířat spojený. Důležité je si na tuto skutečnost
nezvyknout a věnovat domovu častou
a patřičnou péči. Nejnáročnější na
úklid a hygienu jsou psi a kočky. Pouštějí totiž chlupy, slintají a nosí špínu
zvenčí. Další nevýhodou v tomto ohledu je i to, že se dostanou téměř všude.
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Prvním krokem k čistější domácnosti
je nepochybně péče o mazlíčka. Při
příchodu z procházky bychom mu
měli očistit tlapky, pokud je špinavý
i jinde, lehce jej opláchnout nebo otřít.
S péčí bychom to ale neměli přehánět,
abychom jej nevystavili možným zdravotním problémům.
Velkou výzvou při soužití s domácími
mazlíčky v bytě jsou jejich chlupy. Jsou
totiž doslova všude! Množství jich najdete na podlaze, čalouněném nábytku
nebo v posteli, přičemž dá se snížit
pravidelným kartáčováním zvířecí srsti. K naprosté eliminaci chlupů je ale
nutný kvalitní vysavač. Vysavač váš byt
sice zbaví nečistot, které jsou vidět na
první pohled, neměli byste ale zapomínat na drobné organismy, které zvířata
mohou domů zavléct. Proto alespoň
jednou za týden myjte podlahu, perte
pelíšky, hračky a čistěte nábytek, nejlépe přírodními dezinfekčními přípravky. Při používání čisticích prostředků
je důležité myslet na to, zda jsou látky
v nich obsažené bezpečné i pro mazlíčka. Vytřenou podlahu nebo terárium
totiž zvíře může olizovat, ani kontakt
kůže s nevhodným produktem není
bez rizika. Na odstranění srsti z potahu
pohovky mnohdy nestačí ani ten nejlepší vysavač, proto je jednoduchým
řešením přetáhnout přes pohovku
deku, která se dá snadno vyklepat a vyprat.

CHOVATELSTVÍ

Značně znečišťují domácnost i mazlíčci
chovaní v klecích či teráriích, jelikož se
většinou zdržují vždy na jednom místě.
I odsud občas vylétne peří, podestýlka,
výkaly nebo krmení. Samozřejmě tomu
lze alespoň trochu zabránit nějakou zábranou umístěnou kolem klece. Ta by
však neměla být nijak vysoká, protože
by bránila ve výhledu zvířete, zhoršila by

proudění vzduchu a omezila by i kontakt
mezi majitelem a mazlíčkem. Pokud je
navíc obydlí zvířete umístěno u stěny, zeď
je vhodné ochránit třeba omyvatelnou
fólií, která se dá snadno otřít od nečistot.
V rámci čistoty bychom hlavně neměli
zapomínat na pravidelnou péči o mazlíčka, často vyměňovat podestýlku a čistit
stěny a dno terária či klece.
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...

RYCHLÝ
ZE ZEMĚDĚLSKÉ FARMY UDĚLAL VRAKOVIŠTĚ, 9(ÿ(5
NÍK
Ohrožuje provoz haly pitnou vodu pro Prostějov?

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V Hrdibořicích se nachází podzemní zdroj pitné vody zásobující město
Prostějov. Nedaleko prameniště je
objekt bývalého vepřína, který byl
předělán na halu. Kolem objektu stojí
desítky vraků aut. „Hala se nachází ve
vodárenském pásmu a byla postavená
načerno. Odpady z ní tečou do nezajištěné jímky. Hrozí znečištění zdroje
pitné vody pro Prostějov,“ napsal do
redakce anonymně jeden ze čtenářů.
Zajímalo nás, co je na celé záležitosti
pravdy. Jak se Večerníku podařilo zjistit, hala je po většinu roku opuštěná.
„Nemyslím si, že by byla postavená
načerno. Celá záležitost se řešila již

zhruba před dvěma lety, její majitel
tehdy pouze na stavebním úřadu
žádal o změnu způsobu užívání objektu. Jak to celé dopadlo, však nevím,“ vyjádřil se starosta Hrdibořic
Bohumil Kovařík, jehož jsme se dále
zeptali, zda se domnívá, že by mohl
být ohrožen zdroj pitné vody. „To
nedokážu posoudit, to je spíše otázka
na Inspekci životního prostředí. My
na obci jsme však podobný podnět
nikdy neobdrželi. Za sebe se domnívám, že pro kvalitu vody bude větší
nebezpečí představovat třeba hnojení
okolních polí,“ zauvažoval Kovařík.
Podle místních se podnikatel působící v nedaleké obci netěší mezi lidmi
nijak zvlášť velké oblibě. „Ani jsem se
nedivil, když mu někdo tu halu zapálil. Bylo to zhruba před rokem, mohla
za tím stát závist, vyřizování účtů, ale
i něco jiného. Osobně ho neznám, ale
co jsem slyšel, tak má poměrně dost

nepřátel,“ prozradil nám jeden z domorodců.
Na uvedeného podnikatele se Večerníku podařilo získat platný kontakt.
Mobilní telefon nám však opakovaně
nezvedal.

NA VÁŠ NÁMÌT

NĚKDO MU

HO ZAPÁLIL

(PSÉURYÙSLNQLN
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Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Jak někdo může
být pořád tak naivní? Třicetiletá
žena z Prostějovska si na české
internetové stránce poskytující
inzerci zvířat vyhlédla inzerát
nabízející štěně labradorského
retrívra. Při telefonické komunikaci s prodejcem jí nebylo
divné ani to, že uvedený muž
mluvil velmi špatně česky. Milovnice psů mu přesto poslala
peníze a radostně čekala na vysněného čtyřnohého kamaráda.
Byla hodně zklamaná!
„Při on-line komunikaci se s prodejcem dohodla na zaplacení
částky přesahující 11 tisíc korun
bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty. Varováním
pro uvedenou ženu nebyla ani komunikace lámanou češtinou, která
napovídala, že by se mohlo jednat
o cizince. Cenu dle dohody s prodejcem uhradila ve dvou platbách,

ale nedočkala se už psa, ani další
komunikace. Když následně ve své
bance zjistila, že platba odešla do
afrického Kamerunu, teprve pochopila, že se stala obětí podvodu,
a věc přišla oznámit na obvodní
oddělení do Němčic nad Hanou,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
„Policistům se dosavadním šetřením podařilo zjistit, že obdobných
případů je v rámci celé republiky
šetřeno už větší množství. Proto
apelujeme na všechny nakupující
v on-line prostředí, aby k takovým
nákupům přistupovali s co nejvyšší
obezřetností a nenechali se ovlivnit touhou po zboží ani zlákat výhodnou nabídkou,“ uzavřel výzvou
pro veřejnost policejní mluvčí.
A my dodáváme, važte si svých
peněz a nevěřte podobným internetovým nabídkám! (mik)

Hasièe opustil starosta
Plumlov (mls) – Jednotka sboru
dobrovolných hasičů v Plumlově
je kromě zásahů u požárů či dalších
pohrom známá také pravidelným
pořádáním nejprestižnějších závodů
v požárním sportu v ČR. Nedávno
její řady po zhruba 14 letech služby
opustil starosta Petr Šmíd. „Bylo to
moje osobní rozhodnutí, víc bych
se k tomu nevyjadřoval,“ zareagoval
na dotaz Večerníku, který se zajímal
o důvody vedoucím k tomuto kroku.
A nenaruší jeho odchod akceschopnost jednotky? „Toho bych se nebál,
šikovných kluků je tam dost,“ ubezpečil Petr Šmíd.

SMRŽICE Pořadatelé tradiční a v předešlých ročnících velice hojně navštěvované akce jsou rozhodnuti, letošní Smržické vandr bude! Uskuteční se už tuto sobotu a vzhledem k tomu, že série rozvolnění protiepidemických opatření v posledních týdnech láká stále větší počet lidí do
přírody a na turistické akce, dá se předpokládat velice hojná účast. Organizátoři ovšem dávají předem na vědomí, že letos bude Smržické vandr
určen pouze pro pěší turisty. Jízdní kola tedy nechte doma!
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Sraz účastníků letošního Smržického
vandru je v sobotu 22. května v rozmezí od 7.00 hodin do 10.00 hodin
ve Sportovním areálu ve Smržicích.

„Letošní vandr děláme v omezeném
rozsahu jen pro pěší turisty. Jednak
kvůli rozvrtaným cestám a cyklostezkám v okolí, ale hlavně proto, aby

se nám tady v dnešní době nesjížděly
takové davy cyklistů. Někteří z nich
budou asi naštvaní. Chodit pěšky je
ale taky zdravé. Lidičky si při tom víc
užijí okolní krajinu a jeden druhého,
tak snad to už všichni nezapomněli,“
vysvětluje omezení při akci Zdeněk
Balcařík, předseda Klubu českých turistů Smržice.
„Pro pěší výletníky máme připraveno celkem pět tras v délce od pěti do
padesáti kilometrů v oblasti Velkého
Kosíře a Drahanské vrchoviny. Domluvené je taky na Regionu Kosířsko
otevření rozhledny za jakéhokoliv
počasí a otevřeny by měly být už taky
zahrádky hospod, i když některé fungovaly už teď. Otevřen už bude také
zámek a Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem, kam účastníky akce
přivede naše trasa o délce 18 kilometrů. Domluveny máme taky tři svozy
autobusem z Prostějova, aby se už
k nám nemuselo šlapat pěšky,“ zásobil
Večerník dalšími informacemi hlavní
organizátor Smržického vandru.
Každý, kdo v sobotu absolvuje vybranou trasu, obdrží v cíli razítko
a diplom. „Hlavně aby vyšlo počasí
a všichni byli spokojeni,“ přidal své
přání Balcařík.
(mik)

Čechy pod Kosířem (mls) – Po
dlouhé a divné zimě se sejít a oslavit
jaro, život a báječnou společnost mohou všichni, kteří zavítají nadcházející sobotu 22. května do zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem. Od
13:00 hodin se v něm bude konat
Empírový piknik, jehož se zúčastní
zejména lidé v kostýmech z období,
kdy své romány psala spisovatelka
Jane Austenová.
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Drysice (mls) – Do stavby nového připojovacího a odbočovacího
pruhu se pustili silničáři u Drysic.
Po dokončení stavby by se měla dočkat změny křižovatka u obce. S tím
souvisí uzavírka silnice ve směru od
Brodku u Prostějova, která potrvá
od soboty 15. května až do úterý 26.
října.
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Dzbel (mls) – S částečnou uzavírkou musí počítat řidiči jedoucí Nectavským údolím ze Dzbele do Nectavy. Důvodem je těžba dřeva podél
silnice. Uzavírka potrvá ode dnešního dne, tedy od pondělí 17. května až
do středy 26. května.

Bezruèovo
muzeum otevøeno
Kostelec na Hané (mls) – V pátek 14. května byl poprvé otevřen
červený domek Petra Bezruče
v Kostelci na Hané. V květnu a září
bude Bezručovo muzeum otevřeno v pátek od 14:00 do 18:00 hodin a o víkendu od 10:00 do 13:00
hodin a od 14:00 do 18:00 hodin.
O prázdninách se otevírací doba
rozšíří na každý den mimo pondělí
od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do
18:00 hodin.
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HRDIBOŘICE Závist, vyřizování účtů či vydírání. To vše by mohlo
stát za požárem haly nacházející se na okraji Hrdibořic. Tu vlastní
majitel autoservisu z nedaleké obce, který očividně leží celé řadě
lidí v žaludku. V souvislosti s tím redakce Večerníku obdržela také
podnět na možné znečišťování zdroje pitné vody pro Prostějov.
Zjišťovali jsme, co je na anonymním dopisu pravdy

21020510132

V pondělí 10. května v době od 4.30
hod do 7.30 hodin proběhla v rámci
preventivních opatření k zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň a počet dopravních nehod na pozemních komunikacích
na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích, zejména kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek,
dále kontrolu pojištění vozidel,
kontrolu technického stavu vozidel
a pátrání po cizincích bez povolení
k pobytu. Do akce bylo nasazeno 6
policistů, kteří během výše uvedených tří hodin zkontrolovali 117 vozidel a odhalili celkem 5 přestupků.
Všechny přestupky byly řešeny blokově v celkové výši 4 200 korun. Alkohol ani jiné návykové látky nebyly u kontrolovaných řidičů zjištěny.

Při akci odhaleno
pět přestupků

Koncem března tohoto roku si
žena z Prostějovska v internetovém obchodě vybrala a za 1 600
korun zakoupila a bezhotovostně
zaplatila pojezdný kovový pětizásuvkový regál. Tím však jakákoli
komunikace s e-shopem skončila.
Zakoupené zboží nepřišlo a prodejce je nekontaktní. Policisté věc
šetří pro podezření z přestupku
proti majetku. Za ten pachateli
v případě dopadení hrozí pokuta
až do výše 50 000 korun.

Podvedena v e-shopu

Minulou středu 5. května po
poledni v místě bydliště v obci
na ProstPředminulou sobotu
8. května odpoledne se dostal do
rodinného domu v malé obci na
Konicku osmadvacetiletý podezřelý muž, a to za pomoci klíče,
který si nechal bez svolení bývalé
přítelkyně udělat. V bytě pobýval
přibližně dvě hodiny až do doby,
než se poškozená vrátila domů.
Nemohlo následovat nic jiného
než výměna názorů, která byla
zprvu pouze slovní, ale situace
se později vyhrotila a podezřelý ženu napadl fyzicky. Strčil do
poškozené a kopl ji do oblasti
břicha, jeho agresi se napadená
bránila a dala mu facku. Napadení se naštěstí obešlo bez zranění.
Po hádce podezřelý sedl do auta
a odjel. Přivolaná policejní hlídka
jej zastavila v obci Drahanovice
a mimo jiné u něj provedla i dechovou zkoušku s pozitivními
výsledky 2,32 a 2,48 promile alkoholu v dechu. Muž je podezřelý ze
dvou trestných činů, a to porušování domovní svobody a ohrožení
pod vlivem návykové látky s tříletou trestní sazbou odnětí svobody.

Expřítelkyni kopl
do břicha

.521,.$
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pravděpodobností hrabě August Alexander Silva-Tarouca, hostitel a mecenáš
Josefa Mánesa, pod jehož dohledem
dílo zřejmě vzniklo. Hrabě jej pak měl
po celý život ve své pracovně,“ upozornil
kastelán zámku Martin Váňa.
K obrazu se váže silný příběh. „Autorův starší bratr Ervín Vilém velmi miloval lov. Při pádu z koně však utrpěl
vážné zranění, jehož trvalé následky
a prohlubující se psychické problémy
hrabě vyřešil sebevraždou. Na obraze

Martin ZAORAL
vidíme jeho psa, který odmítl svého
pána i po smrti opustit,“ přidal Váňa,
jehož jsme se zeptali, kde se skutečný
hrob hraběte Ervína nachází. „Vlastní hrob nemá, je pohřben v rodinné
hrobce rodu Silva-Tarouca, která se
nachází přímo v parku,“ odpověděl
na tento dotaz kastelán zámku. K námětu díla se váže i sezónní výstava, za
níž tentokrát stojí spolek zaměřený
na „adopci“ chrtů z britských ostrovů
a ze Španělska nazvaná Chrti v nouzi.

DXWHNOD

osob při
nehodě
nedošlo,
výše způsobené hmotné škody na vozidle byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Otřesená srna po střetu s vozidlem
chvíli zůstala na místě, ale po chvíli
utekla,“ dodal policejní mluvčí. (mik)
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ak je nachystán
naachyysttánn zámek
zám
mek v čechách
čecchááchh pod
pood kosířem…
koosířřem
m…

Každý,kdonazámekzavítá,sinaněmbude
moci prohlédnout nově nalezený obraz.
Díky internetové burze jej nedávno získala
nová majitelka, která si jej nejprve vystavila ve svém obývacím pokoji. Vzhledem
k jeho temnému námětu a zájmu ze strany
vedení zámku, se jej osvícená žena rozhodla zapůjčit do Čech pod Kosířem. Dílo zachycuje psa ležícího na hrobu svého pána.
„Obraz namaloval s velkou

Obraz s temným příběhem

pro Večerník

původní
zpravodajství

Po loňském úspěchu s replikou svatebních šatů hraběnky Gizely Silva-Tarouca přichází pokračování. „Pro letošní rok jsme nechali významnou
sklářskou firmou zhotovit i repliku jejích šperků, které dle obrazu Josefa Mánesa měla hraběnka na svatbě,“ upřesnil
Martin Váňa. Novinka čeká i filmovou
expozici Jana a Zdeňka Svěrákových.
„Již nyní začínáme připravovat její rozšíření o aktuálně natáčený film obou
tvůrců s názvem Betlémské světlo, který bude mít premiéru. Už nyní se dá
očekávat, že zájem bude o všechny

Strašidelné prohlídky budou

BYLI JSME
U TOHO
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Tím pádem se mu na krátkou vzdálenost už nepodařilo bezpečně zastavit,
narazil zezadu do auta a upadl na silnici
i s motorkou. Na místě nehody policisté nezjistili, že by některý z řidičů řídil
pod vlivem alkoholu,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Nehoda si naštěstí vyžádala pouze
drobné zranění padesátiletého muže.
„Motorkář se lehce zranil, ale přivolání
záchranky odmítl a nechal se na místě
jednorázově ošetřit pouze osádkou
vozidla Hasičského záchranného sboru. Materiální škoda byla předběžně
odhadnuta na padesát tisíc korun. Ne- /¾LMCX[TQUVNCPGFCNGMQMQPKEMÆJQMQOWPKVPÊJQEGPVTC
Foto: Martin Zaoral
hoda je nadále v šetření policistů prostějovského dopravního inspektorátu,“ KONICE Tak snad už nám opravdu přinese požehnání! Navzdory pandodala Zajícová.
(mik) demii i letos v řadě obcí regionu vyrostl jeden ze symbolů jara, kterým je
májka. Nejinak tomu bylo v Konici. Její skácení by mělo proběhnout v neděli 30. května během tzv. Tradiční konické pouti, při níž pravděpodobně
nebudou chybět ani kolotoče.
Koničtí hasiči se letos vrátili k tradici, kterou dodržují už řadu let. V minulosti
májka stávala v prostoru před zámkem, nyní se objevila u zdejšího komunitního
centra. Právě v někdejší sokolovně a jejím okolí hasiči řadu let působili a nyní
jsou připraveni se o prostor opět starat. „Letos ještě žádnou akci u příležitosti
kácení máje nepřipravujeme. Vše proběhne v rámci oslav konické pouti. První
větší akcí v naší režii by měly být okrskové hasičské závody, které chystáme na
druhý víkend v červnu,“ nastínil starosta sboru Vlastimil Šmída.
Tradiční konická pouť bývá přímo na náměstí spojena s kolotoči a dalšími atrakcemi. Budou i letos? „Pokud to pandemická situace neznemožní, tak s nimi
tentokrát počítáme,“ přidal konický starosta Michal Obrusník.
(mls)
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KRALICE NA HANÉ Nedodržení
bezpečné vzdálenosti za vozidlem
a také chvilková nepozornost byly
příčinami srážky na silnici v Kralicích na Hané. Padesátiletý motorkář
už nestihl zareagovat na brzdící vozidlo jedoucí před ním a zezadu do něj
narazil. Při pádu se lehce zranil, ale
přivolání sanitky s lékařem odmítl.
Ošetřili ho tedy hasiči.
V pátek 7. května o dvaadvacáté hodině se stala dopravní nehoda v Kralicích
na Hané. „Řidička středního věku jela
po ulici Háj vozidlem značky Toyota
směrem na Prostějov. Před ní jelo jiné
vozidlo, které začalo odbočovat vlevo,
ĄGFKVGN 8NCUVKX÷FPÆJQ OW\GC X 1NQ- a proto žena přibrzdila. Za ní jel v tu
OQWEK $ąGVKUNCX *QN¾UGM C MCUVGN¾P dobu padesátiletý řidič na motocyklu
\¾OMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO/CTVKP8¾ÿCRąGFUVCXKNKURQNGéP÷RQ\QTW- a nedodržel bezpečnou vzdálenost.

letošní akce, které se budou pořádat
v zámeckém parku. „Díky tomu lidé nepřijdou ani o oblíbené strašidelné prohlídky, které jsme již měli připravené,“ JQFPÚ QDTC\ PCOCNQXCPÚ P÷MFGLwÊO
potěšil všechny fanoušky zámku Mar- OCLKVGNGO RCPUVXÊ #WIWUVGO #NGZCPtin Váňa. První venkovní akcí se stane FGTGO5KNXC6CTQWEC
Foto: Martin Zaoral
tradiční Empírový den, který v parku 
proběhne již o nadcházejícím víkendu. elektrickým smyčcovým triem Inflagranti,“ navnadil Martin Váňa.
hvězdy v parku
Další novinkou je akce, která by měla
Vše by se naplno mělo rozjet v létě. „Lidé přispět k obnově parkového mobilise v červenci mohou těšit na koncert áře s názvem Kup si svou lavičku do
kapely Jelen či srpnové divadelní před- zámeckého parku. „Na ni pak bude
stavení se Simonou Stašovou Shirley Va- umístěna cedulka se jménem toho, kdo
lentine či na zářijový koncert rockového ji daroval, případně motto dle přání dozpěváka Josefa Vojtka doprovázeného tyčného dárce,“ prozradil Martin Váňa.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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URČICE Prostě si nedá říct a nedá…
Pětadvacetiletý muž ujel ve svém
Volkswagenu v Určicích policejní
hlídce, která se jej rozhodla zastavit.
Měla k tomu pádný důvod, policisté
totiž věděli, že mladík má zakázáno
usednout za volant. Jemu bylo také
jasné, že by kontrola nedopadla vůbec dobře, snažil se proto policistům
ujet. Po 600 metrech však havaroval.
„V úterý jedenáctého května po šestnácté hodině se policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 na základě osobní znalosti pokusili v Určicích zastavit
a zkontrolovat Volkswagen Touran

havaroval

a jeho pětadvacetiletého řidiče. Ten dobře věděl, že kontrola pro něj nedopadne
dobře. Proto policistům nezastavil, ale
naopak se jim pokusil ujet. Po necelých
šesti stech metrech však jeho jízda skon- fasády domu a kovové brány. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 30 tisíc korun. Ke zranění
osob nedošlo,“ popsal havárii spojenou
s újezdem nepolepšitelného řidiče František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
„To, že nepronásledují nevinného, policisté věděli, protože muže znali a vědí,
že má pro své dřívější prohřešky uloženo
několik zákazů řízení. Provedeným ori*QPKéMC U ąKFKéGO U P÷MQNKMC \¾MC\[ entačním testem na přítomnost jiných
ąÊ\GPÊPGVTXCNCFNQWJQONCFÊMUCWVGO návykových látek však navíc zjistili, že
JCXCTQXCNFQUWFčUQNGLGOWTQFKPPÆ- zřejmě řídil pod vlivem pervitinu,“ dodal
JQFQOW
(QVQ2QNKEKGè4
Kořínek s tím, že pro své jednání je muž
čila čelním nárazem do sudů s olejem nyní podezřelý z přečinu maření výkonu
uskladněných před jedním z rodinných úředního rozhodnutí a vykázání a z nědomů. Při nehodě došlo k poškození kolika přestupků.
(mik)
„V úterý jedenáctého května v 9.22
hodin jsme přijali oznámení o požáru
automobilu u hřbitova v Čechách pod
Kosířem. Vůz hořel v motorové části
v plném rozsahu,“ potvrdila událost
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Lucie Balážová.

profesionální jednotka ze stanice
Prostějov a jednotka SDH z Čech
pod Kosířem,“ popsala Balážová.
Příčinu požáru nyní zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Škodu majitel odhadl na 15
000 korun, při požáru ani během jeho
likvidace se nikdo nezranil.
(sob)

8èGEJ¾EJRQF-QUÊąGOUG
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Požár se však zasahujícím hasičům
podařilo rychle dostat pod kontrolu
a následně uhasit. „Po příjezdu jsme
zahájili hašení jedním proudem C a
vysokotlakým zařízením. Během
necelých patnácti minut jsme požár
zlikvidovali. Na místě zasahovala

PROSTĚJOV Zčernalý vrak zůstal po několika
minutách z auta v Čechách pod Kosířem. Minulé úterý ráno byli k místnímu hřbitovu povolány
hasičské jednotky, aby osobní vůz značky Renault, který se ocitl v plamenech, uhasily.

PŘEMYSLOVICE Předminulou
sobotu se v obci na Prostějovsku
stala politováníhodná tragédie,
Přemyslovicemi doslova otřásla
sebevražda. Ve svém domě byl nalezen bez známek života otec tří dětí
Miroslav K., známý mimo jiné jako
zdejší myslivec. Nikdo přitom nechápe, proč si tak pohodový člověk
sáhl na život...
„Mohu potvrdit, že šetříme okolnosti násilné smrti v obci na Konicku. V
současnosti nic nenasvědčuje cizímu
zavinění. K bližším okolnostem se s
ohledem na pozůstalé vyjadřovat nebudeme,“ odpověděl velice stručně na
dotaz Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.

➢ z titulní strany

Podle našich informací si muž kulovnicí prostřelil hlavu. „Znal jsem
dlouhá desetiletí jeho tátu, Miroslava
přímo osobně nikoliv. Ano, vyptával
jsem se kolegů myslivců na tuto tragédii, ale nikdo o ní nechce mluvit. Lidé
vůbec netuší, proč to udělal. Takže o
důvodech, proč si sáhl na život, můžeme všichni jen spekulovat,“ konstatoval smutně pro Večerník Jiří Procházka, jednatel Okresního mysliveckého
sdružení v Prostějově.
Nad sebevraždou oblíbeného člověka
nechápavě kroutí hlavou i lidé přímo
z Přemyslovic. „Určitě jsem Miroslava znal, myslivost a všechno okolo ní
jej velmi bavilo. Byl to milý člověk,
o to více mě mrzí, že si vzal život. O
důvodech spekulovat nechci a ani je
neznám. Lidi tady mluví o osobních
problémech, ale nikdo neví, co měl

přesně za nesnáze. Pokud vím, tak má
tři děti, z toho jedno z prvního manželství,“ sdělil Večerníku představitel
obce, který si však nepřál zveřejnit
jméno.
„Je to šílená rodinná tragédie. Špatně
se mi o tom hovoří i proto, že jsem
Mirka osobně znala. Byl to naprosto
pohodový a veselý člověk, do kterého
by nikdo neřekl, že udělá něco takového,“ pronesla smutně přemyslovická
starostka Iveta Pořízková.
O smrti oblíbeného kamaráda a souseda se spoluobčané odmítají bavit,
o čemž se Večerník přesvědčil uplynulou sobotu. „Nešťárejte do toho,
je to záležitost rodiny. A vyšetřuje to
kriminálka, tak ta třeba objasní, proč si
to udělal,“ pronesl trochu podrážděně
muž ze sousedství, kde se stala tragédie.
(mik)
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E K dalšímu z řady střetů
se zvěří za poslední týdny došlo tentokrát na dálničním nájezdu v Držovicích. Šofér automobilu Škoda Superb
už nedokázal zareagovat na srnu, která
mu vběhla před auto. Zvíře se po tvrdé
srážce vzpamatovala a uteklo.
Ve středu 12. května ve 21.30 hodin došlo
na nájezdu na dálnici D46 ve směru od
Držovic na Olomouc ke střetu osobního
automobilu se srnou. „Ta řidiči do cesty
z pravé strany vyběhla náhle a tomu se
již střetu nepodařilo zabránit. Ke zranění

saa

Už od uplynulého úterý na zámku v Čechách pod Kosířem jedou v režimu individuálních prohlídek. „Návštěvníci si tak
mohou sami v klidu projít všechny zámecké expozice. Tento způsob prohlídek je
běžný například u památek v západní Evropě,“ nastínil Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, pod nějž
zámek spadá. Zájem ze strany veřejnosti
o individuální prohlídky nebyl v průběhu
týdne nikterak velký, dá se však očekávat, že
v příštích dnech se situace přece jen zlepší.

ČECHY POD KOSÍŘEM Vítěz celostátní ankety Památka roku 2019 vstupuje do své další sezóny. Jak
už Večerník informoval, v úterý 11. května se pro veřejnost otevřel zámek v Čechách pod Kosířem.
Lidé jej aktuálně mohou navštívit v rámci individuálních prohlídek. Čekat na ně bude celá řada novinek, mimo jiné i romantický obraz věrného psa ležícího na hrobu svého pána. Sugestivní dílo bylo inspirováno tragickou smrtí jednoho z majitelů panství. Vzhledem k rase zobrazeného psa a probíhající
výstavě by se letošní sezóna dala s jistou nadsázkou nazvat„rokem chrta“. S novinkami a plány vedení
zámku seznámilo média na čtvrteční tiskové konferenci. Večerník u toho nechyběl.

Letos do parku zavítá kapela Jelen, zpěvák Josef Vojtek i herečka Simona Stašová
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Ředitelka kina Metro 70 Barbora Kucsa Prágerová se s týmem chystá
na znovuotevření a v červenci bude porotkyní filmového festivalu v Cannes
PROSTĚJOV Jako katastrofu,
ale i jako příležitost. Současná
protikoronavirová opatření lze
uchopit minimálně těmito dvěma způsoby. Pro ten druhý se
rozhodli v prostějovském kině
Metro 70. Během nucené pauzy
totiž nespí, naopak připravují
se na chvíli, kdy se k plátnům
vrátí natěšení diváci. Ti zejména
foyer kina nepoznají... Čekají
je totiž změny, které budou ve
velké míře vidět hned na první
pohled. Chystá se i letní sezóna
s promítáním pod širým nebem
hned na třech místech. Ba co
víc, aktuální novinkou je radními potvrzená zahraniční cesta
ředitelky. Barbora Kucsa Prágerová (na snímku) se totiž opětovně stala porotcem nejvýznamnějšího filmového festivalu na
světě v Cannes ve Francii! Zatímco loni to ještě kvůli koronavirové pandemii nevyšlo, letos
by se tradiční svátek konat měl.
Prostě, bylo o čem povídat...

v rámci
vního interview
exkluzivního
pro Večerník
erník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
za přispění

Michala Kadlece
yy Kino Metro 70 nyní mění svou
podobu, zejména v interiéru. Jak
se promění prostory a co v nich
návštěvníci budou moci ocenit?
„Úplně nové budou toalety. Směřujeme k tomu, aby alespoň jeden
nebo dva ze záchodů, které opravujeme, byly k dispozici divákům
pro otevření, aby provoz nějak
fungoval v unisexovém režimu.
Lidé po příchodu do kina najdou
přeuspořádané foyer, velká změna
je čeká taky na místě dlouholetého
bufetu.“
yy Jaké bude nové využití vstupního prostoru?
„Když jsme odstranili konstrukci bufetu a dostali jsme se na původní tvar zdi a budovy, vyjevil se
tam takový záliv, drobná místnost
s širokým průhledem. Tam máme
v úmyslu umístit náš široký pracovní stůl a chtěli bychom udělat
nějaké dílny. Akorát teď zvažujeme,
jak vše vyřešit s akustikou. Protože
když tam pustíme bandu dětí, tak
se to bude rozléhat jak na stadionu.“
(smích)

yy Samo foyer ještě dozná nějakých změn oproti době, kdy ještě mohli
chodit návštěvníci?
„Za novinku považujeme
pořád naši kinokavárnu,
byť je rok a půl stará. Mohli jsme ji mít ovšem otevřenou jen dva měsíce a kousek, takže spousta diváků
ještě neměla příležitost ji
využít. A rekonstrukce,
která vznikla, je, myslím,
tak velká, že to pořád můžeme prezentovat jakoo zásadní inovaci.“ (úsměv))
yy V minulosti jstee zmiňovala
tu kavárny.
doplnění sortimentu
Co chystáte?
„Počítáme s tím, že velkou část
ko kino trávit
prázdnin, budeme i jako
eba v podobě
pod širým nebem. Třeba
mítání letních
zahrádky, ale také promítání
kin. Určitě tomu tedyy přizpůsobíme mít zmrzme sortiment a budeme
bné výrobky,
linu, nanuky či podobné
m létě vhod.“
které přijdou v parném
yy Kino kromě promítání
mítání pořáro veřejnost,
dalo spoustu akcí pro
rkshopy, filjako jsou různé workshopy,
ino naslepo.
mové kvízy nebo kino
ronavirus?
Co z toho přežije koronavirus?
virus vícemé„Kino přežije koronavirus
ně ve stejné podobě, v jaké jsme
tím ještě říct
ho znali. Nemůžu zatím
tí do původa slíbit, že se vše vrátí
ního stavu hned v nejbližších
dně smětýdnech. Ale rozhodně
bychom
řujeme k tomu, abychom
ák od
zážitek, který si divák
nás z kina odnášel, o nic
udeneochudili. Určitě budehopy
me chystat i workshopy
vízy.
a oblíbené filmové kvízy.
Plus k tomu přidat i něco
navíc.“ (úsměv)
yy Jak to aktuálně vypadá
padá
áte na
s otevřením? A co říkáte
postoj multikin, kteráá stále
adě zánechtějí otevřít v případě
kazu jídla a pití v sále?
n svým
„Já postoji multikin
m, protozpůsobem rozumím,
že pro ně opravdu nemožnost
občerstvení znamenáá existenčtive jim se
ní problém. Respektive
z ekonomického hlediska nevyplatí kino otevřít. Mají to už
ověřené z předešléhoo uvolňování
u. Takže mulběhem loňského roku.
tikinům rozumím. My ale v této
pozici nejsme. Také bychom savření s možmozřejmě ocenili otevření
ále, ale není
ností konzumace v sále,
xistence. My
to pro nás otázka existence.

Je mi velkou ctí jet v roli porotkyně do Cannes.
Mým hlavním úkolem bude zhlédnout všechny
soutěžní filmy, obsáhle o nich s kolegy diskutovat,
vybrat vítěze a zúčastnit se závěrečného ceremoniálu.
Vloni to kvůli covidu nevyšlo, o to víc se těším letos.
tedy určitě otevřeme
i za podmínky, že
neb
nebude možná konzum
zumace občerstvení v sále. Máme
m
možnost, i díky
vstří
vstřícnému postoji
památk
památkářů, mít rozšířenou zahrádku
zah
před kinem. Takže určitě počítáme
s tím, že bude kinokavárna
k
bude
v provozu. Vše ssamozřejmě provozovat v soulad
souladu s vládními nařízeními tak, jak to bude možné,
aby si lidé mohli občerstvení užít
aspoň venku. A zároveň poběží
kino, ale i letní kino a uvidíme,
jak se situace bu
bude vyvíjet. Podle
toho budeme reagovat. Je ale
pravda, že kl
klasická kina jsou
dnes v tro
trošku jiné pozici
vůči mult
multikinům.“
yy Mů
Můžete už prozradit tři místa pro letní
kino
kino? Nedávno jste
říka
říkala, že jedno si
ne
necháte jako překv
kvapení…
„A
„Ano, myslím si, že
uuž to můžu prozraddit, protože už jen
la
ladíme konkrétní
ddramaturgii těch
dn
dní. A podařilo se
ná
nám dojednat, že
ud
uděláme zatím čtyři
pro
projekce na prostějovs
jovském velodromu.
Setk
Setkali jsme se tam
s vel
velice vstřícným postojem ze strany správců areálu.
are
Jsme domluveni tak,
ta že na trávníku
uprostř
uprostřed velodromu postavíme letní kino s projekční ttechnikou, kterou
máme z velkého
v
sálu. Což
znamená, že tam budeme
moci odbavovat
odb
ty nejnovější premiéry.
prem
Tak na to se
moc těším
těšíme. Tradičním místem bude letní
l
scéna na prostějovském zámku. Máme
to přes uli
ulici a tím i vymyšlené parametry
param
na projekci.
Vypadá to tak, že tam

vizitka
BARBORA KUCSA
PRÁGEROVÁ
✓ narodila se 18. listopadu 1990 ve Šternberku
✓ ředitelka kina Metro 70 Prostějov
✓ vystudovala Slovanské gymnázium
v Olomouci, ve studiích následně pokračovala
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ateliéru Animovaná tvorba a rovněž
má za sebou Filmovou a divadelní vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ v minulosti byla v produkčním týmu filmového festivalu AFO
✓ v roce 2016 získala Cenu Akademie věd ČR za popularizaci vědy
✓ ředitelkou prostějovského kina je od 1. ledna 2017
✓ mezi její koníčky patří četba knih, filmy, sport, aktivně se věnuje horolezectví
✓ za svého oblíbeného filmového tvůrce označuje Quentina Tarantina, jako
ředitelka tak přivedla zpět do prostějovského kina jeho předposlední snímek
Osm hrozných
✓ v roce 2020 měla být porotkyní na filmovém festivalu v Cannes, který se však
kvůli koronavirové pandemii nekonal, vydat na něj by se měla letos
od 6. do 17. července
✓ v květnu 2019 se po sedmiletém vztahu provdala za učitele, filozofa
a historika Romana Kucsu, své dívčí jméno si ponechala
zajímavost: oba její rodiče vyučují na Univerzitě Palackého v Olomouci

bude probíhat hned několik projekcí každý měsíc. Chceme se ale
ještě přizpůsobit plánu Prostějovského kulturního léta a začít až ke
konci července. Třetí místo je už
námi vyzkoušené z předloňska. Na
hvězdárně budeme startovat 24.
července a vše se ponese v duchu
oslav šedesátin této organizace.“
(úsměv)
yy Na svém posledním jednání
vám radní schválili zahraniční
cestu. O co půjde?
„Kino je členem organizace Europa
Cinemas, která na předních evropských filmových festivalech udílí
svou cenu Europa Cinemas Label.
Z řad svých členů vybírá na každý
festival porotce. Já jsem byla vyzvána, abych zasedla v porotě již na
minulém ročníku Mezinárodního
filmového festivalu v Cannes, který
se kvůli pandemii bohužel vůbec
neuskutečnil. Letos se však přesunul na červencový termín, zatímco
pravidelně bývá už v květnu. A zatím vše nasvědčuje tomu, že se za
přísných hygienických podmínek
uskuteční. Už se moc těším.“
yy Co bude ve francouzském
Cannes vaším úkolem?
„Jsem jednou ze čtyř členů poroty
a našim úkolem bude v soutěži Directors' Fortnight vybrat z deseti
filmů jeden snímek, který dostane
ocenění. V Cannes je několik soutěží, nejsledovanější je samozřejmě hlavní soutěž, ale Directors'
Fortnight neboli ‚čtrnáct dní režisérů‘ je už dlouhá desetiletí součástí festivalu a mně je velkou ctí
letos do Cannes v roli porotkyně
jet. Mým hlavním úkolem tedy je
zhlédnout všechny soutěžní filmy,
obsáhle o nich s kolegy diskutovat,
vybrat vítěze a zúčastnit se závěrečného předávacího ceremoniálu.
Vedle toho má síť kin každoročně
v Cannes setkání svých členů a takovou menší konferenci, takže té
se budu účastnit také. Součástí festivalu je rovněž filmový trh, kde je
pravidelně zastoupen Státní fond
kinematografie, ale letos vzhledem
k pandemii nikdo nepřijede. Což
mě sice mrzí, ale chápu to.“
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„V letošním roce, stejně jako v tom
loňském, byla ředitelka kina pozvána, aby se stala jednou ze čtyř
evropských v Cannes ve Francii. Považujeme ohlas, jaký má
prostějovské kino, za výjimečný
a máme radost, kam se kino za
poslední čtyři roky své činnosti posunulo. Městskou pokladnu tato
cesta nebude stát nic, část nákladů bude hradit organizace Europa Cinemas a část kino Metro 70
z běžných cestovních výdajů.“
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Opilec vyrval ukotvení z fasády...
seskakuje na zem. Na uvedenou
adresu byla vyslána hlídka. „Ta
zjistila, že se zjevně opilý muž snažil vylézt po hromosvodu do bytu
v prvním patře, kde bydlí se svou
přítelkyní. Kaskadérskému kousku
předcházely doma zapomenuté
klíče. Při šplhání nevydrželo ukotvení hromosvodu lezcovu váhu
a ve dvou místech se vytrhlo z fasády. Devětatřicetiletý muž měl
štěstí, jelikož se nacházel v malé
výšce, stačil bezpečně seskočit
dolů,“ okomentoval počínání opilého „lezce“ Petr Zapletal, tiskový

mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak s úsměvem dodal, pavoučí muž
to rozhodně nebyl. „Poškozením
ukotvení vznikla škoda bytovému
družstvu, která prozatím nebyla
přesně vyčíslena. S jeho předsedkyní bylo dohodnuto, jakým
způsobem uhradí viník vzniklé
poškození. Pokud by tak neučinil,
vše by se řešilo občanskoprávním
sporem,“ uvedl Zapletal. „Snad
si vzal muž pro příště ponaučení
a raději domů půjde dveřmi a po
schodech,“ doplnil mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

ku Pavel Dopita (SPD), zastupitel
statutárního města Prostějova.
Jak vidí aktuální situaci a chování nepřizpůsobivých osob?
„Aktuálně je pod kontrolou. Je to
díky dobré práci strážníků Městské
policie Prostějov a k situaci pozitivně přispěla i koronavirová doba.
Rozčlenil bych okruh tohoto problému na část týkající se takzvaných samostatných ghett, kde nyní
nejsou výraznější excesy. Pak na tu
část, která občany zajímá víc. Tou
je subjektivní pocit bezpečí, když
běžný občan prochází městem. Jak
se bude oteplovat, lze letos očekávat návrat k situaci z roku 2019. To
znamená, že zejména na náměstí
Edmunda Husserla a v prostoru
takzvané kuželny na náměstí T.
G. Masaryka bude živo... Pokud
se na situaci podíváte nezávislým
pohledem, najdete u těchto skupin
prvky vymezování teritoria. Ob-

sazení několika laviček, zvýšená
hlučnost, vytvoření bubliny, kde
se ostatní procházející necítí dobře
a místu se vyhýbají. Následuje nezřídka pokřikování na kolemjdoucí a snaha o vyvolání konfliktu.
Kolemjdoucí se snaží zabránit
očnímu kontaktu a jejich snahou
je z centra rychle zmizet. Vítejte
v džungli! A víte, co je smutné? Na
jedné straně tu máme někoho, kdo
i několik generací v řadě nepracuje
a náš stát mu umožňuje pohodlný
zahálčivý způsob života. Na straně
druhé je tu ten, kdo to ze svých
daní platí. Sociální dávky měly původně sloužit k tomu, aby nikdo
nežil na okraji společnosti. Dnes
jejich pobírači mají často větší příjem než mladá rodina, která poctivě pracuje. Tragické je, že ta první
skupina se navíc cítí nepostižitelná
a chová se podle toho,“ zastává
jasné názory Pavel Dopita, který

(vchod za Zlatou bránou) vykupuje

Sháním pro svou rodinu dům, nebo a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Nepropozemek. Tel.: 737 827 329
dávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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je zároveň členem speciální komise města, která má řešit problémy
s sociálními jevy v Prostějově.
„Zřízení komise reagovalo před
několika lety na vznik situace, kdy
se z jednoho nájemního domu
na křižovatce ulic Újezd a Svatoplukova stala sociálně vyloučená
lokalita a byly určité signály, že
obchodníci s chudobou mají zájem o další domy v lokalitě. Tímto
se toto podařilo zastavit, protože
město Prostějov dalo na vědomí,
že se tomu, aby mu vzniklo ghetto
v centru, bude bránit. Následně
jsme tedy řešili nejenom například ubytovnu v Olomoucké.
Komise pracuje a uvidíme, co přinese tento rok,“ podotkl Dopita.
„Ještě bych rád poznamenal, že
pokud si v Prostějově myslíme,
že s nepřizpůsobivými máme
problém, netušíme, s čím se musí
potýkat v obcích okolo. Zejména
na jihu Prostějovska máme dlouhodobě založeno na velký sociální
problém. To nám zůstalo tak nějak skryto, ale jedná se o problém,
který budeme muset řešit,“ uzavřel toto téma prostějovský opoziční zastupitel za SPD.
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KOUPÍM

Z důvodu dojíždění do PV, sháním tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
ke koupi byt. Tel.: 605 011 594
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

A dost! CJQµIÁKü@?@QnÁH/JHĄ=P?@KJ?FJIOMJGJP
>>>dokončení ze strany 3
Rozhodnutí prostějovských konšelů vítá opoziční zastupitel za
SPD Pavel Dopita. Právě on už
několik let upozorňuje na otřesné
chování nežádoucích sociálních
živlů v centru Prostějova. „Pokud mám dobré informace, podle
rozhodnutí radních se jedná se
o nechvalně známou ubytovnu
v Olomoucké ulici. Ano, to je ta,
kde v bytě pro dva najdete i deset nájemníků! Na komisi pro
bezdoplatkovou zónu jsme ji už
několikrát řešili, kdy zjištěným výskytem sociálně nežádoucích jevů
je obhajitelné vyhlásit zde bezdoplatkovou zónu. To znamená, že
noví nájemníci již nedosáhnou na
sociální dávku formou doplatku na
bydlení. Tím by se při jejich přirozené migraci měl počet těchto
specifických nájemníků postupně
snižovat,“ řekl exkluzivně Večerní-

REALITY

Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji, GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Jana. Tel.: 732 116 877
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v předminulém vydání,
v pondělí 26. dubna po poledni
došlo v Kolářových sadech v Prostějově k napadení dosud nezjištěného muže agresivním opilým
útočníkem a jeho psem rasy stafordširský bulteriér. Policie nyní
hledá svědky incidentu.
Napadenému se podařilo utéct a policistům zase podezřelého zadržet.
„Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti veřejnému
pořádku. K řádnému objasnění věci
žádáme napadeného muže, aby se
se svým svědectvím přihlásil policistům obvodního oddělení Prostějov
1. Může tak učinit osobně na adrese
Újezd 12 v Prostějově, telefonicky
na čísle 974 781 651 nebo na lince 158. Pro snadnější identifikaci
případu může uvést číslo jednací
KRPM/46407,“ vyzývá napadeného muže František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
(mik)
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Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.

129267$9%<1$./Ëý

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

Volejte: 739 322 895
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SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

3521È-0<
Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUDYHGYRĜH .þ
Volejte: 739 322 895
7\ORYDSRUHN]DĜt]HQê
.þYþLQN

Koupím staré pohlednice do r. 1945
i jiné sběratelské věci. Tel. 608 420 808

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGDPHOQD
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895

%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

'23258ý8-(0(

1DEt]tPHSURGHMQRYRVWDYE\5'NN'UåRYLFH.OLGQiþiVW
REFHQDGRKOHGRG3Y1t]NRHQHUJHWLFNi]GČQiVWDYEDSĜHGGRNRQþHQtP'ĤPE\OVWDYČQ]D~þHOHPYODVWQtKRE\GOHQtQLNROLY
SURGHMHYãHYHY\VRNpPVWDQGDUGXDNYDOLWČ'LVSR]LþQČVHVNOiGiVSĜHGVtQČFKRGE\YHONpKRREêYDFtSRNRMHVNXFKNRXWHPWĜt
SRNRMĤNRXSHOQ\:&WHFKPtVWQRVWLNRPRU\ãDWQ\DJDUiåH
3RGODKRYpWRSHQtQDWHSHOQpþHUSDGOR
&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

PRODÁM
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.
„ 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
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
21031920334

PROSTĚJOV
Zapomenout
doma klíče a zabouchnout si
dveře, to je vždy nemilá věc.
Přesně to samé se stalo muži
z Prostějova. I když v jeho bytě
byla přítelkyně a stačilo tedy
zazvonit, zjevně opilý chlapík
zvolil domů jinou cestu. Po hromosvodu! Že ale není žádný pavoučí muž, se přesvědčil po pár
vteřinách...
V pátek 7. května po dvaadvacáté
hodině byl spatřen neznámý muž,
jak leze po hromosvodu bytového domu v Prostějově a následně
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zpravodajství / nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

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

Uzávěrka
INZERCE
je v PÁTEK
21. května
v 10.00 hodin

18

17. května 2021

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

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

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

Dne 18. května 2021
uplyne 30. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA
Dne 21. května 2021
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás naždy opustila
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19. května 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Rostislava
pana
Rosti lava MAZALA
z Vrahovic.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marta s rodinou.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 20. května 2021
uplynou 2 roky, kdy nás opustila
naše drahá a milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Zdeňka KOLAŘÍKOVÁ
z Vrbátek.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

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

Dne 18. května 2021
uplyne 15 let, od chvíle co nás
navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jindra
a Vlasta s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dne 20. května 2021
vzpomeneme 5 let od úmrtí
pana Jaroslava SMÍTALA
z Kladek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Alena
a dcery s rodinami

Desetkrát se jaro probudilo
bez Tebe, tisíckrát slunce zapadlo
bez Tebe, milionkrát tiše přišla
vzpomínka na Tebe.
Prázdný je domov, smutno
je v čem, chybíš nám tatínku,
chybíš nám všem.

Dne 15. května 2021
tomu bylo 29 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti
s rodinami.

Dne 13. května 2021
jsme si připomenuli
první smutné výročí úmrtí
pana Jiřího KARDINÁLA
z Vřesovic.
S láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 21. května 2021
uplyne 1 rok, co nás navždyy opustil
pan Joseff KU
KUČERA
ER
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina
di Kučerova
K
Kuč
učerova
čerova a Freharova.
Freharova
F
Freharov
h

Dne18. května 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František FIALA.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

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

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

Dne 21. května 2021
by se dožil 60 let
pan Vratislav HORÁK
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje maminka,
sestra a synové.

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

D 22.
Dne
22 května
22
tna 2
2020
by se dožil 79 let
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova
a dne 7. června 2021
si připomeneme 9. výročí úmrtí.
Prosíme, kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
syn Jirka s rodinou, dcera
Renata s rodinou.

Dne 18. května 2021
vzpomeneme 2. výročí, kdy nás
navždy opustil
pan Josef IVAN
z Konice.
S láskou vzpomíná manželka
Anna, syn Josef a dcera Ilona
s rodinami, vnoučata Jakub,
Tomáš, Veronika
a Daniela.

Dne 20. května 2021
vzpomeneme nedožitých 90 roků
paní Marie SMÉKALOVÁ
ze Zešova.
S láskou vzpomínají dcery
Věra a Marie s rodinami.

Dne 23. května 2021
by se dožil 100 let můj tatínek,
pan Miloš BOHDÁLEK.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jana s rodinou.

Dne 23. května 2021
uplyne 11 smutných let od úmrtí
mého manžela,
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále
vzpomíná manželka
Růžena s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 18. května 2021
tomu budou 2 roky, co odešel
pan Pavel ŠÍPEK.
Za tichou vzpomínku děkuje
bratr Mirek.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 22. května 2021
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
paní Jindřišky PLUHÁČKOVÉ
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Dne 19. května 2021
vzpomeneme nedožité
65. narozeniny
pana Jiřího ŘŮŽIČKY
ze Ptení
a dne 18. dubna 2021
jsme vzpomenuli
smutné 18. výročí úmrtí.
S láskou vzpomíná maminka
a sestry s rodinami.

Dnes, tj. 17. května 2021
vzpomínáme 3. výročí úmrtí
paní Marie VAŇKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Drahomíra.

Čas neúprosně letí a bolest
v srdci zůstává, slzy v očích
Tě neprobudí a domov prázdný
zůstává. Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát, chvíli
postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 18. května 2021
by se dožil 87 let
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera
a synové s rodinami.

a dne 22. května 2021
vzpomeneme 24. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se
dne 26. května 2021
dožila 93 roků.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
děti s rodinami.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Dnes, tj. 17. května 2021
vzpomínáme 15. výročí,
co nás opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a manžel,
pan Jaroslav GREPL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE je
v PÁTEK 21. května, v 10.00 hodin

Zavzpomínejme na vaše blízké!
zadejte VZPOMÍNKU na své blízké

za pouhých

.ġ

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Olga Vítková 1941
Mostkovice, Pondělí 17. května 2021
Stanislav Ambrož 1930
Mostkovice Michal Rozkoš 1934 Olomouc 10.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Grmela 1948
Mostkovice Jiří Jozífek 1943 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Komárek 1929
Prostějov Vladimír Vojkůvka 1955 Biskupice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Slavomír Zachar 1949 Kostelec na Hané Úterý 18. května 2021
Anna Novotná 1934
Krasice Karel Komínek 1960 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Anežka Míčková 1921
Ondratice Středa 19. května 2021
Janka Šádková 1936
Vyškov Lubomír Navrátil 1958 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jena Gregárková 1936
Prostějov Stanislava Greplová 1951 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel Čechy pod Kosířem
Pavel Závacký 1964
Prostějov Pátek 21. května 2021
Svatoslav Unar 1927
Hrubčice Zdeňka Palatá 1946 Kobeřice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Františka Lošťáková 1924
Prostějov
Anežka Janišová 1936
Prostějov Helena Krátká 1931
Ivaň Bohumír Arnošt 1937
Miroslava Machálková 1934
Lutotín Marie Jelínková 1934
Prostějov
Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Stanislav Skládal 1938
Prostějov
Miroslav Kopečný 1980 Přemyslovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 19. května 2021
Danuše Trnavská 1948 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Drahomíra Poulíková 1951 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 21. května 2021
František Petr 1941 Přemyslovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pavel Petr 1974 Přemyslovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladislav Lipčík 1943 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

soutěže

17. května 2021
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Dobrovského ulice Marie VRTALOVÁ, Němčice nad Hanou
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Také dvacáté vydání 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 20. 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
Filip Mucha
Dušan VRÁNA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
O KROK DÁL
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 3, 1, 4
Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Těšíme se na vás v muzeu U veterána.
Jindřich STEHLÍK, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment muzea.

20101561611

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.þQDVOXåE\VWXGLD

SUDOKU

OSMISMĚRKA

21032510360

21042210472

NEJZDRAVĚJŠÍ POTRAVINY...

ACTA, ALTE, ARMÉNI, ATEMPO, CIRY, DECI, ELEMI, CHODSKÉ, INKOVÉ,
ITAK, MIMO, OCASKY, OONA, OSNÍ, PAJČ, PARA, PETE, SELE, SICIÉ, STOD,
STOMA, ŠIKÝ, ŠPRÝM, TEUT, UJMOUT, ÚTOKY, VTÉKAT
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili POLITIKY
a graficky lehce poupravili náměstka prostějovského primátora se zaměřením na školství, který
je momentálně po náročné operaci a mimo funkci…
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Do života se budou mnoha Prostějovanům plést lidé, kteří přímo baží
po jejich neúspěchu. Připravte se tedy na to, že vám budou házeny
klacky pod nohy, ať už budete dělat cokoliv. Jen ti nejsilnější najdou
proti nepřejícím osobám účinnou zbraň.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Naplánujte si svoji práci s předstihem, jinak když přijde na věc,
budete doslova vařit z vody. Pokud najdete vhodného parťáka,
můžete se pustit i do náročnějších
úkolů. Za ně budete pochváleni.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Chybí vám takzvaně vyčištěná
hlava. Máte v ní tolik zbytečných
myšlenek, které musíte co nejrychleji vytěsnit. Zkuste si dát na pár dní
„oraz“ a odpočinout si někde v přírodě. Nejlépe zcela o samotě.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Docela rádi hazardujete, hlavně se
zdravím. V poslední době jste na
tom byli nevalně, ale až nyní konečně uznáte, že návštěva lékaře je nezbytná. Pokud se od něj dozvíte nepříznivé zprávy, můžete si za to sami.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nenší risk v otázce peněz a osobních investic se tentokrát vyplatí.
Nesmíte se ale držet při zdi, máte
dostatek umu a nápadů, jak svoje
úspory rozšířit. Pokud máte partnera, tak ten jistě ocení peníze navíc.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Spoustě nepříjemných věcí se budete snažit předejít, ovšem na jednu
záležitost stačit nebudete. Na pracovišti nezabráníte pomluvám, které se
na vaši adresu začnou šířit. Zůstaňte
ale stranou, nerozčilujte se.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Pokud nyní hodláte nakupovat ve velkém, držte se při zdi. Teď peníze máte,
to však neznamená, že vám nebudou
chybět v dalších týdnech. Nejlépe
uděláte, když se do obchodu vypravíte s někým, kdo vás udrží na uzdě.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Máte rádi dobrodružství, takže jedno takové se přímo nabízí v těchto
dnech. Seznámíte se s člověkem,
do kterého se zamilujete na první
pohled. Problém je v tom, že jste již
zadáni. Přesto budete nevěrní.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Člověk z vašeho okolí se dostane do
nesnází a brzy přijdete na to, že to je
kvůli vám. Bude vám trapně, ale dotyčnému se nepřiznáte. A bohužel to
neuděláte ani v momentě, kdy onen
nešťastník přijde o práci.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V žádném případě nyní nesahejte na žádné spotřebiče, hrozí vám
úraz elektrickým proudem. Ostatně
vynechat můžete při vaší pověstné
šikovnosti i další domácí práce. Nechte vše raději na partnerovi.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nehrajte si na hrdiny! Budete
muset tento týden řešit obrovský
problém s financemi. Přestože
si nejdříve budete myslet, že vše
zvládnete sami, není to pravda. Požádejte rychle o pomoc příbuzné.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete geniální nápad, za který
se všude na světě platí zlatem. Buďte zticha a v žádném případě ho
nikomu neprozrazujte. Realizujte
ho sami, protože jen tak se zabezpečíte na celý život.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Očekávejte konflikty jak na pracovišti, tak doma. Ono ale nebude ani
divu, protože vaše hádavá povaha
si o problémy přímo říká. Většinu
sporů ustojíte, pouze doma budete
muset skousnout porážku. Totální!

nákupní
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: OLEJE
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Olej na vaření je rostlinný, živočišný nebo syntetický tuk používaný při smažení, pečení a jiných druzích
vaření. Používá se i při přípravě a ochucování potravin bez použití tepla, jako jsou salátové dresinky
a chlebové placky. V kostce je neodmyslitelným pomocníkem každé kuchyně. Proto se vyplatí vědět, že
nejlevnější slunečnicový olej seženete v Albertu, pro olivový a hroznový je výhodné, zastavit se v Kauflandu, zatímco lněný olej nabízí nejlevněji Billa. Kokosový olej jsme objevili za nejnižší cenu v Lidlu
Ať to smaží a peče!
a řepkový mají za stejně nízkou cenu hned ve čtyřech marketech.
Průzkum byl proveden ve středu 12. května 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do úterý 18. května se konají HRÁTKY V PARKU. Hravá stezka plná úkolů
pro malé i velké bude vyvěšena v parku na
Husově náměstí po celý týden. Čekají nás
informace o stromech, rostlinách i zvířatech
žijících ve městě, ale také zábavné otázky
a úkoly.
* od středy 19. do úterý 25. května se uskuteční setkání POD ZÁPOVĚDSKÝM
KOPCEM. Proběhne formou společné
vycházky se startem ve středu 19. 5., sraz
v Kostelci na vlakovém nádraží v 8:20.
V opačném případě povede samoobslužná
trasa vycházky pro seniory z Kostelce na
Hané na Přírodní památku Pod Zápovědským kopcem a zpět. Trasa začíná u fotbalového hřiště na Legionářské ulici. Bude vyznačena fáborky a mapkou a bude doplněna
informacemi a hravými úkoly. Délka trasy asi
5 km. Aktuální info najdete na www.iris.cz
a na tel. 603 730 594.
* od soboty 22. do neděle 23. května se koná
ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK. Pokud
bude povoleno shromažďování lidí, povede
společná vycházka pro rodiny s dětmi kolem
studánek ze Seče na Pohodlí. Sraz je v sobotu 22. 5. v 8:35 na aut. zastávce Lipová-Seč
(vhodný autobus jede z Prostějova v 7:55,
st. č. 10), návrat po 12.00 hodin. V opačném
případě bude připravena na celý víkend samoobslužná trasa vycházky doplněná hravými úkoly a informacemi pro děti i dospělé,
začátek u aut. zastávky Seč, konec u aut. zastávky Pohodlí. Délka trasy asi 4 km, aktuální
info na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

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.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
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).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel.: 588 008 095, 724 706 773.
BONSAI KLUB HANÁ při ZO ČZS,
Prostějov 1 pořádá VÝSTAVU BONSAJÍ, 29. - 30. května 2021. Sobota 9.00
– 17.00, neděle 9.00 – 16.00 na nádvoří
zámku v Konici. Výstava je pořádána
ve spolupráci s MěKS Konice. Během
výstavy je připravena ukázka tvarování, poradenská služba, prodej výpěstků
a misek, úprava a tvarování bonsají přinesených nývštěvníky výstavy. VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ. www.bkhana.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
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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.
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 Kořenkovou.

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

INFORMUJE
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Vláda musí s podnikateli hrát během rozvolňování proticovidových opatření fér.
Současným postupem riskuje důvěru firem i veřejnosti. Takto zní
poselství OHK.
Hospodářská komora oceňuje, že
vláda během ústupu pandemie covidu-19 přistoupila k postupnému uvol-

ňování preventivních opatření a otevírání byznysu. Zásadně ale odmítá
nejasnost pravidel, na základě kterých
mají podnikatelé u svých zákazníků
zjistit, zda jsou, či nejsou potenciálním
zdrojem nákazy koronavirem. K tomu,
aby bylo současné rozvolnění již trvalé,
jsou přitom nezbytná jasná pravidla
a legislativní ukotvení.

Odmítáme, aby stát s podnikateli hrál
hru ve stylu „však vy si s tím jistě poradíte a s lidmi se vždy nějak dohodnete“. Proti pandemii se má bojovat jasnými opatřeními s oporou v zákoně,
nikoliv právním vakuem. Jsme každopádně připraveni s vládou jednat,“
upozorňuje prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
(ohk)

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2021 od 12:00 do Dne: 2. 6. 2021 od 12:30 do Dne: 9. 6. 2021 od 7:30 do 11:00
14:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. hodin. Vypnutá oblast: celá
oboustranně část ul. Plumlovská Průmyslová s odb. místy Dekinvest nákupní zóna Kaufland vč. obchood č. 11 a 42 po č. 53A a 58 (mimo a Laser Technology s.r.o.
dů na ul. Okružní.
č. 39), část ul. Nerudova od č. 1 a 2 Obec: Prostějov
Obec: Stražisko, Maleny, Suchpo č. 31 a 56, celá ul. Šlikova, ul. Dne: 4. 6. 2021 od 7:30 do dol, Jednov, Ptenský Dvorek
Česká od č. 1 a 2 po č. 11 a 38, ul. 11:30 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 11. 6. 2021 od 7:30 do 12:30
Rostislavova od č. 1A a 2 po č. 25 část obce Vrahovice s celými hodin. Vypnutá oblast: celé obce
a 12, část ul. Mánesova od č. 1 a 2 ulicemi: J. Hory, M. Pujmano- Stražisko, Maleny, Suchdol, Jedvé, oboustranně ul. Vrahovická nov (včetně přilehlých chatových
po č. 12.
od areálu Pivovaru a Sladovny oblastí). Část obce Ptenský DvoObec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2021 od 12:00 do (mimo velkoodběr) po č. 81 a 58 rek (včetně chat) podél silnice směr
14:30 hodin. Vypnutá oblast: pra- včetně obchodu a č. 56d, Kpt. Suchdol od č. 97 po konec obce. Část
vá strana ul. Kostelecká od č. 32 po Nálepky č. 621/2, ul. M. Maje- chatové oblasti ohraničená čísly 145,
č. 48 (restaurace), oboustranně ul. rové č. 29.
209, 254. Chatová oblast podél BroMartiňákova od č. 2 a 9 po 14 a 33, Obec: Prostějov
deckého potoka od č. 52, 50, 365 po
ul. Pod Kosířem oboustranně od Dne: 4. 6. 2021 od 12:30 do 14:30 konec s čísly 54, 55, 101, 207, 321).
č. 22 a 27 po č. 42, 43 a Daliborka hodin. Vypnutá oblast: Kendrion Odběratelská trafostanice Stražisko
s.r.o. a Maier cz, s.r.o., Průmyslová Osik (č. 300820).
č. 12.
ul.
Obec: Konice
Obec: Prostějov
Dne: 1. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 Obec: Prostějov
Dne: 11. 6. 2021 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Dne: 7. 6. 2021 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: obytné
hodin.
Vypnutá
oblast:
ul.
PrůCihelna II č.p. 642, 286, 617-623,
domy Švýcarská č. 1, 2, 3, 4, 5,
myslová č. 3, 5, 18 s firmami Spro ul. J.V. Myslbeka s č. 17, 19, 21 vč.
595-608.
stavby s.r.o., M.B.S. Mini Brewery garáží naproti, Krasice s č.p. 356,
Obec: Ochoz u Konice
Dne: 2. 6. 2021 od 7:00 do 15:00 system s.r.o., VR Morava a.s., Axi- 357 a 358, parc. č. 173/6.
hodin. Vypnutá oblast: Ochoz om Brewery s.r.o., Fedor Auto s.r.o., Obec: Prostějov
u Konice parc. č. K/2080, 2081, Ing. M. Sedláček.
Dne: 11. 6. 2021 od 12:00 do 15:00
Obec: Stražisko
2077, 2076.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Pod KoDne:
9.
6.
2021
od
7:30
do
14:30
Obec: Prostějov
sířem od Hloučele sm. sportovní
Dne: 2. 6. 2021 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: Stražisko centrum po ul. Kostelecká vč. areálu
hodin. Vypnutá oblast: fa. DG- č.p. 18.
Hanakov, s.r.o., stavebnin, ul. KosteObec: Prostějov
Pack s.r.o., Kralický Háj.
lecká – pravá strana od č. 60 po konec
Dne: 9. 6. 2021 od 12:00 do 15:00 města vč. č. 5132, 5133, 5134, přejezdu
Obec: Prostějov
Dne: 2. 6. 2021 od 10:00 do 12:30 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice ČD Smržice + autobazar na levé strahodin. Vypnutá oblast: Kojetínská Kovaříkova, Polišenského, Chodská, ně, staveniště nadjezdu, dále celé ul.
č. 10 (DT – Výhybkárna a stro- Slovácká, Šumavská, Beskydská, Ha- Olympijská, Atletická, Za Kosteleckou
jírna, a.s.) + zahrady a chatky za carova, oboustranně ul. Za velodro- č. 3632, 3715. Odběratelská trafostanimem od ul. Valašská po ul. Beskydská. ce Prestol (č. 300090).
objektem.
EG.D, a.s.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 18. května: Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy),
A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)
čtvrtek 20. května: Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka, Krapkova
(J. Lady – Za veledromem)

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 30. kětna
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
„Učitel národa“ J. A. Komenský
ve výtvarném umění

Zámek
Èechy p. Kosíøem
sobota 22. května
13:00 EMPÍROVÝ PIKNIK
posezení v parku a prohlídky zámku

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

www.vecernikpv.cz

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
do 29. srpna
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
DOPOSUD
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava obrazů Kamily Hájkové
výstava věnující se historii prostějovdo 29. srpna
ských synagog a modliteben, která akFLÓRA A FAUNA
tuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
Církve českobratrské husitské.
výstava obrazů

Divadlo
Point
Husovo náměstí 91, Prostějov
pátek 21. května
19:00 ZHASÍNÁNÍ SVĚTEL
– ONLINE
dlouho neviditelní členové divadla se
kouzlem zjeví na vašich monitorech, aby
společně přivítali lepší časy a rozloučili se
se šestnáctou sezónou

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2
do 31. května
CONCRETELY
výstava děl sochařky Sabiny Knetlové
a malíře Iva Sumce

POTVRZENO:-85$%8'(.$1','29$7'29('(1Ìÿ(6.e+2)27%$/8
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTÌJOVANÉ
HLEDALI

21022610244
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ƔƔ Statutární město Prostějov připravilo pro seniory nové kartičky, do
nichž mohou zapsat své zdravotní obtíže, léky, které užívají a další užitečné
informace. Jde o obdobu tzv. seniorské
obálky, která tu je pro zájemce od roku
2019. Získat je můžete v Turistickém
informačním centru Magistrátu města
Prostějova, na odboru sociálních věcí
na Školní ulici nebo u praktických lékařů.
ƔƔ O nadcházejícím víkendu se chystá
3. kolo distančního poháru v lukostřelbě, v němž budou mít četné zastoupení
i střelci z Prostějovska.
ƔƔ Od dnešního dne, tj. pondělí 17.
května, je městský úřad v Konici definitivně otevřen pro veřejnost bez koronavirových omezení.
ƔƔ Minulý týden změnil působiště další někdejší hráč Jestřábů, útočník Tomáš
Gřeš putuje z Olomouce do Poruby.
ƔƔ Fotbalový TJ Sokol Čechovice po
odmlce opět otevřel archívy a na Facebooku zveřejnil historické fotografie
klubu, na kterých se nepochybně poznají dnešní čtyřicátníci.

ƔƔ Také květen vám přináší tematickou stranu nejen pro něžnější pohlaví. Prozradíme například výherce
narozeninové soutěže
strana 26

jí prostějovské děti s hvězdnými legendami Lucií Šafářovou a Milanem
Barošem
strana 27
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Ladislav VALNÝ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Jeden z největších talentů českého basketbalu a v posledních
měsícíchtakékapitánBKOlomouckoFrantišekVáňapoletechnaHanésnejvětší pravděpodobností změní klubový dres. Odchovanec prostějovského
basketbalu, který již nakoukl i do reprezentace, zřejmě míří do Nymburka!
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Už poněkolikáté v krátkém čase vyjížděl prostějovský primátor František Jura s kyticí
a dárkem poblahopřát seniorce, která se v plné svěžesti dožila požehnaného
věku přesahujícího sto let.
Po nedávných návštěvách
v Centru sociálních služeb
a Domově pro seniory
v Nerudově ulici zamířil
první muž města minulé
pondělí do rodného domku Prostějovanky Boženy
Zikuškové, která nedávno
oslavila úctyhodných 101
roků.

Jedna z nejstarších obyvatel Prostějova žije stále ve svém rodišti v kruhu milující rodiny. „Paní Božena
Zikušková je prostějovskou rodačkou a v rodném domě bydlí dodnes.

SERVIS
PRO ŽENY

ƔƔ Na tenisových kurtech se potka-

&! *+12é0+1 %RÖHQD=LNXÔNRYi
ƔƔ Tenista ze soupisky extraligového
TK Agrofert Prostějov Roman Jebavý
a jeho deblový parťák Andrej Martin na
challengerovém turnaji v chorvatském
Záhřebu vypadli ve čtvrtfinále čtyřhry.
Nenasazená dvojice v zápase o semifinále nestačila na Američany King - Reese po sadách 6:2, 3:6, 4:10.

10

DNES PŘIJEDE
BARY a ŠAFINA

(QVQYYYRTQUVGLQXGW
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Pondělí 17. května 2021
Naleznete
uvnitř

6.5<7§3ą«%÷+<
Venkovní hra nabízí

Číslo 20 •Ročník 25

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Obzvláště ráda vzpomíná na dětství,
které podle vlastních slov prožila
krásně. Mimo jiné i proto, že její
otec byl obchodníkem s hračkami!
Setkání s takovými lidmi mě neu-

stále nabíjí energií, obzvláště když
každý z nich popisuje svůj život jako
krásný, na nic si nestěžují a jsou neustálými optimisty,“ nechal se slyšet
primátor František Jura.
(mik)
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DRUHÁ POSILA
D
ƔƔ Volejbalistky Prostějova vítají
v svých řadách druhý přírůstek. Na
ve
H
Hanou
míří univerzálka od brněnsských Šelem
strana 37

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Domácí derniéra proti
p
Varnsdorfu

vs.

PROSTĚJOV Fotbalová sezóna see
pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci.i.
ozKarty ve Fortuna:Národní lize jsou rozdány jednoznačně. Kdo postupuje, už je
rozhodnuto, první sestupující je znám dlouho, další celek oznámil odstoupení sám a tak
nyní zbývá „pouze“ srovnání zbytku tabulky.
Na jejím spodním konci se nachází i nejbližší soupeř prostějovského
eskáčka Varnsdorf. Možná si ještě vzpomenete na ten tým, který před
pár lety ohromoval druhou nejvyšší soutěž a dokonce měl možnost postupu do 1. ligy. Psal se tehdy rok 2015. A mnozí tamní příznivci nejspíš
dosud žehrají na to, že k posunu výš nedošlo. Od té doby se totiž jen
jednou fotbalisté ze severu Čech dostali do lepší poloviny tabulky druhé nejvyšší soutěže.
Nejinak tomu je i letos. Varnsdorf se dokonce až donedávna topil v boji
o udržení příslušnosti F:NL. Setrvání si nakonec pojistil, byť nepříliš
přesvědčivými výsledky. Předně tým střílí minimum branek, pouze třikrát na jaře nastřílel dva góly v zápase. Ve velké části nedal branku žádnou. A na výhry se navíc celkově Varnsdorf nadřel, ostatně nepřetlačil
ani tou dobou předposlední Táborsko. Mužstvo táhne zejména Pavlo
Rudnytskij, který zaznamenal 6 zásahů, po 3 má duo Schön – Ondráček. Nejvíce jsou v poli vytíženi Ondřej Bláha a Kristián Zbrožek (odehráli přes 1900 minut). Jasnou brankářskou jedničkou je Adam Richter, který je se sedmi vychytanými nulami třetí nejlepší v celé soutěži.
Pro příznivce eskáčka půjde i přes nelichotivé umístění soupeře o zajímavý zápas. Jednak naposledy Prostějov svého soka přestřílel 4:2 a začal s ním spanilou jarní jízdu. A zadruhé se jedná o poslední domácí
zápas sezóny, přitom s možností, že by se do ochozů mohlo podívat více
fanoušků než dosud.
Utkání je na programu v areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově tuto sobotu 22. května od 15.00 hodin. Do hlediště se dostane za
zpřísněných opatření proti covid-19 zhruba 150 permanentkářů. (sob)

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 30-31

➢
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se objeeví na výstavvì Jaanaa Sauudkka
<>CTNOµN@UC<NIJPO
v prrosttìjovvském muzzeu
PROSTĚJOV Point covid přežil!
Členové prostějovského divadelního souboru už to nemohli vydržet a v květnu restartovali svoji
v pořadí už 16. sezónu. Vzhledem
ke stále přetrvávajícím omezením
však museli své působení přenést
na internet...
Květnový program Point zahájil
koncertem prostějovské kapely Majestico Muzikus hrající své i převzaté
písně v rozmezí od české pop music
až po hard rock. Uplynulou středu
12. května pak jeho členové sehráli
reprízu představení o postupném
přesunu života z reálného světa na
monitory obrazovek Miluju svůj
mobil. Tento fakt zaujal pozornost
známého portálu o ochotnickém
divadle Amatérská scéna. Díky tomu
vznikl se členy divadla obsáhlý on-line rozhovor mapující historii
i současnost tohoto prostějovského
fenoménu, z něhož vyšla řada profesionálních divadelníků.

Kabaret bude!
Hodně hořkou pachuť musí mít pro
amatérské divadelníky uplynulá sezóna. Prakticky totiž neproběhla.
I tak se ale prostějovské Divadlo

PROSTĚJOV Tak už je to za dveřmi. Slavnostní vernisáž nejvýraznější prostějovské výstavy
letošního léta proběhne ve Špalíčku prostějovského muzea už 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.

Martin ZAORAL
2ąGFUVCXGPÊ/KNWLWUXčLOQDKN&KXCFNQ2QKPVRąGP¾wGNQUXÚOHCPQWwMčOXQPNKPGRąGPQUW
(QVQYYY[QWVWDGEQO

Point rozhodlo, že se s ní důstojně
rozloučí. A to tak, jak to umí nejlépe, tedy vtipnými scénkami s cílem
pobavit diváka a podráždit jeho bránici. Na nadcházející pátek 21. května od 19:00 hodin Point chystá on-line přenos z tradičního Zhasínání
světel. „Diváci se mohou těšit na
náš tradiční kabaret, prostřednictvím něhož se rozloučíme se sezónou a zároveň přivítáme lepší časy.
Vystoupí v něm členové divadélka
Domeček, což je pointový divadelní sitcom,“ navnadil Aleš Procházka, principál souboru. „Všechny
postavy, jež tam vystupují, jsme nechali několikrát zemřít a zase vrátit
do hry. Pokaždé je to překvapivé.

Uvidíme, jak se členové Domečku
vypořádali s koronavirovou krizí,“
konstatuje k programu.
Na podzim chystá Point inscenaci
hry známého autora seriálu Most
Petra Kolečka. „Půjde o komedii
Britney goes to heaven parodující
umělý svět reality show. Hra rozhodně nepojednává pouze o životních problémech zpěvačky Britney
Spears,“ nastínil Procházka.
V prázdninové pauze se všichni fanoušci Divadla Point mohou těšit na
16. ročník filmového tábora, který
se už po šestnácté bude konat v Sobotíně. „Není vyloučeno, že to letos
bude naposled,“ řekl Aleš Procházka.
(mls, sob)

Aktuálně definitivně uzavíráme celý cyklus, který
jsme odstartovali uveřejněním výzvy na posílání
vlastních autorských snímků aktů. „S autory i díly,
která se objevila ve Večerníku, jsme velice spokojeni. Jsme rádi, že se ze všech dodaných snímků podařilo skutečně umělecky hodnotné věci. Všechny fotografie a texty včetně vzkazů od autorů jsme panu
Saudkovi každý týden posílali. Měl z nich pokaždé
velkou radost a na oplátku vzkazuje, že se už do Prostějova moc těší. Do našeho města sice pravidelně
jezdil na přehlídku Doteky módy, vystavovat však
u nás bude vůbec poprvé,“ prozradil nám galerista
Jindřich Skácel, který expozici připravuje v úzké
spolupráci s prostějovským muzeem, zejména pak
s velice zkušenou kurátorkou Kamilou Husaříkovou, za níž stojí pěkná řádka výjimečných expozicí.
Výstava nazvaná Fenomén Saudek, nad níž
převzal patronát primátor města František
Jura, bude ve Špalíčku prostějovského muzea
k vidění od 3. června až do 5. září.

(QVQITCH,CP5CWFGMUICNGTKUVQW,KPFąKEJGO5M¾EGNGOXGUXÆOCVGNKÆTW

(QVQCTEJKX,KPFąKEJC5M¾EGNC

KDO VŠECHNO BUDE VYSTAVOVAT
S JANEM SAUDKEM?
Ivo Snídal
Plumlov
Petr Sládek
Výšovice
Marek Gerhard Prostějov
Josef Franc
Prostějov
Helena Kadlčíková
Prostějov

Jiří Steiger
Klopotovice/Praha
René Abel
Prostějov
Jiří Uvízl
Prostějov
Luboš Čehovský Prostějov
Karel Novák Prostějov

Nejistá sezóna! Letní kino v Mostkovicích do ní vstoupí

s èeskými komediemi a pohádkami
MOSTKOVICE Značné nejistotě
už přes rok čelí veškeré kulturní
akce, a to včetně provozů kin. S blížícími se prázdninami přitom začíná být aktuální otevření kin letních.
Jediné stálé je na Prostějovsku dlouhodobě pouze v Mostkovicích. Jak
se zde připravují k zahájení sezóny?

v republice, to vědí snad jen ti nahoře, co
a kdy ještě platí,“ nebere si servítky provozovatel kina Pavel Ošlejšek. Přesto
jsou přípravy na sezónu v plném proudu. „Počítám, že začnu koncem června,
hrát budu v červenci a v srpnu. Když to
vyjde, tak pětadvacátého června by měl
proběhnout koncert Čechomoru. To
takový začátek sezóny,“ říká k nejMichal SOBECKÝ bude
bližšímu programu.
„Nevím, jaká je současná situace, pro- Koronavirus však ovlivnil kinematotože takový binec v pravidlech, jaký je grafii nejen uzavřením kin, ale také

tvorbou, řada natáčení jednoduše
doznala posunutí. „Problém je, že filmy kvůli úplnému uzavření kin téměř
nenatáčely a nabídka tak není žádná
hitparáda. Zaměřili jsme se tedy na
české komedie, které se objevily v posledních dvou letech plus něco málo
bude nové. A každou neděli nás čekají pohádky a snímky pro děti,“ prozrazuje Ošlejšek. Zároveň zveřejňuje
snímky, jež určitě na programu chybět
nebudou. „Budeme promítat třeba

Šarlatána, Příliš osobní známost nebo
Ženskou pomstu. Uvedeme i některé
hudební dokumenty jako Meky nebo
Rocketman o Eltonu Johnovi.“
Každý rok pak kino přidává nějakou specialitu, loni to byl třeba koncert Michala Davida. Co chystají
u přehrady na letošek? „V nabídce
je i Psycho z roku 1960, remakeovaný
horor od Hitchcocka. Nevím, člověk
někdy sází na něco, myslí, že lidi přijdou, ale pak zjistí, že už je to nezajímá.

-NCUKMCCNGVCM[éGUMÆHKNOQXÆPQXKPM[2CXGN1wNGLwGMRTQ\TCFKNPCEQUGNKFÆ
OQJQWV÷wKVXNGVPÊOMKP÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Filmy jsou celkově volené tak, že se
jdou lidi pobavit, takže komedie, případně thriller,“ konstatuje provozovatel letního kina v Mostkovicích s tím,
že program bude uveřejněný během
zhruba deseti dnů. Navíc ujišťuje, že di-

váci letos nesáhnou kvůli vstupnému
hlouběji do kapsy. „Budeme jej držet
na úrovni z minulých let, nehodláme
ceny zvedat. Tedy osmdesát, devadesát či výjimečně sto korun,“ ubezpečil
Pavel Ošlejšek.

$G\TWéčXFQOGM
nehrnuli
0CXÚUVCX÷\FGRQ\KV¾ąčN\GXKF÷V\DTCP÷UVąGNGEMÚVGTéINÐDWUKRQJQXMW
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PROSTĚJOV Tak už se to pomalu
rozjíždí. První kulturní institucí,
která v úterý 11. května rozjela naplno svůj provoz, je prostějovské
muzeum. Brána hlavní budovy
byla otevřena.
Letošní sezóna v prostějovském
muzeu se rozbíhala pozvolna. „Je
to, jak jsem předpokládal. Lidé před
návštěvou muzea dali přednost obchodům, které vzali útokem. V průběhu uplynulého týdne k nám přišly
necelé tři desítky návštěvníků. Snad
se vše postupem času ustálí a lidé
začnou opět chodit,“ prozradil Večerníku současný statutární zástupce
muzea Václav Horák.
V hlavní budově muzea na náměstí
T. G. Masaryka mohou lidé navštívit
expozici Flora a fauna z našich depozitářů a přehlídku Doposud zahrnující 38 obrazů mladé prostějovské
malířky Kamily Hájkové.
Obě výstavy budou v hlavních
prostorách prostějovského muzea
k vidění do 29. srpna letošního
(mls)
roku.
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KOSTELEC NA HANÉ Pamětní
síň Petra Bezruče v Kostelci na
Hané na Prostějovsku se připravuje na novou sezónu. Takzvaný
Červený domek, který nese stálou
expozici s názvem Básník slezského lidu Petr Bezruč (1867–1958)
se veřejnosti opět otevřel uplynulý pátek 14. května.
Budova opláštěná červenými cihlami prošla celkovou proměnou a po
dvou letech oprav se veřejnosti
opět otevřela loni v květnu. Ve dvou
přízemních místnostech domu návštěvníci najdou panely s texty o životě a díle básníka, ale také pokoj
v takové podobě, jak jej Petr Bezruč

obýval. Nechybí ani dokumenty
s básníkovými osobními věcmi. Na
travnaté ploše u domu je altánek,
kde Bezruč rád trávil volné chvíle
a přistavěla se i pergola, kde si mohou návštěvníci odpočinout.
„První návštěvnická sezóna v novém
dopadla i přes nepříznivou epidemiologickou situaci velmi dobře. Před
vládním uzavřením navštívilo Červený domek několik stovek turistů,“
uvedl Filip Gregor, historik Muzea
a galerie v Prostějově, které pamětní síň spravuje. Věří však, že letošní
sezóna bude mnohem úspěšnější.
„Děkujeme našim příznivcům a návštěvníkům za zajímavé přírůstky

s tématikou Petra Bezruče, které přijímáme i nadále a těšíme se na vaši
návštěvu. Třeba 15. září, kdy se bude
konat další z už tradičních Posezení
u Bezruče,“ dodal historik.
Provoz Červeného domku bude
pouze sezónní, v květnu a červnu, září
a říjnu bude mít otevřeno v pátek od
14.00 do 18.00. V sobotu a neděli od
10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00.
V červenci a srpnu bude otevřeno od
úterý do neděle od 10.00 do 13.00
a od 14.00 do 18.00. Plné vstupné je
20 Kč, snížené 10 Kč. Případní zájemci o výklad mimo uvedenou dobu, se
musí předem objednat na emailové
adrese: fgregor@muzeumpv.cz.(red)
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SKRYTÉ PØÍBÌHY NAPSALY V NEDÌLI PRVNÍ DÍL
PROSTĚJOV
PROSTĚJOV
Ě V Venkovní
V k í hra
h Sk
Skryté
té příběhy
říběh Prostějova,
P těj
ve kt
které
é
hraje hlavní roli rodák a světoznámý vynálezce očních čoček Otto
Wichterle, přilákala na první sraz u hlavního nádraží v neděli odpoledne na dvě desítky prvních zájemců. Z Olomouce dokonce přijela
čtyřčlenná rodina, která se pomocí speciální aplikace namluvené
hercem Davidem Matáskem vydala na poznávací trasu Prostějovem
zcela sama. Ostatní účastníky doprovázela náměstkyně primátora
Milada Sokolová U toho prostě Večerník nemohl chybět!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Nešlo vůbec o účast, naším záměrem
byla co největší propagace hry, která je
v Prostějově novinkou. Jedná se o Skryté příběhy a prostějovský Čočkostroj.
Hlavním hrdinou je profesor Otto
Wichterle, kterého nejvíce Prostějované při tvorbě prostějovského Skrytého
příběhu navrhovali, a také jeho tvorba
očních čoček. Přišly čtyři rodiny, některé s dětmi. Ráda bych na tomto místě
poděkovala Martině Šponarové, dámě,
se kterou nás pojí nejen prostějovský
Restarant Days, ale také prvotní myšlenka této akce. Byla to právě ona, kdo
upozornil magistrát, že Skryté příběhy
existují v mnoha městech a že je to
dobrá ‚záminka‘ nejen pro turisty, ale
i místní obyvatele, kteří mohou zvednout hlavu a vidět to, čeho si doposud
v Prostějově na budovách či sochách

nevšimli,“ řekla Večerníku po první akci
tohoto druhu Milada Sokolová.
Právě náměstkyně prostějovského primátora se v neděli po půl druhé odpoledne vydala s příchozími od hlavního
nádraží na trasu za poznáním do centra
města. „Příběh o Otto Wichterlem si
může projít každý sám, se svojí rodinou
či dětmi. Je nutné si stáhnout aplikaci
do mobilního telefonu, najít místo, kde
příběh začíná a poté postupovat danou
trasou. Má několik zastavení a délku
téměř čtyři kilometry. Na konci trasy
i příběhu je možné se s profesorem vyfotit na památku,“ prozradila Sokolová,
které se Večerník ještě zeptal, kdy Skryté příběhy budou pokračovat. „Napoprvé jsme chtěli aktivitu zpropagovat,
lidé si ji mohou projít sami. Napadlo
nás také, že oslovíme Sportucentrum-DDM, zda by bylo možné tuto trasu
přidat do akce 10 000 kroků. Pevně
věřím, že se Prostějovanům příběh
o profesorovi a jeho týmu, manželce
i stavebnici Merkur bude líbit,“ uzavřela předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.

2G
2
GPüQRX E\O VQtPHN
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

-FQUKRQOQEÊCRNKMCEGRTQwGNVTCUW\CRQ\P¾PÊO
ÊO
O
0CUTC\\¾LGOEčQJTW5MT[VÆRąÊD÷J[MVGTÆXCRNKMCEKPCONWXKN&CXKF/CV¾UGMFQTC\KN[éV[ąKTQFKP[KUF÷VOK
D[NOWQFO÷PQWUPÊOGMU1VVQ9KEJVGTNGO
Foto: Michal Kadlec 
(QVQ,CPC)¾DQTQX¾
QX¾
X¾

0LURVODY5ţçLĀND]H3WHQtYGXEQX
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Miroslav Růžička ze Ptenského Dvorku
20043020669

se mimo jiné věnuje i závodům Spartan race

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 15. díl
Připravil: Michal Sobecký
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Naučná stezka mezi poli? Děkuji,
nechci. Opravdu, na první pohled
to nemusí znít lákavě, zejména při
horkém počasí – nikde žádný stín,
navíc k tomu prach. O vycházce na
Mokroš to ale úplně neplatí. Navíc,
stačí si na ní udělat třeba jen půlhodinovou pauzu. Volným tempem se
dá zvládnout i za takovou chvilku.
Pokud už vyrazíte, neprohloupíte. Samotná cesta na Mokroš příliš záživná
není, byť Mořice na jejím úvodu jsou
pěknou, hezky upravenou vesnicí.
A zejména během léta plnou květin.
Pak ale následují právě ona nezáživná
pole. Ta chvilka procházení mezi nimi
však za to stojí: samotný Mokroš má
totiž k polím hodně daleko.
Záhy po vstupu do něj si budete připadat jako v oáze. A vlastně tomu tak
skutečně je: Mokroš je biocentrem
vytvořeným pro to, aby poskytl azyl
co nejvíce rostlinám a živočichům.
V prvním případě budete možná
zklamaní. Rostlin zde sice málo není,
platí to ale hlavně o vodě. V případě živočichů to je ale jiné. Okamžitě se sta-

-T¾VM¾CNGR÷MP¾VQLGPCWéP¾UVG\MC/QMTQw
Foto: Michal Sobecký.

Nauèná stezka Mokroš
Umístìní:
pole mezi Moøicemi
a Nezamyslicemi
Vznik:
2008
Délka:
1,9 kilometru
Poèet zastavení: 5
Téma:
pøíroda, ekologie

nete svědky doslova orchestru ptačích hlasů. A vzhledem
k tomu, že se můžete projít po
chodníčku nad mokřinami,
kde to žije žábami (hlavně
večer), budete si muset dávat
bacha na ušní bubínky.
Co to vlastně slyšíte (většinou nevidíte, ptáci zde mají obrovské
množství skrýší), pak popisují naučné cedule. Jsou velké – nemůžete je
minout – a pěkně zpracované. Dozvíte se něco více zejména o ptácích
a žábách. Ostatně právě tito živočichové jsou nejčastějšími obyvateli
zdejších křovisek a stromů. Hodně
toho ovšem zjistíte i o tom, proč vlastně Mokroš vznikl a jak jej lidé nyní
udržují. Samotný dřevěný chodníček
a přístřešek uprostřed vody jsou pak

pěknými místy na romantickou procházku (zejména večer) a místem vysoce fotogenickým (téměř kdykoli).
Ani blízké okolí Mokroše není úplně
nezajímavé. Přímo na Mokroš jižním
směrem navazuje sad starých odrůd,
který pomáhá k zachování těch stromů, které z české krajiny během staletí pomalu vymizely. Labužníky pak
nepochybně potěší mořické Cyklobistro, které pochopitelně neslouží
pouze cyklistům…

KONICE V průběhu uplynulého měsíce dubna probíhala
výzva 10 000 kroků. Mezi 30
zúčastněnými městy nechyběla kromě Prostějova ani
Konice. Ze zveřejněných výsledků nyní vyplývá, že 53 konických chodců ušlo celkem
10 899,15 km. Byl mezi nimi
jeden, jehož výkon je opravdu
neuvěřitelný. Každý den ušel
či uběhl průměrně 30,3 km.
Dali byste to?
Výzva 10 000 kroků měla za
cíl motivovat všechny k pravidelnému pohybu. Více jak padesátka účastníků v průběhu
celého měsíce dubna vyrážela
na čtyři vytipované pěší trasy
v okolí Konice ve vzdálenosti od 5 do 14 km. Pro běžce
pak organizátoři objevili čtyři
okruhy dlouhé 5, 11, 12 a 18
km. Na organizaci se podíleli

zejména zástupci konického
komunitního centra.
„Naše očekávání se naplnila
a jsme rádi, že se u nás podařilo rozjet projekt, na který snad
bude možno v budoucnu navázat. Věřím, že se nejedná o ojedinělou záležitost a že se podobné
a v dnešní době tolik potřebné
aktivity do našeho města opět
vrátí,“ zhodnotil konický starosta Michal Obrusník.
Miroslava Růžičku, jenž žije ve
Ptenském Dvorku a mimo jiné
se věnuje překážkovým závodům Spartan Race, jsme se pokoušeli opakovaně kontaktovat,
bohužel se nám to nepodařilo.
Zajímalo nás například, jak dokázal tolik pohybu skloubit se
svým běžným denním režimem.
Úspěšní jsme však nebyli, třeba
to vyjde alespoň příští týden.
(mls)

Foto: Facebook

KDO V KONICI UŠEL NEJVÍCE?
Kategorie muži:
1. Miroslav Růžička Ptení
909,40 km
2. Dušan Ševčík
Jesenec 530,81 km
3. Karel Volf
Konice 492,20 km
Kategorie ženy:
1. Tanule
2. Gina
3. HanaT

Hvozd
Konice
Konice

435,88 km
331,70 km
344,39 km

Akce 10 000 krokù pro sebe uzmula

86letá paní Marta
PROSTĚJOV Primátor Statutárního města Prostějov František Jura
pogratuloval paní Martě z Prostějova za vítězství v akci, kterou
spolupořádalo prostějovské Sportcentrum, a jenž nesla název 10 000
kroků. V průběhu měsíce dubna
probíhala pod záštitou právě prvního muže radnice.
Lidé si mohli vybrat více než z dvou
desítek tras, které pro ně Sportcentrum připravilo a své kroky poctivě
zaznamenat. A byť oficiálně již akce
skončila, mapky s trasami jsou stále na
internetových stránkách města k dispozici, takže (již mimo soutěž) si může
vyzkoušet 10 000 kroků kdokoliv. Na
www.prostejov.eu najdete i letáček

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

s trasami.
Nejlépe uspěla jedna z nejstarších
účastnic celorepublikového klání paní
Marta z Prostějova, která se, ač na to
nevypadá, netají tím, že je jí 86 roků!
„Jsem velmi aktivní člověk již od svého dětství, v mládí jsem byla v Sokole
a v Junáku, dělala jsem lehkou atletiku
– reprezentovala jsem školu v běhu,

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX

i chůze mě doprovází celý život. Chodím denně a za každého počasí! Kromě sportu ráda zpívám a čtu knížky,
od roku 2013 navštěvuji Virtuální
Univerzitu třetího věku,“ prozradila
při setkání na radnici paní Marta, které
k vynikajícímu výsledku poblahopřál
primátor František Jura i ředitel Sportcentra Jan Zatloukal.
(red)

pandemie

Kostelec na Hané (sob) – Návštěvy
v sociálních službách jsou už vesměs
dovolené. Přesto se ale věci nevrátily
zcela do normálu. Domovy pro seniory například návštěvy příbuzných
sice dovolují, ovšem ve zmenšené
míře. I ta se ale postupně zvětšuje.
Například v Kostelci na Hané možnost návštěv zdvojnásobili. „Dále je
od 6. května navýšená kapacita návštěv. Na jeden termín mohou přijít dvě návštěvy,“ uvádí internetové
stránky sociálního zařízení. Podobně se postupně uvolňuje také v dalších totožných místech.

.RVWHOHFQDYÙvLO
poèty návštìv

Prostějov (sob) – Dobrý skutek za
sebou mají zástupci společnosti Národní dům Prostějov a Okrašlovacího spolku. Společně se rozhodli, že
ulehčí někomu život. A tím někým
byl personál očkovacího centra.
„Společně pomůžeme našim zdravotníkům. A tak pečeme dál,“ vzkazují organizace. Naposledy se mohl
personál očkovacího centra sídlícího ve Společenském domě těšit na
štrůdl.

Upekli dobroty
oèkovacímu centru
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RYCHLÝ

PROSTĚJOV Vzácná návštěva,
která se však nevymykala běžnému
provozu. Tak hodnotí zdravotníci
přítomnost olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který do velkokapacitního očkovacího centra
ve Společenském domě v Prostějově dorazil v pátek odpoledne. Na
řadu šel stejně jako ostatní pacienti bez dlouhého čekání krátce po
svém příchodu do „Kaska“.
„Očkovací centrum nemocnice Prostějov jsem si vybral z toho důvodu,
protože tady šlo očkování zařídit bez
čekání,“ pochvaloval si olomoucký
arcibiskup, který si sám prošel těžkým
průběhem onemocnění covid-19.
„Myslím, že covid je pro každého
překvapením, a jak se zdá, každý reaguje jinak. To, co jsem zkusil já, bylo
poměrně hodně silné. Tři týdny jsem
strávil v nemocnici na umělém dýchání, ale jsem rád, že to velmi dobře
dopadlo. Člověk měl možnost při této
příležitosti lépe poznat práci zdravotního personálu a musím říct, že má
úcta ke zdravotníkům a zdravotnictví
hodně vzrostla, když jsem viděl jejich
službu ve dne v noci,“ řekl dále Mons.
Jan Graubner. „Proto musíme po lidské stránce udělat vše, co je v našich

koronavirem 1 848 osob. Nejvíce
jako tradičně v Olomouci (447), pak
v Prostějově (289), Šumperku (207)
a Přerově (142). V Konici má covid-19 aktuálně 26 osob.

Zdroj: KHS Olomouc

rých je aktuálně šestasedmdesát. Blížíme se tak k oné magické ‚padesátce‘
a jak jsem řekl minulý týden, v tomto
případě už budeme takzvaně za vodou. Aspoň jsem o tom přesvědčen,“

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

„Toto všechno jsou opět velice pozitivní čísla, přestože mezitýdenní
pokles nově nakažených lidí není
tak výrazný jako v předchozích třech
týdnech. Ale trend snižování se prodlužuje, což je dobře. Navíc velice
pozorně sleduji i pokles počtu nově
nakažených za posledních sedm dní
v přepočtu na sto tisíc obyvatel, kte-

okomentoval současnou situaci pro
Večerník hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
V pondělí 17. května navíc pokračuje
další vládní rozvolnění protiepidemických opatření. „Postupné rozvolňování kvituji s povděkem, ale zároveň
musíme být velice obezřetní. Právě
teď to nejvíce záleží na lidech, zda
budou schopni a hlavně ochotni respektovat základní protiepidemická
opatření. Například nosit roušku nebo
respirátor na určených místech není
přece nic nepřekonatelného. Osobně
mám trošku obavy, aby se lidé neutrhli ze řetězu při postupném otvírání

PROSTĚJOV Od minulého pondělí
otevřely i v Prostějově všechny maloobchody, ale že by to našince nějak
nastartovalo, to tedy rozhodně ne! Jak
si Večerník všímal každý den, obchodníci očekávající po dlouhých měsících
půstu konečně první slušné tržby, vyhlíželi davy zákazníků marně.

Michal KADLEC

Prostějované tedy otevřené obchůdky útokem rozhodně nebrali, jako
tomu bylo v některých větších městech republiky. „Samozřejmě jsme
čekali vyšší tržby, hodně nás to zklamalo. Ale lidi přijdou, Prostějované
se teprve probouzí,“ snažila se tvářit
optimisticky prodavačka z obchůdku
s dárkovým zbožím v centru města.
„Hned v pondělí přišlo poměrně dost

zákazníků, ale další dny to bylo už
slabší. Sama ale pozoruji, že zatímco
obchůdky na náměstí jsou prázdné,
tak v supermarketech je narváno pořád,“ svěřila se obchodnice s léčivými
přípravky.
Večerník si rovněž povšiml, že zatímco supermarkety se prohýbaly pod
stálým návalem kupujících, menší
prodejny takové štěstí neměly. A to ani

v obchodních zónách. Například v Arkádě. „V pondělí jsme otevřeli kompletně celou prodejnu, do této doby
jsme mohli prodávat jen obuv a oblečení pro děti. Že bychom to ale nějak
pocítili na větším množství zákazníků,
to se opravdu říct nedá. Věříme ale, že
se to v následujících týdnech zlepší,“
uvedla pokladní z obchodu se sportovním oblečením a obuví.

Návštěvy v nemocnicích

Školní výuka

Změny se týkají také škol. První stupeň základních škol přejde v celém
Od pondělí 17. května budou v ne- Česku od 17. května na výuku bez
mocnicích a sociálních zařízeních rotací, to samé čeká druhý stupeň ZŠ

Restauratéři budou moci od pondělí
17. května otevřít alespoň předzahrádky
svých provozoven, pokud jimi disponují. Samozřejmě za přísných podmínek.
Vzdálenost mezi stoly i vzdálenost od
kolemjdoucích osob musí být 1,5 metru, u jednoho stolu mohou sedět maximálně čtyři hosté, pokud nejde o osoby
ze společné domácnosti. Zákazník musí
být očkován, testován nebo se prokázat
tím, že prodělal onemocnění covid-19.

znovu povoleny návštěvy. U lůžek
akutní péče byly zakázány od konce
ledna. Výjimkou byly porody, návštěvy u dětí nebo v hospicích. Návštěvy jsou povoleny s hygienickými
pravidly. Při posledním povolení
návštěv v lednu byly možné jen s respirátorem FFP2, směly trvat nejdéle půl hodiny a přijít mohly nejvýše
dvě osoby.

PROSTĚJOV K dnešku, tedy k pondělí 17. května, přichází
na řadu další fáze rozvolnění vládních protiepidemických
opatření. Restaurační zahrádky budou moci konečně otevřít, ale hosté se budou muset prokázat testem, očkováním
nebo proděláním nemoci covid-19. Podle čtvrtečního rozhodnutí vlády ale tyto skutečnosti nebudou povinni kontrolovat provozovatelé zahrádek, nýbrž hygienici a policisté.
Dnes skončí také rotační výuka na prvních stupních základních škol a bude také povoleno pořádat kulturní akce venku
maximálně pro 700 návštěvníků.

Zoologické zahrady

speciálního režimu. Bude platit limit
jednoho návštěvníka na 15 metrů
čtverečních vnitřní plochy sportoviště, ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí
celkem. Nutné bude také dodržovat
rozestupy alespoň dva metry, pokud se nebude jednat o členy jedné
domácnosti. U vstupu se lidé opět
budou muset prokázat negativním
testem, dokladem o očkování nebo
o prodělání nemoci. Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně budou
muset zůstat pro veřejnost nadále
uzavřené.

Zoologické či botanické zahrady budou moci podle ministra
zdravotnictví Arenbergera smět
od 17. května naplnit kapacitu na
50 procent. Zahrady dosud mohly venkovní prostory naplnit jen
na 20 procent, vnitřní pavilony
Otevírání fitness
nesmějí být veřejnosti přístupné.
Vláda od pondělí 17. května povolila Zoologické a botanické zahrataké provoz vnitřních sportovišť za dy, arboreta a jiné typy zahrad

Od 17. května bude také povoleno
pořádat kulturní akce venku maximálně pro 700 návštěvníků. Nutno
bude splnit podmínky, jako je negativní PCR test, 14 dní od očkování
nebo maximálně 90 dnů od prodělání covidu-19. Akce uvnitř zatím nebudou možné, podle ministra kultury
Lubomíra Zaorálka k tomu ale dojde od 24. května. Maximální počet
účastníků uvnitř bude 500, venku se
limit zvýší na tisíc.

Pořádání kulturních akcí

a nižší ročníky víceletých gymnázií
v šesti krajích a Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí,
skončí rotační vyučování na druhém
stupni v celé České republice. Všude
začne i teoretická výuka na středních
školách bez střídání. Poslední květnový den vláda také počítá s obnovením
škol v přírodě.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček upřesnil také pravidla pro provoz
tetovacích salonů a piercingových
studií. „Definitivně jsme vyjmuli
z opatření Ministerstva zdravotnictví část, která se věnovala porušení
integrity kůže. To znamená, že mohou bez problému fungovat tetovací
studia jak na bázi konzultační, tak
i přímé vykonávání činnosti, tedy
tetování,“ uvedl ministr. Ve službách,
kde je porušována integrita kůže, by
měla platit stejná pravidla jako třeba v kadeřnictvích. Obsluhující se
bude moci v jeden čas věnovat jen
jednomu zákazníkovi, nutná bude
ochrana nosu a úst. Klienti se budou muset u vstupu také prokazovat
negativním PCR nebo antigenním
testem na koronavirus, certifikátem
o očkování nebo dokladem, že v posledních 90 dnech nemoc covid-19
prodělali.
(red)

Tetovací salony

a parků mohly obnovit provoz od
12. dubna.
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Zahrádky restaurací
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v nemocnici
se bude jednat

Hlavní kategorie ankety ovládli patrně
největší favorité. Volejbalistou ČR se
stal potřetí za sebou Jan Hadrava z italské Civitanovy, titul Volejbalistky ČR
získala už počtvrté v životě Michaela
Mlejnková hrající za německý Stuttgart. „Vůbec jsem to nečekal. Myslím,
že by si to zasloužil spíš Džáva (Dono-

van Džavoronok), já toho moc neodehrál. Byl jsem rád už za nominaci,“ divil
se Hadrava. „Každý rok je pro mě tahle
cena něčím zvláštním. Je to ocenění za
celoroční práci, ale kdyby mi dal letos
někdo vybrat, asi bych radši brala titul
v německé lize,“ konstatovala Mlejnková.

.GVQwPÊTQéPÊMUNCXPQUVPÊJQX[JN¾wGPÊCPMGV[8QNGLDCNKUVÆè4JQUVKNCDWFQXC5GP¾VW
Foto: internet

#0-'6#81.',$#.+56¦è4

Nejlepší hráčkou české extraligy byla
vyhlášena liberecká blokařka Veronika
Trnková, někdejší opora VK Prostějov.
Trenérem družstva žen se stal kouč
mistrovské Dukly Libor Gálík, Cenu
fair play obdržel oddíl z Červeného
Kostelce a Cenu za celoživotní dílo
převzal Miroslav Nekola.

Prostějovský klub neměl nikoho
mezi nominovanými, tím pádem
logicky ani mezi laureáty. Teoreticky mohl mít šanci v mládežnických
kategoriích, ale ty byly vzhledem ke
zrušení veškerých neprofesionálních
soutěží z ankety tentokrát vyřazeny.
(son)

Volejbalista ČR:
Jan Hadrava
Volejbalistka ČR:
Michaela Mlejnková
Nejlepší hráč české extraligy:
Patrik Indra
Nejlepší hráčka české extraligy: Veronika Trnková
Trenér družstva mužů:
Jiří Novák
Trenér družstva žen:
Libor Gálík
Beachvolejbalový pár mužů: Ondřej Perušič – David Schweiner
neer
Beachvolejbalový pár žen: Barbora Hermannová – Markéta Sl
Sluková
luková
Rozhodčí:
Vlastimil Kovář
Cena fair play:
Volejbal Červený Kostelec
ecc
Cena za celoživotní dílo:
Miroslav Nekola

(21 let) střeďačka nyní ohlásila návrat do
svého mateřského oddílu.
„Ještě sháníme dvě přihrávající smečařky,
jména oznámíme co nejdříve,“ uvedl manažer Dukly Pavel Šimoníček. Čtyři nové
akvizice totiž budou náhradou za stejný
počet odcházejících plejerek, neboť zpod
Ještědu míří jinam dosavadní opory Veronika Trnková (blok), Simona Bajusz
(nahrávka) i Eva Svobodová (smeč)
a smlouva skončila ruské smečařce Angelině Jemelinové. Naopak trenérskou

nám pomohl zejména přede dvěma
lety, kdy jsme narychlo hledali trenéra
ženského týmu po Jirkovi Teplém, jenž
musel prakticky ze dne na den skončit
ze zdravotních důvodů. Určitě se mu
patří za vše poděkovat. Nicméně mu
vypršela smlouva a my jsme se rozhodli
jít jinou cestou. Chceme plně profesionálního trenéra, který se bude věnovat
výhradně práci s týmem, jenž bude mít
opět ty nejvyšší sportovní ambice. To
Martin Hroch zcela splňuje, navíc jeho
práci známe zblízka z jeho působení ve
Šternberku,“ řekl předseda úpéčka Jiří
Zemánek.
(son)

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

s volnými víkendy, kombinujeme
práci na individuálních herních činnostech s posilovnou a kondičními
cvičeními, zařazujeme i výběhy ke
Hloučele. A pro zpestření jsme si
Marek
vyzkoušeli celou řadu doplňkových
SONNEVEND
ND
sportů.“
yy Je něco nového v aktuálním yy Co všechno jste si zahráli?
přípravném procesu?
„Poslední dobou se snažím, aby„Nic extra zvláštního. Dál pokraču- chom vždy jeden trénink týdně
jeme v trénování každý všední den věnovali nějakému jinému spor-

PROSTĚJOV Všechno má svůj vývoj. I současná fáze přípravy prostějovských volejbalistek, která odstartovala 22. března, tedy deset dní
poté, co ženám VK skončil vypadnutím z extraligového play-off uplynulýsoutěžníročník.Anakonecpotrvásjednoutýdennípřestávkouaž
téměř do konce května, tedy přesně dva měsíce. O tématu jsme krátce
pohovořili s trenérem vékáčka Lubomírem Petrášem(nasnímku).

Lubomír Petráš

tovnímu odvětví. Už dříve to byl
basketbal, potom fotbal a badminton. Minule jsme si zapinkali ping-pong, teď naposledy zašli na tenis.
Výhodou je, že většinu jsme mohli
absolvovat přímo v hale Sportcentra
DDM. Kromě tenisových bojů, které propukly na antukových kurtech
v areálu TK Prostějov.“
yy Bavilo to holky?
„Každá je třeba šikovnější na něco
jiného a podle toho ji ten který
sport asi baví víc nebo míň, což je
normální u každého člověka. Jako
zpestření i změna ze zažitého stereotypu to však zafungovalo určitě
dobře. Byla zábava a sranda, zasmáli
jsme se, pobavili, zaběhali si při hře.
A do konce přípravy snad ještě něco
vymyslíme.“
yy Momentální fázi přípravy tedy
ještě neuzavíráte?

upřesnil trenér žen vékáčka

„Původně jsme počítali s tím, že bu- můžou makat spolu jako tým, což je
deme trénovat minimálně do půlky podle mě vždycky lepší.“
května. Pak jsme o tom průběžně
mluvili s Mirkem Čadou i s hráčkami a domluvili se, že budeme pokračovat až do pátku 28. května.“
yy „Neremcaly“ svěřenkyně?
„Ani ne. (úsměv) Většina má smlouna a normálně je
vy do konce května
plní, u ostatních jee teď zapojení do
přípravy na dobrovolné
ovolné
bázi.
A chodí hlavně na úterní i čtvrteční
tréninky zaměřenéé herně volejbalově. V každém
m případě
věřím, že si snad všechny
holky uvědomují jednu
věc: tuhle práci dělají
ělají
samy pro sebe, pro
ro
svou vlastní karié-ru. I kdybychom
jim v tuto dobu
nezajišťovali společný tréninkový
program, snažily by
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
se něco dělat individuálně.
dividuálně. Takhle

„Společněě trénovvat buddeme ažž do konnce kvěětna,““

VK Prostějov. Od roku 2016 působila
v Olomouci až do podzimu 2019, kdy
zkraje rozjetého ročníku trochu nečekaně odešla na mateřskou dovolenou.
Nyní se tedy zkušená třiatřicetiletá tvůrkyně hry vrátí po téměř dvouleté pauze
k aktivní kariéře.
Momentálně panující ženstvo na české
scéně pod vysokou sítí navíc posílí také
blokařka Michaela Nečasová. Ta je libereckou odchovankyní, ovšem v létě 2018
přestoupila do TJ Ostrava. Aby mladá

Olomouc povede Hroch místo Zapletala
PROSTĚJOV Volejbalistky Dukly
Liberec získaly nedávno svůj premiérový mistrovský titul za vítězství
v nedokončené UNIQA extralize žen
ČR 2020/21, jejíž play-off bylo kvůli
koronaviru zrušeno. A teď už vedení ambiciózního klubu ze severních
Čech zbrojí na příští sezónu.
Svědčí o tom ohlášené příchody dvou
velmi kvalitních hráček. Zaujalo především angažování reprezentační nahrávačky ČR Šárky Kubínové, bývalé opory

dvojicí nadále zůstávají manželé Libor
Gálík a Dita Gálíková, prvně jmenovaný
se kromě toho stal i novým sportovním
ředitelem jak ženské, tak mužské složky
ve VK Dukla.
Jedinou personální změnu zatím zveřejnil klub UP Olomouc. Týká se postu
kouče, kde dosavadního lodivoda Petra
Zapletala po jeho dvouletém působení
na Hané vystřídal jiný někdejší reprezentant České republiky Martin Hroch.
Ten dříve vedl „spřátelený“ Sokol
Šternberk a poslední dva roky strávil ve
francouzském Quimperu. „Petr Zapletal u nás odvedl dobrou práci. Hodně

Verona, Prostějov (son) – Superfinálovým duelem v italské
Veroně vyvrcholila volejbalová
Champions League žen 2020/21.
Patrně největší favorit elitního klubového poháru Evropy VakifBank
Istanbul vyzval v rozhodující bitvě
„domácí“ Imoco Conegliano a po
nesmírně dramatickém průběhu
odešel těsně poražen.
Finále letošního ročníku Ligy
mistryň bylo naprosto vyrovnané,
každý chvilku tahal herní i výsledkovou pilku. Přesto byl turecký
gigant dlouho o kousek vepředu,
vedl 1:0 a 2:1 na sety. Poslední dvě
sady však urval kolektiv z Itálie, aby
po závěrečné výměně propukly
jeho hráčky i členové realizačního
týmu v obrovský jásot. Nádherný
mač dopadl po dvou a půl hodině
lítého boje poměrem 3:2 (-22, 22,
-23, 23, 12).
„Byl to neuvěřitelný souboj mezi
dvěma nejlepšími kluby v Evropě
a pravděpodobně i na světě. Jsem
velice šťastná, že po tak dlouhé
cestě naše družstvo konečně vyhrálo tuto trofej. Současně jsem
moc hrdá nna všechny spoluhráčrealizační tým a celý klub
ky, náš real
Nakonec
v čele s prezidentem.
p
společně dokázali! Stále
jsme to sp
že se to opravdu
však nevěřím,
nevěř
povídala se slzami štěstí
stalo,“ pov
Imoco Joanna
v očích kapitánka
kap
Wolosz.
zajímavost dodejme, že volejPro zajímav
balistky VK Prostějov v minulosti
odehrály během dlouhých let
svého působení
v Champions
p
League
Leagu řadu střetnutí proti
oběma
obě finalistům uplynulé sezóny.
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„Nošení roušek je genocida,“
ÅâÛÞëÞÜóqìäÚåÞñéëèìíiãèïÚçäîÄîÛqçèïèî¥
EXKLUZIVNĚ řval dav odmítačů vládních opatření

PRAHA, PROSTĚJOV Loňský
ročník ankety Volejbalisté ČR zrušil koronavirus, ten letošní už opět
proběhl. Sice v účastnicky mnohem skromnějším počtu a nikoliv
v rámci obvyklého galavečera, ale
podstatné je, že ocenění za uplynulý
soutěžní ročník 2020/21 mohla být
slavnostně předána.
Stalo se ve středu 12. května v budově
Senátu Parlamentu České republiky.
„Jsem rád, že se nám podařilo vyhlásit nejlepší volejbalisty minulé sezóny
právě zde, v historických prostorách
Senátu. Je to pro nás velká pocta. Pro
všechny byla tahle sezóna velmi těžká,
protože jsme neměli v hledištích fanoušky. Gratuluji oceněným a věřím,
že příští rok se potkáme na galavečeru ve větším počtu,“ shrnul předseda
Českého volejbalového svazu Marek
Pakosta.

Praha, Prostějov (son) – V době
covidové připravovat výstavu,
když nevíte, jestli si ji budou moci
prohlédnout návštěvníci, není
jednoduché. Ale podařilo se a již
od 10. května je možné navštívit
v pražském Národním muzeu výstavu k výročí 100 let existence
českého volejbalu.
Od prvního oficiálního představení této kolektivní hry na území
Československa v roce 1919 si odbíjená, podbíjená či dnes nejčastěji
nazývaný volejbal získal mnoho
nadšených sportovců. Po druhé
světové válce se začaly formovat
první reprezentační celky, které
postupně získávaly i první mezinárodní úspěchy. Až do počátku
sedmdesátých let 20. století zažíval československý volejbal svou
zlatou éru plnou úspěchů ženské
i mužské reprezentace. Od konce
80. let minulého století se pak do
popředí dostával volejbal plážový.
V Československu se zakládaly
první písečné kurty a úspěchy na
sebe nenechaly dlouho čekat.
V rámci otevřené výstavy se návštěvník seznámí s výše uvedenými druhy volejbalu, ale budou mu
předvedeny i jeho mnohé další variace, které se u nás a ve světě hrají.
Jedná se například o snowvolejbal,
minivolejbal pro děti nebo několik druhů volejbalu pro hendikepované sportovce. Svou ligu mají
senioři, veteráni i superveteráni.
Novinkou posledních let je hra
zvaná crossnet, kterou si návštěvník může i vyzkoušet, společně
s mnoha dalšími interaktivními
prvky. Součástí výstavy je rovněž
Síň slávy, do které byly uvedeny
nejvýznamnější osobnosti československého a českého volejbalu.

O povolení návštìv

%\ODRWHYÔHQDYÙVWDYD
ke 100 letùm volejbalu
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slibnou budoucností. Samozřejmě však
na sobě musí pracovat, potřebuje hrát
a zlepšovat se. K tomu jí u nás chceme
dát šanci,“ uvedl sportovní ředitel VK
a od nového ročníku znova i hlavní kouč
Miroslav Čada.
Výhodou nového přírůstku na soupisku
Hanaček je, že může nastupovat na dvou
různých postech. „Míša je primárně
účko, ale bez problémů může jít v případě potřeby i na pozici smečařky. Tahle
její širší využitelnost určitě znamená pří/KEJCGNC $GT¾PMQX¾ LG FTWJQW QJN¾wGPQW RQUKNQW XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX
nos pro větší možnosti skládání sestavy
Foto: internet
i případné prostřídávání během zápasů,“
vala na hřiště v soutěžních utkáních jen hodobého hlediska hodláme dát Míše
uvažoval Čada nad Beránkovou.
Během uplynulého ročníku v personál- málo. „My ale věříme v její potenciál být prostor, aby se takovou volejbalistkou
ně nabitých Šelmách se Michaela dostá- kvalitní extraligovou hráčkou a z dlou- v našem klubu stala,“ zdůraznil Čada.
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síti smečařský 299 centimetrů a blokařPŮVODNÍ
NÍ
ský 289 centimetrů. Mládežnická léta
zpravodajství
ství
strávila v oddílu TJ Lokomotiva Plzeň,
pro Večerník
ník
kde působila až do léta 2019. Poslední
dva roky pak oblékala dres ambiciózního
Marek
jihomoravského klubu.
SONNEVEND
„Míša má zajímavý útočný potenciál,
Narodila se 2. března 1999 v Aši, má dva- hodně ráda zakončuje. Navíc disponuje
advacet let. Měří 179 centimetrů a v jejím i výbornou obranou v poli, celkově jde
předchozím působišti uváděli dosahy na o mladou perspektivní volejbalistku se

PROSTĚJOV Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, a tak
vedení volejbalového klubu VK Prostějov pokračuje s prozrazováním nových posil svého hráčského kádru pro příští
sezónu. Po zkušené brazilské blokařce je druhou akvizicí
věkově mladší univerzálka Michaela Beránková přicházející
z družstva Šelmy Brno.

Dvaadvacetiletá univerzálka přišla ze Šelem Brno, nastupovat
p
může i na smeči

-<>D@IOĄN>JQD?
RYCHLÝ
DRUHOU POSILOU VK JE MICHAELA BERÁNKOVÁ
9(ÿ(51Ì.

volejbal
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K nedělnímu poledni 16. května registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci již 92 166 případů pozitivně testovaných osob na covid-19
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie. Během uplynulého týdne
jich přibylo 468, což je o 97 případů
méně než týden předtím. Od začátku
pandemie se z nákazy vyléčilo v kraji
už 88 616 lidí a testováno bylo dosud
390 060 osob. Bohužel celkem 1 698
pacientů s covid-19 zemřelo. Aktuálně je v Olomouckém kraji nakaženo

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Počet nově pozitivně testovaných obyvatel
Olomouckého kraje na covid-19 se během uplynulého týdne
dostal na další historické minimum od začátku pandemie. Navíc
výrazně poklesla i hodnota nově nakažených za posledních sedm
dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Od pondělí 17. května navíc přichází další rozvolnění vládních protiepidemických opatření. „Teď
bude záležet na lidech, jak se budou chovat. Doufám, že covid-19
se nevrátí,“ říká hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Bylo potřeba navýšit kapacitu
centra, zájem je obrovský

POKRAČUJE
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silách. Já si myslím, že očkování je
rozumná věc,“ dodal krátce po aplikování první vakcíny olomoucký arcibiskup.
Očkující zdravotníci jej vnímali jako
návštěvu, která se řadí mezi milé
a spolupracující pacienty. „Pan arcibiskup byl velmi milý, a je to pro nás
čest, že mezi očkovacími místy si zvolil právě naše,“ těšilo zdravotnici, která
očkovala Mons. Jan Graubnera.
Prostějovské očkovací centrum
AGEL ve Společenském domě v Prostějově k pátku 14. května proočkovalo už 24 828 zájemců. Denně zde vakcínu proti covid-19 dostane 600 lidí
a od 8. května sem zájemci o očkování
mohou přicházet také o sobotách.
Vzhledem k vysokému počtu vakcín
nabízí očkovací centrum přihlášeným
velice krátkou čekací dobu a zdravotníci netrpělivě očekávají otevření
možnosti očkování už pro věkovou
(red)
skupinu 40+.

V „Kasku“
XzQDRÄNRYDOL
24 828 lidí
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V „Kasku“
XzQDRÄNRYDOL
24 828 lidí

„Naši kluci dlouho neboxovali žádná
střetnutí a ani nemohli kvůli covidovým opatřením normálně trénovat,
což se samozřejmě podepsalo na jejich
výkonnosti. Potřebují kvalitně makat v
přípravě i mít dobré zápasy, proto jsme
je vzali do repre a vycestovali s nimi do
Polska, když se v Česku pořád nedá
plnohodnotně trénovat ve vnitřních
prostorách. Turnaj ukázal, že pokud
budou na sobě všichni pracovat, můžou se časem dostat do dřívější formy,
nebo se navíc dál zlepšovat,“ věří Klíč.
Kropog v obou utkáních zvítězil jasně
na body a směřuje ke startu na letním
Mistrovství Evropy školní mládeže
v Sarajevu. Také Šándor dvakrát vyhrál (jednou na body, podruhé před
limitem), prezentoval se velice slibně.
Jílek úvodní duel ovládl na body a ve
druhém naopak podlehl před limitem,
zatímco Skalský oba souboje prohrál
na body. Svými výkony však nezklamal, stejně jako Filip stále má značný
potenciál.
„Premiérové vystoupení za český nároďák dívek má ve Štětíně za sebou jeho
nová mladá členka Kristýna Čajanová

z Opavy, která proti dvěma mnohem
zkušenějším Polkám předvedla hodně
nadějné výkony. S holkama teď pojedu
na další dvě reprezentační akce do Maďarska, nejprve na mezinárodní turnaj
v Egeru a vzápětí na soustřední do Taty.

Zároveň hledám vhodné přípravné
turnaje i pro prostějovské kluky, aby
měli potřebné zápasy se zahraničními
soupeři,“ doplnil Klíč s poděkováním
Davidovi Skalskému za pomoc během
celého polského pobytu.

-XCTVGVQON¾FGåPKEMÚEJDQZGTč$%&6,2TQUV÷LQXDQLQXCNQPCVWTPCLKXGiV÷VÊP÷RQF
XGFGPÊOVTGPÆTC/CTVKPC-NÊéG XRTCXQ CLGJQCUKUVGPVC&CXKFC5MCNUMÆJQ XNGXQ 
Foto: archiv
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stějov Magda Robová. Na nezájem
si přitom nemůže stěžovat. „Ohlas
je velký. Bohudíky se nám vrátily
všechny děti, které musely přerušit
sportování kvůli koronaviru. Mají
zájem o lukostřelbu, což nás těší. Je
to i známkou, že je sport důležitou
složkou našich životů,“ vyzdvihla
sportování jako celek.
Totožná situace je také v Plumlově.
Tamní kušisté vyrazili do akce, jak
to jen šlo. „Vrátili jsme se na střelnici. Ale samozřejmě ne všichni, kteří
by střílet měli. Ve velkém množství
se zatím návrat nekoná. Asi to dělá
i to horší počasí,“ uvedl předseda
Střeleckého klubu šípových zbraní
Bedřich Korbař.

yy Jak byste zhodnotil šachový
šampionát? Jste spokojený s průběhem? A překvapil vás v nějakém
směru?
„Mistrovství České republiky hodnotím velice kladně, hrálo 393 hráčů a skoro všichni turnaj dohráli až
do konce, což je pro organizátora ta
nejlepší odměna. I když se někomu
nedaří, tak to nevzdá a bojuje až do
posledních sil. Možná tomu napomohlo i to, že jsme losovali pět cen

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

a podmínkou pro získání ceny bylo
potřeba turnaj úspěšně dokončit.“
(úsměv)
yy Jaké ceny si nakonec užili
úspěšní šachisté?
„Cen bylo hodně. Vítěz a nejlepší
český šachista David Navara, si pro
sebe uzmul osm tisíc korun. Což
za hodinu a půl hraní není špatné.
(směje se) Dále byly připraveny
ceny pro nejlepší žáky, žákyně, juniory, juniorky, seniory plus výše
zmíněné losované ceny. Losovalo
se v pondělí po turnaji a shodou
náhod jsem vyhrál jednu z lahví
Metaxy já, ale korupci za tím nehledejte.“ (smích)
yy Kdo byl nejstarší, kdo naopak
nejmladší hráč?

„Nejstarším účastníkem byl pan
Joukl z Desné v Jizerských horách,
ročník narození 1941. Naopak nejmladšími účastníky byli dva kluci narození v roce 2014, takže rozdíl mezi
nejstarším a nejmladším účastníkem
činil třiasedmdesát let! V tom jsou
šachy krásné, že se dají hrát prakticky
celý život.“
yy Komu z Prostějovanů se nejvíce dařilo?
„Z Prostějova se zúčastnil kromě mě
ještě Roman Závůrka, který se dělil
o 60. až 96. místo, díky pomocnému
hodnocení skončil jedenaosmdesátý. To podle mě není vůbec špatné.
Já jsem prohrál důležité sedmé kolo,
kdy jsem jasně vyhranou pozici pokazil. A poté bylo těžké se dostat

PROSTĚJOV Velkou událost zažily stovky šachistů napříč Českou republiko v polovině dubna,
kdy se uskutečnilo MČR v bleskovém šachu. To vše on-line, za pokračujících vládních nařízení
by to ani jinak nešlo. O zdárný průběh šampionátu se zasloužil z velké míry i Vojtěch Plát (na
snímku), nadšený šachista a rodák z Prostějova. Za úkol měl třeba registraci hráčů, ale také
sponzory turnaje, kteří přispěli k tomu, že se stal pro mnoho hráčů atraktivním. Zejména však
byly k vidění zajímavé výkony i obrovský věkový rozptyl účastníků. Jinak povedená akce však
dostala i jednu kaňku, za niž ovšem organizátoři nikterak nemohli.

k těm nejlepším. To se mi nakonec
povedlo, ale v posledním kole mě
velice zkušeně porazil David Navara
a prohra v závěrečném dějství bývá
nejkrutější. Nakonec jsem skončil na
jedenáctém místě. Jen bych dodal, že
stejná situace nastala i loni. Poslední
kolo s Davidem Navarou. Kdybych
vyhrál, tak jsem první nebo druhý,
kdyby David, tak je vítězem on. Byl
jsem blízko, ale nakonec partie skončila remízou. David nakonec skončil
druhý, já se dělil o páté místo. Dva
dny jsem pak nemohl pořádně spát,
jak mě trápilo, že jsem partii nedotáhl do konce… Šachy jsou někdy fakt
kruté na psychiku.“
yy Co říkáte na skutečnost, že se
jeden z účastníků snažil podvádět?
„Ihned po turnaji jsem si prohlédl
výsledky a zarazilo mě, že jeden ze
slabších účastníků skončil asi na sedmdesátém místě. Prohlédl jsem si
jeho partie a bylo mi hned jasné, že
je nehrál on, protože byly hrány s obrovskou přesností. Do hodiny mi
fair-play tým serveru dal za pravdu.
Mrzí mě to, protože takto pokazil jinak krásný turnaj a doufám, že dané-

Prostějovan Vojtěch Plát spoluorganizátorem
MČR v bleskovém šachu on-line

„Střelnice je otevřená, jelikož se
může sportovat v malých skupinkách. To je pro nás úplně v pohodě,
takže můžeme trénovat,“ konstatovala předsedkyně Lukostřelby Pro-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Velká část sportovců nemohla v uplynulých měsících
ani závodit, ani trénovat. Patřili
mezi ně rovněž lukostřelci a střelci z kuše. Nyní je ale situace jiná.
Vláda po tlaku veřejnosti alespoň
mírně rozvolnila opatření. A to
přeje zejména právě střeleckým
sportům. I na Prostějovsku tak
došlo k otevření střelnic a prvním
tréninkům mimo zahrady a dvory.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
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Bylo potřeba navýšit kapacitu
centra, zájem je obrovský

POKRAČUJE

vou skupinu aspoň na deset dětí,
zatím máme tři,“ uvedl pro Večerník.
„Chystáme se posledního května na
první závody. A rovněž bychom po
dlouhé době rádi udělali terčové závody v Kostelci na Hané,“ řekl pak
k nejbližším plánům.
Nicméně právě obavy ze ztráty dětí
v době koronaviru projevil nejeden
trenér. „Zatím žádný člen vyloženě
nenapsal, že končí. To se nám ještě
nestalo. Naopak někteří měli zájem,
že by začali střílet dřív, ale kvůli koronaviru jsme nemohli,“ posteskl si
Bedřich Korbař. Všichni zástupci
střeleckých klubů nyní vzhlíží k dalšímu rozvolnění a tím možnosti obnovení turnajů.

a jóga
jsou vysoko,
tak jsem jen nechá2TQUV÷LQXCP8QLV÷EJ2N¾VD[NURQNWQTICPK\¾VQpal. Ale to je zkrátka odraz
Foto: Facebook
dnešní společnosti... Já bych na TGO/è4XwCEJW

mu hráči vyměří klub patřičný trest. závěr chtěl jen říct, aby se rodiče nePro mě není v šachu nic horšího než báli dát své dítě do šachového kroužpodvádění. Bohužel možná i díky
ku, obzvlášť jestli
tomu jsou šachy jako sport v hodmají hyperaktivv
nocení sportů někde na sedmní dítě. Zklidní
desátém až osmdesátém místě.
se, naučí se
Když jsem viděl, jak nízko
soustředění.
jsou šachy a například MMA
A hlavně
či fitness plavání
v šachovém
kroužku může
vaše dítě potkat
přátele na celý
život.“

V Kostelci na Hané čekali na otevření střelnice déle. Ale povedlo se.
Pauza byla nicméně v jejich případě
o to tíživější, že loni na podzim dal
nově dohromady mládež. „Podařilo se nám získat nadějné zájemce,
máme po deseti letech tréninkovou
skupinu. Máme pro ně vybavení,
materiál, profesionálního trenéra,
podporu, zkrátka vše. Jen to nesmí
dělat. A já se bojím, že si najdou něco
jiného. Je to marné, jsem z toho nešťastný,“ obával se ještě před časem
předseda lukostřelců Jiří František.
Ukázalo se však, že dětem zájem
vydržel. „Mládež přišla celá, je natěšená. A funguje to velmi dobře.
Rádi bychom ale rozšířili tréninko-

9UHJLRQXMHKQHGWULRRGGËOĎVH]¿PøUHPWUHILWFRQHMOÇSHWHUê

Šlo o tradiční klání Grand Prix O pohár škorpióna pořádané klubem BKS
Scorpion Štětín. Za oddíl BC DTJ
Prostějov se jej díky zařazení do širšího
národního výběru ČR zúčastnili čtyři talentovaní borci: Dorian Kropog
(školní mládež, do 38 kilogramů),
Markus Šándor (kadeti, do 66 kg),
Filip Jílek (junioři, do 60 kilogramů)
a Vladimír Skalský (junioři, do 69 kg).
„Tenhle turnaj ve Štětíně je výborný
tím, že bez ohledu na výsledky organizátoři zajišťují všem účastníkům
dva absolvované zápasy během dvou
dnů trvání akce. Takže i ten, kdo první
utkání prohraje, má druhý den další
duel. Případně aspoň sparing, pokud
se to nepodaří domluvit jinak,“ vyzvedl důležitý přínos „štířího“ podniku
mládežnický kouč ČR i BC DTJ Martin Klíč.

Marek
SONNEVEND
VEND
D

pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
jství

RTQXCMEÊPWKCTEKDKUMWR

ŠTĚTÍN, PROSTĚJOV Po dlouhé koronavirové pauze vyplněné
jen individuální přípravou se mladí boxeři BC DTJ Prostějov dočkali díky povolání do služeb reprezentace České republiky jak
společných tréninků, tak startu na mezinárodním turnaji v Polsku.

&Q2TQUV÷LQXCUKRąKLGNNA TURNAJI VE ŠTĚTÍNĚ

MLADÍ PROSTĚJOVŠTÍ BOXEŘI SE PŘEDSTAVILI
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Vnitřní prostory restaurací, hospůdek či kaváren zůstávají i nadále uzavřené, ovšem další vlna
rozvolnění vládních opatření v souvislosti s epidemií covid-19 přináší možnost právě dnes restauratérům otevřít
alespoň provoz předzahrádek. Mnozí
z nich to považují jako začátek nové
doby po dlouhých měsících kompletního uzavření. A jak si Večerník
během uplynulého víkendu povšiml,
majitelé restaurací a kaváren se na prv- /CLKVGNMCX¾TP[%QEMVCKN%CHÆPC2GTPwVÚPUMÆOP¾O÷UVÊ,KąÊ2QJNQWFGMRąKRTCXQXCN
(QVQ/KEJCN-CFNGE
ní provozní den předzahrádek pečlivě RGéNKX÷RąGF\CJT¾FMWCV÷wKNUGPCRTXPÊJQUV[
„Je to pro nás velká úleva, protože tyto natěšení na první hosty. Doba, kdy jsme
připravovali.
kontroly by nám vzaly spoustu času, kte- měli nuceně uzavřenou celou kavárnu,
rý tak můžeme naplno věnovat hostům. byla nesmírně těžká, fyzicky, psychicky
Restauratéři mohou v pondělí 17. května Ostatní opatření samozřejmě respektu- a hlavně finančně. Naštěstí nám pomohlo
otevřít předzahrádky, samozřejmě pod jeme, máme připravené dezinfekční pro- město i stát určitými kompenzacemi nebo
podmínkou dodržení přísných hygie- středky a dodržíme také předepsané ro- úlevami na nájmu, ale kdybychom neměli
nických opatření. Naštěstí pro ně vláda zestupy od jednotlivých stolů nebo mezi naspořenou nějakou tu „hromádku“ peve čtvrtek pozměnila původní opatření předzahrádkou a chodníkem,“ svěřil se něz, koronavirovou dobu bychom nepřeo nutnosti kontrolovat hosty, zda mají Večerníku Jiří Pohloudek, majitel kavárny žili. Ale v pondělí pro nás nastává opravdopotvrzení o očkování, negativní výsledky Cocktail Café na Pernštýnském náměstí vý dne D a my se všichni těšíme,“ svěřil se
testů, nebo potvrzení o tom, že v uplynu- v Prostějově.
Večerníku Jiří Pohloudek.
lých devadesáti dnech prodělali nákazu On sám během neděle připravoval spo- Přípravy na zahájení provozu předzahrácovid-19. Tyto záležitosti tedy nemusí lečně s personálem stoly na předzahrádce, dek probíhaly během víkendu na vícero
kontrolovat personál restaurací, ale tento kterou v pondělí ráno otevře. „Sice to není místech v Prostějově, takže si už dnes buúkol spadne do kompetence pracovníků ještě na sto procent, ale konečně zahajuje- dou moci všichni občané v klidu posedět
hygienických stanic a policie.
me sezónu! Po velmi dlouhé době jsme u kafíčka nebo zlatavého moku.

QéGM¾X¾PÊOMCX¾TPÊM,KąÊ2QJNQWFGM

d,GVQRTQP¾UFGP&qPGVCLÊUG
PROSTĚJOV Počet hospitalizovaných pacientů v prostějovské nemocnici s covid-19 i nadále utěšeně
klesá. Po minulém týdnu se dostal
na další historické minimum za celou dobu pandemie. V jednání je už
povolení návštěv na běžných odděleních.
„Počet pacientů s covid-19 i nadále
klesá. Aktuálně jich bylo v pátek 14.
května hospitalizováno sedmnáct,
což je o plný tucet případů méně než
předchozí týden. Z uvedeného počtu
leží na jednotce intenzivní péče už
pouze dva pacienti, z toho u jednoho

zdravotní stav vykazuje nutnost umělé
plicní ventilace,“ informoval Večerník
Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Na otázku, zda už prostějovská nemocnice od pondělí 17. května povolí
návštěvy pacientů na běžných odděleních, odpověděl zatím záporně. „Návštěvy k tomuto datu ještě povoleny
nebudou, ale podle mých informací
o přesném termínu bude v nadcházejících dnech jednat vedení nemocnice.
Občany budeme samozřejmě včas informovat.“
(mik)

v nemocnici
se bude jednat

O povolení návštìv
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„Naše děti testujete ve školách protizákonně, stejně tak je protiprávní, aby
nosily během vyučování roušky. Je to
genocida,“ řvali rodiče na vedoucího
školského odboru prostějovského
magistrátu Petra Ivánka. Když se rozvášněný dav snažila uklidnit ochranka
magistrátu, neohlášená návštěva z řad
vulgárních rodičů se ostře pustila i do
ní. „Tolik sprostých slov jsem v životě
ještě neschytal,“ svěřil se Večerníku
člen bezpečnostní agentury. „Rodiče
jsem opakovaně upozornil, že mimořádná opatření týkající se povinnosti testování dětí, žáků a studentů
a povinnosti používání ochrany dýchacích cest nařizují ústřední orgány
státní správy. Zřizovatel, kterým je
rada města, takováto pravidla nemůže tvořit, ani je jakýmkoliv způsobem
měnit, jsou v pravomoci Ministerstva
zdravotnictví. Rodiče upozorňovali
na nezákonnost takovýchto opatření,
nicméně to nemůže posuzovat ani
rada, ani úřad obce. Zdali jsou mimořádná opatření v souladu s právním řádem ČR, či nikoli, může rozhodnout
jedině soud. I na tuto skutečnost jsem
rodiče upozornil. Navíc den po tomto
jednání Nejvyšší správní soud rozsud-
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

kem zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření týkajícího se povinného testování ve školách,“ pustil se
do vysvětlování Petr Ivánek, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu.
Rodiče dále vehementně protestovali,
že nošením roušek je páchán trestný
čin genocidy. „I v tomto směru jsem
je odkázal s jejich podezřením na páchání trestného činu na orgány činné
v trestním řízení. Jediné, v čem může
magistrát přímo konat, je poskytování
dostatečné podpory dětem, jejichž rodiče z důvodu nesouhlasu s rouškami
a testováním odmítají posílat děti do
školy. Studijní podporu těchto dětí
v rámci možností daných prezenční
výukou všech ostatních žáků jsme
řešili s řediteli prostějovských základních škol. S řediteli jsme konzultovali
veškeré dostupné možnosti podpory
a ředitelé základních škol nás ubezpečili, že se i těmto dětem učitelé věnují různými formami a metodami,
a to včetně možnosti individuálních
konzultací se žáky s vysvětlením probíraného učiva. Nicméně požadavky
rodičů z jejich návštěvy ve středu pátého května předkládám na jednání
rady města, aby se k nim mohl vyjádřit
i zřizovatel škol v Prostějově, kterým
je Rada města Prostějova,“ sdělil Večerníku Petr Ivánek.
Proti vulgárně se chovajícím rodičům,
kteří dorazili na magistrát na neohlášenou návštěvu, musela nakonec zasahovat policie. „Ve středu 5. května

PROSTĚJOV Co se to proboha stalo s některými lidmi? Nehorázný
incident, ke kterému došlo ve středu 5. května v odpoledních hodinách na prostějovské radnici, nemá mít ve slušné společnosti místo. Za vedoucím odboru školství, kultury a sportu Petrem Ivánkem
doslova vtrhla skupina tzv. aktivistů z řad rodičů dětí navštěvujících
prostějovské základní školy. Sprostými nadávkami a urážkami častovali nejen pracovníky magistrátu a členy radniční ochranky, ale taktéž narychlo přivolané strážníky městské policie a vzápětí i hlídku
Policie České republiky. Devět nehorázně sprostých křiklounů vzalo
úřad útokem, aby protestovali proti údajně protizákonnému testování a nošení roušek u dětí ve školách. I sami rodiče si uvnitř radnice
navíc odmítali nasadit ochranu dýchacích cest. Nakonec byli z prostor radnice vyvedeni policií a budou se z přestupku proti zákonu
o ochraně veřejného zdraví zpovídat u správního orgánu.

v 15
15.35
hodin
35 hod
d jsme na linku 156 přijali
oznámení o skupince osob pohybujících se v objektu radnice bez ochrany
dýchacích cest. Vyslaná hlídka kontaktovala ostrahu radnice a ta jí sdělila,
kde se skupina nachází. Strážníci zjistili, že jde celkem o devět osob, z toho
pět žen. Všichni se nacházeli v kance
kanceláři vedoucího
oucího odboru školství, kultury a sportu,
rtu, který měl jako jediný nasazenou ochranu dýchacích cest. Všech
devět návštěvníků,
ávštěvníků, kteří za ním přišli,
nemělo nasazený respirátor nebo
chirurgickou
ickou roušku. Hlídka
přítomné
né
osoby vyzvala k nasazení
ochranného
ného prostředku dýchacích
hacích cest,
jelikož se nachází
ve vnitřních
řních prostorách a zde je
v platnosti
Ministerosti nařízení
stva zdravotnictví,
avotnictví,“ popsal událost Petr
Zapletal,l, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
tějov.
Podle svědectví,
vědectví, které Večerník získal
od jednoho
oho ze členů radniční ochranky, se rodiče
odiče chovali sprostě a vulgárr
ně. „Takové lidi jsem fakt v životě ještě
nepotkal. Byli enormně sprostí a vulgárně nadávali jak strážníkům městské
policie, tak později nadávkami zahrnuli
i hlídku Policie ČR. Divím se, že ti pánové v uniformách nejednali mnohem razantněji,“ pokrčil rameny člen
bezpečnostní služby. „Výzva strážníků
nebyla uposlechnuta s vysvětlením, že
tito rodiče odmítají dodržovat opatření, která jsou uložena údajně neoprávněně. Sedm osob z devíti nebylo na
místě navíc schopno hodnověrným
způsobem prokázat svoji totožnost. Ke
zjištění osobních údajů byla přivolána
Policie ČR. Hlídka setrvala na místě
do doby, než dotyčné osoby opustily
radnici. K fyzickému napadení nedošlo a použití donucovacích prostředků
nebylo zapotřebí. Po ověření potřeb-

ných informací byla celá událost zadokumentována a oznámena příslušnému správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví,“ vyjádřil se k celé situaci
mluvčí prostějovských strážníků.
Večerník požádal o vyjádření také prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, který v těchto měsících zastupuje
náměstka primátora pro školství Jana
Krchňavého. „Rodiče přišli řešit záležitosti testování žáků a nošení ochrany
dýchacích cest, tedy nošení roušek a respirátorů. To by nebylo nic výjimečného, kdyby… Již při vstupu do radnice
odmítali nasadit roušky a stejně tak při
jednání u vedoucího odmítali nasazení
ochrany dýchacích cest, čímž se dopouštěli přestupku. Proto byla přizvána
městská policie a následně Policie Čes-

ké republiky, aby přítomné rodiče ztotožnila. Ještě musím doplnit, že kromě
arogantního chování některých z nich
si také pořizovali proti vůli vedoucího odboru záznam celého jednání na
mobilní telefon,“ poznamenal Pospíšil.
„Rodiče požadovali, aby město jako zřizovatel zajistilo zrušení testování žáků
a nošení roušek v průběhu školní výuky.
Ze strany rodičů byl tento stav nazýván
genocidou. Vysvětlení z naší strany bylo
jednoznačné. My jako zřizovatel musíme dodržovat nařízení vlády a veškerá
nařízení Ministerstva zdravotnictví.
Pokud by chtěl někdo něco zrušit, pak
by se musel obrátit přímo na instituce,
které příslušná nařízení vydaly. Ostatně
disponujeme oficiálními dokumenty,
které schvaluje vláda a ministerstva. Takových aktivit ohledně zrušení testování

byla spousta. Dne sedmého května byl
ale zveřejněn výrok Nejvyššího správního soudu, který návrh na zrušení mimořádných opatření na školách zamítl,“
uvedl Pospíšil.
Všech devět bouřliváků, kteří údajně
jménem svých dětí protestovali proti
vládním nařízením na prostějovské
radnici, bude své neurvalé chování
a hlavně odmítnutí nasazení ochrany
dýchacích cest vysvětlovat u správního orgánu. „Policie zasahovaly z důvodu podezření ze spáchání přestupku, kterého se rodiče měli dopouštět
z důvodu nenasazených roušek. Tím
porušovali vládní nařízení. Proto
byli legitimováni a předpokládám, že
s nimi bude zahájeno správní řízení,“
poznamenal první náměstek prostějovského primátora.
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EXKLUZIVNĚ řval dav odmítačů vládních opatření

„Nošení roušek je genocida,“

Rodiče školáků vyvedla policie!

restauračních zařízení. Teď se otvírají
předzahrádky restaurací nebo kaváren
a dá se očekávat, že se zde bude koncentrovat značný počet osob. Musíme
udělat všechno pro to, aby se covid-19
zase nevrátil,“ dodal první muž kraje.
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KRAJI
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ODDECHOVÝ ÈAS

Milí přátelé, milé přítelkyně,
srdečně vás zdravím v prvním květnovém vydání oblíbené tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Servis pro ženy, která je tu s vámi
již neuvěřitelných deset let. Tomuto jubileu byl věnován celýý p
poslediponí dubnový díl a významné výročí si budeme připoců.
mínat po celých nadcházejících dvanáct měsíců.
y,
Přijdete si na své vzpomínkovými rozhovory,
é
zajímavými příspěvky i soutěžemi o hodnotné
ceny. Nyní ale pěkně popořádku.
Sluníčko svítí, všechno kolem kvete a svět
se konečně nadechuje, takže doufáme, že
se máte v rámci možností hezky. Sedněte si
k oknu, vezměte si k tomu sklenici vody, záo
kusek či něco jiného dobrého a začtěte se do
é
dnešního čísla. V něm se mrkneme na nové
letní trendy. Dále vás pozveme do červnové-ává
ho dílu seriálu PROMĚNA IMAGE, který dostává
acvičit
konečně zelenou. Také si tradičně můžete zacvičit
i upéct něco dobrého.
Hodně radosti, úsměvů a co nejméně starostí
tarostí
žová
vám přeje Aneta Křížová
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Známe prvního výherce narozeninového klání

-HxW÷GY÷xDQFHQDRE÷GVUHGDNWRUNRX
Jak jistě víte, v měsíci dubnu jsme oslavili 10. výročí existence tematického Servisu pro ženy. Slavíme rádi s vámi,
protože jen díky našim čtenářům se seriál těší takové oblibě. U příležitosti tohoto jubilea tak PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vyhlásil první ze soutěží o netradiční cenu, kterou jste mohli najít ve třech předchozích tištěných vydáních i na www.vecernikpv.cz.
A protože klasických výher je všude dost, hlavním trumfem v tomto klání se stal oběd s naší redaktorkou, která vás po celých
deset let provází nejen světem žen, Anetou Křížovou. Stačilo odpovědět na jednoduchou otázku, a kromě předplatného Večerníku na jeden rok a dárkových předmětů nejčtenějšího regionálního periodika se můžete těšit na společný oběd v prosluněném poledni.
Do jedinečné soutěže se hned v premiérovém dějství zapojilo několik desítek čtenářů, z nichž drtivá většina správně odpověděla na soutěžní otázku „Jak se původně jmenoval Servis pro ženy?“ za A, tedy Večernice. Avšak v prvním kole mohl
vyhrát jen jeden z vás. Šťastnou výherkyní se stala Daniela Šlézarová. Výherkyni gratulujeme a již brzy bude informována o termínu slavnostního obědu a převzetí výhry.
V zápolení pokračujeme dále. Soutěže budou celkem tři za sebou, a protože víme, že tuto rubriku čtou ženy i muži, vyzýváme všechny naše čtenáře bez rozdílu věku a pohlaví. Tento týden můžete tedy znovu zkusit své štěstí.

STAČÍ ODPOVĚDĚT NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ:

KDY MĚL PREMIÉRU SERVIS PRO ŽENY (DŘÍVE VEČERNICE)?
a) v dubnu 2015

Motto na tento týden:
„K dobrým budu dobrý, k nedobrým budu také dobrý.“
Lao-c

servis pro ženy
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b) v dubnu 2011

c) v dubnu 2001

Své odpovědi zasílejte do 23. května na email souteze@vecernikpv.cz společně s celým jménem a telefonním číslem. Případně můžete volat či zaslat SMS na telefonní číslo 608 960 042. Posléze budeme losovat druhého výherce.
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Hurá, je to tady. Díky rozvolnění vládních opatření můžeme opět pokračovat v našem oblíbeném seriálu PROMĚNY IMAGE. Poslední díl jsme přitom zorganizovali v prosinci 2020, od té doby byli nuceni tento projekt pozastavit
kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícími vládními
opatřeními. Teď snad máme zase na nějakou dobu volnou
cestu a můžeme se opět zaměřit nejen na změnu vizáže, ale
zapracovat na zdravém sebevědomí, splnit sen a rozzářit
radostí nejedny oči, zároveň se jedná o zážitek na celý život.
Neváhejte ani minutu a hlaste se!
Čeká vás den jako z pohádky. Je jedno, zda jste muž, či žena, je-li vám 16, 40 nebo 80 let. Jsme tu pro všechny věkové kategorie
bez rozdílu a omezení. V už mnohých realizovaných proměnách
jsme měnili vzhled mladých slečen i novopečených maminek,
žen středního věku i zralých dam v pětasedmdesáti. Zacílili jsme
i na několik mužů, partnery či manželské páry, s přehledem jsme
vše zvládli. Nezáleží ani na místě bydliště, kromě zájemců z nejbližšího okolí jsme pozvali k proměně výherce ze Slovenska, (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
z Prahy, Ostravy, Vyškova a mnoha dalších míst naší krásné země.
Není se čeho bát, čeká vás den jako ze snů, bude o vás vzorně postaráno. Užijete si spoustu péče, relaxace, ale také
legrace. Nejdříve půjdeme společně vybrat nové outfity do RV FASHION, kde zároveň proběhne i módní poradenství, poté se přemístíme do Optiky Wagner a vybereme brýle, následně se o vás prvotřídně postará naše kosmetička
ze Studia H a třešničkou na dortu bude změna účesu ve Vlassalonu. O fotografování a natáčení celého dne se postará Ivo Mynařík, to vše pod taktovkou Anety Křížové.
„PROMĚNA IMAGE je oživením nejen pro naše noviny, ale také pro tým našich profesionálů i výherce. Vše vždy
probíhá za pohodové atmosféry a nálady, je to trochu jiná práce než denní rutina, na kterou jsme všichni zvyklí.
Má to jinou energii, dynamiku a náboj. Ti, kteří s námi proměnou v uplynulých 5 letech prošli, určitě vědí, o čem
mluvím. Společně s mým týmem se moc těšíme na to, až po tolika měsících pauzy konečně uděláme radost dalšímu
z vás. Věřte, že je o co stát, čeká vás ojedinělý zážitek,“ vyzvala s entusiasmem jí vlastním všechny zájemce patronka
projektu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Své přihlášky zasílejte do 26. května na e-mail NÁMĚTY@vecernikpv.cz, přiložte fotografii celé postavy a tváře, důvod, proč se hlásíte, odkud jste a telefonický kontakt. Do předmětu e-mailu napište „PROMĚNA IMAGE“.
Možná jste to právě vy, na koho se usměje štěstí a začne novou životní etapu s novým vzhledem. Těšíme se na vás!

módní
m
ódní tipy
tipy

Trendy letní šaty 2021
Léto se kvapem blíží a nám nezbývá nic jiného, než se začít porozhlížet po nových letních šatech. Letní šaty jsou pro nadcházející nejteplejší období v roce nepřekonatelnou klasikou, kterou my ženy zkrátka milujeme. Jaké trendy si pro nás návrháři připravili letos?
V letošním roce budou kralovat jednoduché letní šaty, protože pokud je
v něčem síla, pak je to jednoduchost. Oblíbené budou také romantické letní šaty nejčastěji s délkou až na zem. Dominovat budou volné střihy a svěží
syté barvy.
Máte-li slabost pro romantiku a tu pravou ženskou něžnost, pak nesmíte
opomenout letní šaty s květinovými vzory. Letos budou v kurzu květinové
vzory v menších i rozměrnějších velikostech, takže bude čistě záležet na
vašich preferencích. Oblíbené budou odstíny růžové, blankytně modré,
kanárkově žluté, ale i zelené či svěží tyrkysové.
Chcete-li kápnout na vážnější notu, zvolte moderní geometrické tvary.
Máte-li ovšem raději odlehčenější styl, chybu neuděláte ani s oblíbeným
puntíkovým vzorem. Tenhle hravý styl se k létu hodí perfektně.
Univerzální a nadčasová barva? Jedině bílá. V létě je obzvlášť výhodná,
protože nejlépe odráží horké sluneční paprsky. Bílé letní šaty můžete v pohodě vynosit do zaměstnání, ale i na procházku či na dovolenou. Jen na
svatbu své nejlepší kamarádky si tyto šaty prosím neberte.
Trendem letoška jsou přepásané šaty. Použijete klidně svůj oblíbený pásek, kterým v pase opticky oddělíte horní a spodní část a zvýrazníte tak své
křivky, nebo zvolte šaty rovnou přepásané. Je to další z oblíbených triků,
díky kterým bude vaše postava působit více sexy.
Obálkový výstřih sluší ženám s větším i s menším poprsím. Jedná se o univerzální střih, který působí velmi žensky. Budete se cítit jako antická diva.
V kombinaci s volány půjde o klíčový trend letošní sezóny.
A nebudeme si nic nalhávat. I přes celospolečenský trend směřující ke
zdravější stravě a pravidelnému sportu, ne každý si v rámci lock-downu dokázal udržet vysokou morálku a pravidelně sportovat. Zavřená fitka, tuhá
zima … tyto faktory neodradily od pravidelného sportu jen ty nejodolnější jedince. A pro nás ostatní jsou tady volné letní šaty, které spolehlivě skryjí
nějaké ty nedokonalosti naší postavy.
Zdroj: www.fashionmagazin.cz
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V tomto okénku se budeme
již po devětasedmdesáté
věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti zad,
páteře, kyčlí dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
rovnováhu a posílení vnitřního
stabilizačního systému...
1. Jako první se protáhněte, rozcvička by měla předcházet úplně
každému cvičení. Následně si pusťte
nějakou oblíbenou hudbu, tentokrát
může být pomalejší a můžeme začít.
Klekneme si na levou nohu, kterou
opřeme o špičku a pravou nohu postavíme do pravého úhlu, zatáhneme břicho, bradu umístíme dozadu
a srovnáme ramena (viz. foto). Nyní
se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme
pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále
směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
2. Teď to bude trochu těžší, protože
se zvedneme na špičky a udržíme
rovnováhu (viz. foto). Tělo se snažíme mít vzpřímené bez zaklánění
nebo předklánění a vnímáme, jak
pracuje střed břicha. V pozici vydržíme pár sekund dle možností a pak se
vrátíme zpět do původní pozice, kdy
levá noha klečí. Cvik opakujeme pokud možno pětkrát, pak vyměníme
nohu. Pokud nezvládnete pět opakování, cvičte dle vašich možností.

3. V dalším cviku se postavíme do
stoje, nohy rozkročíme a po krčíme
se v kolenech, záda máme rovná a zastrčíme bradu (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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4. Nyní se postavíme a přejdeme
na špičky, narovnáme se a uděláme
úpon na stranu (viz. foto) a natahujeme se co nejdále za rukou, pořád však
stojíme na špičkách, pak se vrátíme
zpět do původní pozice a opakujeme
cvik na druhou stranu. Cvik opakujeme celkem pětkrát na každou
stranu. Během
cvičení pravidelně dýcháme.
Nezapomeňte
na závěrečné
protažení, ať vás
druhý den nic
nebolí.
4x foto:
archiv A. -ąÊåQXÆ

A já se těším zase příště!
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PROSTĚJOV Prostějovské kurty ožijí 17. května zajímavou akcí
Pomozme dětem 2021. V rámci netradičního desetiboje budou
proti sobě bojovat dva devítičlenné týmy mlad ých fotbalistů a tenistů. Každé družstvo bude mít svého patrona. Fotbalisty bude povzbuzovat Milan Baroš, tenisty Lucie Šafářová.

ČTĚTE NÍŽE

2x foto: internet

Raftařům by mohly závody !îODN@QMµOÁF@NKJMOP
odstartovat počátkem června I<O@IDNJQÑ>CFPMO@>C
MS v Číně bylo odloženo na rok 2022

PROSTĚJOV Jedním z mnoha
neprofesionálních sportů v ČR,
které netrpělivě čekají na zahájení
svých soutěží v covidem opožděné sezóně 2021, je rafting. A momentálně to vypadá, že si ještě
několik dalších týdnů bude muset
počkat.
„V tuhle chvíli jsme měli mít za sebou už pět závodů, ale vzhledem
k situaci s koronavirem a hygienickým opatřením byly všechny zrušeny,“ potvrdil kapitán Raft teamu
Tomi-Remont Prostějov Zbyněk
Netopil, že se nejelo na Sázavě v Krhanicích, na Moravě v Hanušovicích, na Kamenici v Plavech, na Labi
ve Špindlerově Mlýně ani na Orlici.
Nejbližší plánovanou akcí je o posledním květnovém víkendu klání
na Vltavě v pražské Troji. „Bohužel
to zatím vypadá, že ani tenhle závod
ještě neproběhne. Spíš se počítá se
startem sezóny až o týden později,
tedy 5. června v Roudnici nad Labem. To už by snad mělo vyjít,“ zadoufal Netopil s hlubokým povzdechem.

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Prostějovští raftaři teď mohou alespoň individuálně trénovat. „Každý
jezdí tam, kde je zvyklý. Takže většina kluků i holek na řece Moravě, já
nebo David Lisický na plumlovské
přehradě,“ prozradil Netopil. Svaz
vodáků České republiky navíc uspořádal již dva virtuální vodácké závody. „To je spíš pro zábavu a zpestření,
aby se aspoň něco dělo,“ poukázal šéf
raftového Tomi-Remont.
Každopádně na druhou polovinu
srpna plánované mistrovství světa

R4 (čtyřmístných člunů) v Číně bylo
znovu odsunuto o rok, tentokrát tedy
na letopočet 2022. „Původně mělo
být v roce 2020, což znamená termínový posun už o dvě léta. A světový
šampionát R6 v Bosně a Hercegovině bude tím pádem až 2023. Proto
je jasné, že tyto vrcholy již půjdou
mimo mě, přednost logicky dostanou
mladší kluci,“ upřesnil Netopil se smířeným smíchem nad neodvratnou
blízkostí konce své aktivní kariéry
veleúspěšného veterána.
(son)

TERMÍNOVKA RAFTOVÝCH ZÁVODŮ 2021
27. března:
10. a 11. dubna:
17. a 18. dubna:
24. a 25. dubna:
1. května:
29. a 30. května:
5. a 6. června:
19. a 20. června:
26. a 27. června:
15. až 21. srpna:
28. a 29. srpna:

Sázava (Krhanice) – zrušeno
Morava (Hanušovice) – zrušeno
Kamenice (Plavy) – zrušeno
Labe (Špindlerův Mlýn),
Salza (Rakousko) – zrušeno
Orlice – zrušeno
Vltava (Troja)
Labe (Roudnice)
Vltava (České Vrbné)
Svratka (Vír)
mistrovství (Čína) – odloženo na 2022
Vltava (Lipno)

Reporáž z místa dění a velkou fotogalerii
najdete záhy po akci na www.vecernikpv.cz, do
tištěného vydání chystáme exkluzivní rozhovory

s Milanem Barošem i Lucií Šafářovou

PAUZA SNAD LIDI NAKOPLA K POHYBU

AMATÉRSKÝ SPORT DOSTAL OD VLÁDY ZABRAT

(6.ÉĠ.260ħì8-($/(.$0"

Obavy trenérů nebraly konce. Objeví se znovu
děti na hřištích, střelnicích či závodních drahách?
Bude se jim chtít do pohybu? Najdou motivaci,
třebas na čas ztracenou?
Tyhle otázky byly v důsledku nucené pauzy způsobené koronavirovou nákazou více než oprávněné. Ono vrátit se z doby, kdy bylo vše zavřené
a zrušené do normálního provozu není vůbec nic
jednoduchého. A pravda ukáže se, jak moc kdo
měl „svůj“ sport rád.
Zdá se však, že se trenéři a nadšenci do sportu báli zbytečně. Aspoň někteří. Například
střelecké kluby hlásí návrat. Ani takoví hokejisté nezažívají kdovíjaký exodus. Jak navíc
začínají jednotlivé kluby znovu naplno trénovat, věřím, že těchto optimistických zpráv
bude přibývat. Vzpomenete si určitě na slogan
z jisté reklamy: Když ji miluješ, není co řešit. Totéž platí i o sportu a sportování obecně.
Koronavirus a s ním související zákazy totiž
zprvu možná mnoho mladých přitáhly k obrazovkám. Přesto však s přibývajícími slunečnými
dny vyrazili ve velkém do ulic, na hřiště, do přírody. Snad nikdy jsem neviděl tolik mladých lidí
venku, tak plná hřiště i ulice. Nesnesitelně dlouhá uzávěra, zdá se, paradoxně nakopla mladé
Čechy k tomu, aby něco dělali. Díky za to.

Zatímco v první sondě se věnujeme tomu, že se až
v takové míře nenaplnily předpoklady a že spousta
mladých tíhne k pohybu, zde se budeme věnovat
tomu, jak zákazy dopadly na amatérský organizovaný sport. A tentokrát optimismus namístě není.
Posuďte sami. Desítky, spíše ale stovky tisíc amatérských sportovců mají za sebou hrůzostrašné dvě
sezóny. Ať už se jedná o sporty individuální, nebo
zejména ty kolektivní. Sportovat dle vládních nařízení nemohli mezi půlkou března a koncem května
2020, dále mezi půlkou října a květnem 2021. Naposledy mohli tedy naplno závodit a trénovat před
více než sedmi měsíci v polovině října.
Zatímco tak Češi skutečně, jak to jen šlo, začali
houfně vyrážet ven, soutěže úpěly. Hokej, fotbal, házená, stolní tenis a mnoho dalších sportů mají za sebou druhý nedohraný ročník. Regulérnost soutěží,
pokud některé svazy sáhly k postupům a sestupům,
utrpěla. Organizační složka taky. A to zatím vůbec
nemluvíme o kvalitě výkonů, které nás čekají. Více
než půlroční souvislá pauza se nepochybně projeví.
Čeho pak můžeme být svědky, to je možné úplné
převrácení sil na poli amatérského sportu. Záhy
určitě budou vidět rozdíly mezi týmy, které se rozhodly trénovat stůj co stůj, a těmi, které útrpně čekaly na úplné rozvolnění. Při pohledu na tabulky
nás tak čekají mnohá překvapení.

Do konce sezóny chybí ještě pár zápasů. Nicméně
vše se už nyní zdá být jasné, eskáčko přinejmenším
obhájí páté místo z podzimu. A jelikož je téměř
„hotovo“, přichází čas nejen na bilancování, ale také
na určitou prognózu.
Prostějovští fotbalisté mohou nepochybně považovat sezónu za úspěšnou. Pohybovali se nejvýše za
posledních dvacet let, hlavně ale nejvýše od doby,
kdy se znovu prokousali do druhé ligy. V týmu operovalo několik odchovanců (Sečkář, Zapletal, Machynek, Píchal, bna podzim Šteigl) a celkově dost
mladých hráčů s potenciálem a dravostí. Hra byla
solidní, byl pod ní jasně čitelný podpis Pavla Šustra.
A i když to v domácích zápasech někdy hodně skřípalo, celkové vyznění je pozitivní. Když k tomu navíc přiložíme výsledky jiných profesionálních týmů
z Prostějova v uplynulé sezóně, tak přímo skvělé…
Co ale dál? Důležité jsou priority. Jednou z nich by
mělo být udržení trenéra Pavla Šustra. Je to mladý
progresivní kouč, hecíř a člověk, jenž dokáže zjevně tým namotivovat. Další podstatnou věcí by pak
mělo být zachování kostry mužstva. Ta vypadá
slibně, hráči jako Šmehyl, Bialek, Kopřiva, Koudelka či Zlatohlávek by měli být dál tahouny týmu.
Eskáčko v další sezóně čeká nelehký úkol potvrdit,
že pozice těsně pod špicí nebyla náhodou. A víte,
co se říká – obhajoba pozic je vždycky těžší.

„Smyslem naší akce je vrátit dětem
radost ze setkání, soutěžení a pohybu
a současně pomoci dětem, které to potřebují,“ přiblížil myšlenku akce Pomozme dětem zástupce pořádajícího TK
PLUS Tomáš Cibulec.
Součástí programu bude také předávání
humanitárních šeků. Zástupci interního oddělení Nemocnice Prostějov, infekčního oddělení Nemocnice Prostějov a Nemocnice Prostějov převezmou
šeky ve výši dvacet pět tisíc korun, desetitisícové šeky budou předáky dětským
domovům v Plumlově a Prostějově
a také handicapovaným sportovcům,
které bude zastupovat, převezme dlouholetá paralympijská reprezentantka
Eva Kacanu.
Mezi předávajícími osobnostmi nebude chybět primátor Statutárního města
Prostějova František Jura, člen rady
Olomouckého kraje Ivo Mareš a ředitelka tenisových projektů TK PLUS
Petra Černošková.
Hlavní částí programu bude soutěžení
dvou týmů ve sportovních disciplínách.
V průběhu přestávek mezi soutěžemi
vystoupí na kurtu Jan Čenský a Jakub
Rousek. „Formát soutěže bude připomínat oblíbený televizní pořad Bludiště,“ prozradil Večerníku Petr Salava,
který bude programem provázet.
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PRAHA, PROSTĚJOV Kvalitním
výkonem se prezentoval prostějovský tenista Dalibor Svrčina na
turnaji ITF v Praze. Hráč TK Agrofert postoupil až do semifinále,
když mimo jiné přešel přes bývalého pětadvacátého hráče světa
Mishu Zvereva. Německý tenista
musel v zápase 2. kola odstoupit
ve druhém setu při výrazném vedení českého tenisty. Svrčina nestačil až na Brita Jacka Drapera.
„Nezvládl jsem koncovku druhého
setu, pak už byl soupeř lepší. Zápas
byl od začátku hodně náročný. Nepodařilo se mi udržet výkon z první sady. Semifinále je přesto dobrý
výsledek,“ hodnotil své vystoupení
Svrčina. Ve čtvrtfinále skončila cesta

sport

mistryně světa Dafne Schippersová z Nizozemska a jamajská hvězda
Shelly-Ann
Fraserová-Pryceová.
V závodě na 3000 metrů se představí Uganďan Joshua Cheptegei,
který vloni překonal světové rekordy Kenenisy Bekeleho na tratích
5000 a 10 000 metrů.
Českou elitu budou reprezentovat
oštěpaři Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková s Jakubem Vadlejchem, který se poměří s německým
mistrem světa Johannesem Vetterem, koulař Tomáš Staněk, čtvrtkař
Pavel Maslák, mílaři Jakub Holuša
a Filip Sasínek, dálkař Radek Juška či
Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek.
Po dlouhých jednáních obdržela Zlatá tretra Ostrava výjimku a z ochozů
bude mítink tuto středu 19. května
na vlastní oči sledovat alespoň malá
část diváků. Stadion lze dle výjimky
naplnit do výše 10 procent z celkové kapacity. Část vstupenek chtějí
organizátoři darovat zdravotníkům
a na tisíc vstupenek jde do přímého
prodeje. Ten bude otevřen pouze
18. 5. od 10.00 hodin do vyprodání
v pokladnách Městského stadionu
ve Vítkovicích. „Je to z toho důvodu,
že divák musí mít platný negativní
antigenní test nebo doložit certifikát
o očkování starší čtrnáct dnů, nebo
mít potvrzení lékaře o prodělané
nemoci ne starší než devadesát dnů.
Jinak nesmí být na stadion vpuštěn.
Přímý prodej omezeného počtu
vstupenek je tak zajištěn pro diváky
tou nejjednodušší možnou cestou,“
prohlásil technický ředitel mítinku
Oldřich Zvolánek.
Kdo se do hlediště nedostane,
může největší atletickou událost
roku v ČR živě sledovat prostřednictvím přímého přenosu na ČT
SPORT. Startuje v 17.00 hodin.
(lv)
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Jiřího Lehečky, který ve třech setech
prohrál s Francouzem Manuelem
Guinardem. Kvůli dešti bylo utkání několikrát přerušeno. Lehečka
do poslední chvíle živil naději na
úspěch a odvrátil pět mečbolů. Na
šestý už nestačil. Nedařilo se Vítku
Kopřivovi. Druhý nasazený hráč turnaje prohrál už v 1. kole.
Po měsíční pauze se na okruhu objevila prostějovská i česká mužská
jednička Jiří Veselý. Vítězný návrat
ale neoslavil. Sedmadvacetiletý hráč
prohrál v prvním kole challengeru
v německém Heilbronnu s domácím Oscarem Ottem po hodině a 52
minutách. Veselý na turnaji plnil roli
nasazené jedničky, finálovou účast
z roku 2018 však nezopakoval. (lv)

„Třeba německý oštěpař Johannes Vetter před pár dny ve Splitu
zaznamenal hody 91,12 a 90,43
metru, takže do Ostravy přijede
s jasným cílem znovu atakovat
devadesátimetrovou hranici,“ podotkl manažer Zlaté tretry Alfonz
Juck. „V historii Tretry se to dosud
podařilo jen nynějšímu řediteli mítinku a světovému rekordmanovi
Janu Železnému, Thomasi Röhle-

Petr
KOZÁK

Spojených státech amerických. „Pro
mítink je to bomba. Armand Duplantis je nejlepší atlet současnosti.
Je opravdu hvězdný, sympatický
kluk, skáče neskutečné výšky,“ řekl
promotér mítinku Miroslav Černošek. „Mohli jsme mít Warholma, ale
rozhodli jsme se pro Duplantise.“
V trojskoku se utkají dvojnásobný
olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Američan Christian Taylor

bude v soutěži i Chorvat Filip Mihaljević, třetí z téhož šampionátu,“
uvedl Juck.
V Ostravě se také uskuteční velké
sprinterské souboje. Na stovce proti
sobě nastoupí Andre de Grasse z Kanady, stříbrný olympijský medailista
z dvojnásobné trati, a devětatřicetiletý bývalý olympijský i světový
šampion Justin Gatlin z USA. Na
dvoustovce se utkají dvojnásobná
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ŘÍM, PROSTĚJOV Potřetí v řadě
se v Římě dostala hráčka TK Agrofert Karolína Plíšková až do
finále, přesto na turnaj nebude
vzpomínat úplně v dobrém. Ve
finále s Polkou Igou Šwiatekovou
dostala hned dva kanáry.
„Nemůžu se na turnaj dívat jen
z pohledu posledního zápasu. Celkově jsem hrála solidně, bojovala
jsem, což se ukázalo především ve
čtvrtfinále,“ narážela Plíšková na
skutečnost, že v zápase s Lotyškou
Ostapenkovou odvrátila tři mečboly.
„Ve finále jsem neměla na soupeřku
žádnou zbraň. Vyhnala mě z kurtu,“
dodala Plíšková.
Mezi nejlepší osmičku se probila
Barbora Krejčíková, které se podařilo porazit i čtvrtou nasazenou Soňu
Keninovou ze Spojených států. Nestačila až na Igu Šwiatekovou, když
ve vyrovnaném duelu neproměnila
dva mečboly. „Každá taková porážka
mrzí. Ale hrála jsem dobře, stydět se
nemusím,“ poznamenala Krejčíková.
Petra Kvitová po dobrém začátku
vypadla ve 2. kole, když ve třech setech nestačila na Věru Zvonarevovou. V rozhodujícím dějství vedla
2:0, pak ale prohrála pět her v řadě
a přes velkou snahu utkání neotočila. „Na chvíli jsem vypadla z rytmu,
nabraná ztráta byla příliš velká,“ posteskla si Kvitová.
Těsně před začátkem turnaje se kvůli
přetrvávajícím zdravotním problémům odhlásila Karolína Muchová,
dcera prostějovského rodáka a fotbalisty Josefa. „Dlouhé týdny jsem
léčila natržený břišní sval, a i když se
mi podařilo vrátit do formy, bohužel
stále nejsem stoprocentně v pořádku,“ vysvětlila sestra současné brankářské jedničky Filipa.
(lv)
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Velkou jízdu Plíškové
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Krátce
před startem 60. ročníku atletické Zlaté tretry bylo rozhodnuto
o startu dalších velkých hvězd.
Jubilující atletický mítink, který
proběhne 19. května, bude mít
skvělou úroveň a pořadatelé věří,
že se dočkají odpovídajících výkonů.

dodal Juck.
Atletickou událost ozSázka
dobí světový rekordman
e
s
ti
n
ve skoku o tyči Armand
la
p
u
D
na
Duplantis.
Ten se při své preDup

rovi a Magnusi Kirtovi,“ a halový světový rekordman Fabrice
Zango-Hugues z Burkina Fasa.
„Taylor je držitel rekordu Tretry,“
zmínil manažer mítinku Alfonz Juck
výkon 17,57 metru z roku 2017.
„Ten se bude otřásat, protože Zanmiéře
iéř na českém území utká s úřa- go-Hugues předminulý víkend skodujícím dvojnásobným mistrem čil světový výkon roku 17 metrů a 40
světa Samem Kendricksem z USA. centimetrů. A letos v lednu jako prv„Ostrava bude mým prvním letoš- ní v historii přeskočil v hale osmnáct
ním startem v Evropě a už se vel- metrů,“ přidal a upozornil i na duel
mi těším. Trénink a příprava se mi koulařů Tomáše Staňka s Polákem
v Louisianě daří, takže pocity jsou Michalem Haratykem. „Zopakují
pozitivní a věřím, že budou dobré si souboj z letošního halového mispodmínky na kvalitní výkon,“ vzká- trovství Evropy v Toruni, kde Staněk
zal Duplantis, který trvale žije ve vyhrál a Haratyk byl druhý. A s nimi

uniklo finále
<NCV¾VTGVTCDWFGUJX÷\FCOK Svrèinovi
v Praze ve druhé sadì
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že budete opětovně usilovat o post
místopředsedy, což se potvrdilo...
„Je tomu tak, chci kandidovat na pozici
místopředsedy za Moravu. První zkušenost mám za sebou z období před
čtyřmi lety. Tehdy jsem kandidoval
a prohrál jen o tři hlasy. Podpora mé
kandidatury byla opravdu velká. Za
více než dvacet let práce mám spoustu
zkušeností, které bych tímto způsobem
rád zúročil. Mám nápady, mám podněty ze své praxe. A volby přicházejí
v době, kdy Fotbalová asociace dostala
novou šanci očistit se a posunout kopanou zpět na místo, které si zaslouží. Rád
bych jí v tom pomohl.“
yy
y Dá se říct, se kterou skupinou je
vaše kandidatura spojena?
„O žádné konkrétní skupině se mluvit
nedá. Spíše cítím podporu některých
prvoligových i druholigových klubů
a okresních a krajských fotbalových
svazů. Na spoustu věcí se díváme stejně a také jejich zástupci chtějí změnu,
která fotbalu pomůže.“
yy
y V roce 2017 jste již kandidoval
do výkonného výboru. Dají se zkušenosti zúročit nebo je doba neporovnatelná?
„Určitě se dají zúročit. Tehdy to byla to
moje první kandidatura a řada lidí mě
neznala. Ale i díky tehdejším volbám,
přestože jsem nakonec skončil druhý,
jsem získal spoustu nových kontaktů.
Dostal jsem se do většího povědomí našeho fotbalového světa. Od té doby komunikuji s mnohem více lidmi a věřím,
že jsem na volby lépe připraven. Chci
fotbalu vrátit místo, které mu patří.“
yy
y Co by mohlo vaše zvolení přinést prostějovské kopané?
„Byla by to samozřejmě především
prestiž. Samotný fakt, že je někdo
z klubu ve vrcholovém vedení fotbalu,
by byl zajímavý. Ale já chci v asociaci
především pracovat, to je moje jediná
motivace. Chci fotbalu vrátit místo,
které mu patří.“
yy
y Neuvažoval jste, že byste spíše pomohl na regionální úrovni
v rámci Olomouckého KFS a OFS
Prostějov?
„Na všech těchto pozicích jsem už
v minulosti působil. Získal jsem v nich
zkušenosti, které společně s dlouhodobou prací v klubu chci zúročit na
další úrovni.“
Foto: Josef Popelka

s možností, že se na něm bude hrát
profesionální soutěž. Naši fotbalisté
a především naši diváci si zaslouží
lepší podmínky odpovídající druhé
lize, a jak jsem uvedl výše, jednou
třeba i nejvyšší soutěži. Určitě budeme chtít lepší hlavní tribunu. Do
budoucna nás čekají také investice
do umělého osvětlení a vyhřívaného
trávníku. Už to bylo nedávno ‚na stole´ jako podmínka pro účast ve druhé
lize, s epidemií koronaviru se od toho
prozatím ustoupilo. Ale dříve nebo
později se tento požadavek znovu
objeví a my se s ním budeme muset
vyrovnat.“
yy
y Uplynulý čtvrtek byly uzavřeny kandidátky do vedení FAČR.
Večerník již dříve informoval,
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DRUHOU ČÁST VELKÉHO ROZHOVORU
S PŘEDSEDOU 1.SK PROSTĚJOV
FRANTIŠKEM JUROU NAJDETE
UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU

zahraje. Pokud by to bylo v dresu
eskáčka, tím lépe. (usměje se) Během několika následujících let tu
ambici považuji za reálnou.“
yy
y Jak vůbec na tom nyní oddíl je
po stránce zázemí?
„Ještě letos kompletně dokončíme zázemí pro mládež v Olympijské ulici.
Budou tam nejen dvě travnatá hřiště, ale
také umělá tráva. A k nim šatny a kompletní zázemí. Myslím, že naše mládež
bude mít opravdu špičkové podmínky.“
yy
y Jsou v nejbližší době v plánu nějaké další inovace?
„Po dobudování zázemí pro mládež
je určitě na řadě stadion areálu SCM
Za Místním nádražím. Kdysi se stavěl jako součást regenerace zdejšího
sídliště, a tak úplně se nepočítalo
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určitě budou v Prostějově určitě pokračovat. „Máme kluky s podepsanou víceletou smlouvu, s dalšími jsme se domluvili
na prodloužení. Ještě na rok má smlouvu
Martin Sus a je dohoda taky s Janem
Koudelkou. Stejně tak třeba se Šimonem
Šmehylem. Už minimálně polovina hráčů ví, že bude pokračovat. O ostatních
jednáme,“ uvedl František Jura.
Zatímco u Koudelky a Suse již jde o dlouhodobější spolupráci, obránce Šmehyl
hraje v Prostějově teprve prvním rokem.

s fanoušky,“ uvedl marketingový manažer klubu Dominik Liška. V rozhovoru pro Vyškovský deník jednatel
klubu Martin Chalupecký potvrzuje, že pokud by měl klub možnost,
právo postupu využije.
Vyškovu se sezóna velice povedla. Stihl odehrát 10 zápasů a získat v nich 21
bodů. Výrazně pozitivní měl i poměr
vstřelených a obdržených branek. Pokud by pak tým postoupil, pro prostějovský 1.SK by to znamenalo zajímavého soupeře navíc. „Pokud Vyškov
postoupí, tak bude super, že se jedná
o klub tady z Moravy, blízkého okolí. Může z toho být derby, což je jen
dobře,“ nechal se slyšet František Jura,

„Samozřejmě změny v hráčském kádru
řešíme a máme v hledáčku několik hráčů, které bychom do přípravy rádi přivedli. Bavíme se i o tom, že někteří hráči
skončí. Zatím ale žádná konečná verze
nepadla, tudíž konkrétní být nemůžu.
Ale myslím, že maximálně tři čtyři hráči odejdou a podobný počet naopak
přijde,“ informoval exkluzivně Večerník
František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
Ten zároveň prozradil první hráče, kteří

PROSTĚJOV Blansko a brněnská
Líšeň, to jsou aktuálně nejbližší
soupeři Prostějova ve FORTUNA:Národní lize. Už brzy by to ale
nemusela být pravda. MFK Vyškov totiž pokukuje po přesunu do
druhé nejvyšší soutěže. A to velice
vážně. Pokud by se totiž postupovalo podle schváleného koeficientu
nutného pro postup, byl by to právě
Vyškov, kdo by se mohl radovat. Vědomí si toho samozřejmě jsou i v jihomoravském klubu.
„Mrzí nás dvojnásob, že se amatérské
soutěže znovu nedohrají, neboť jsme
doufali, že druhou ligu vybojujeme
na hřišti a třeba si i užijeme oslav
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Foto: Facebook

předseda 1.SK Prostějov. „Nebráníme
se případné spolupráci. Myslím si, že
kluby na Moravě, navíc v této blízkosti,
by si měly umět vyjít vstříc. A v rámci
možností spolupracovat,“ přidal Jura.
Zápas by přitom mohl být zajímavý
i pro některé hráče Prostějova. Třeba
Michala Stříže, který z Vyškova pochází a v minulosti za něj nastupoval.
(sob)

kukuje
Vyškov po pu
st
o
po p u
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Co ale bude s mladými hráči? Některým „hrozí“ hostování v nižších
soutěžích. Například Dominiku
Straňákovi, který se teprve nedávno
zapojil do prvního ostrého zápasu
Prostějova. „Poctivě s námi trénuje,
ale defacto rok nehrál a to je dlouhá
doba. Je to jeden z hráčů, u kterého
přemýšlíme, zda by mu neprospělo
ještě aspoň půlroční hostování. Do
budoucna s ním ale určitě počítáme,“
ubezpečil Jura.

-NWD5-2TQUV÷LQXQFVCLPKNRTXPÊLOÆPCRTQRąÊwVÊTQMLGOG\KPKOKKąÊ\PÚDGMiKOQP
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Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Fotbalisté 1.SK Prostějov mají před sebou ještě poslední
dva zápasy soutěžního ročníku F:NL
2020/2021. Už nyní se ale v zákulisí
usilovně pracuje na složení kádru pro
novou sezónu. Samotnou přestavbou
přitom mužstvo prošlo loni v létě, do
té další by se tak nemělo až tak nic
moc od základu měnit. A potvrzuje
to i první muž klubu.
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rozhovor / fotbal

yy
y Jsme na konci druhé poloviny fotbalové sezóny 2020/2021. V jakém
stavu se nachází 1.SK Prostějov?
„Letošní sezóna se nese ve znamení
pokračování nového týmu, který jsme
postavili v loňském roce a do kterého
zapracováváme další mladé hráče. Přivedli jsme nadějné fotbalisty z jiných
týmů i jiných soutěží. Jasně jim říkáme, jaké mají u nás možnosti a kam
se mohou poctivou prací posunout.
Dáváme příležitost i našim odchovancům. Mládež byla pro nás vždy
prioritou, děláme pro ni maximum
a těší mě, že se nám to začíná vracet
v podobě mladých fotbalových nadějí. Kdybychom v budoucnu mohli
každý rok přivést do áčka některého
z našich mladíků, on by postupně získával zkušenosti a rval se o možnost
zahrát si první ligu, určitě by to bylo
pro všechny přínosem. Pro náš tým,
pro něj samého, ale i pro klub, kterému by to mohlo přinášet finance.“
yy
y Sportovně se „A“-tým posouvá
dopředu a jste blízko zisku pomyslné medaile. Asi vládne spokojenost?
„Rozhodně ano. Je to trend, který nelze
přehlédnout. V klubu panuje velká spokojenost, to je jasné. Jsme samozřejmě
rádi za výsledky a výkony, především
tedy na venkovních hřištích. Doma
jsme toho ztratili dost, což je škoda.
Napovídá tomu i zvýšený zájem České
televize, kdy zatímco v minulosti byl
Prostějov v přímém přenosu výjimečně, letos na jaře už to bylo třikrát. Za to
je potřeba všem poděkovat.“
yy
y Co vám prezentace v živém vysílání ČT SPORT přináší?
„Pro všechny je to určitě další ocenění práce. Věřím, že kluci se chtějí před
kamerami zase o něco víc předvést,
motivaci mají vždy obrovskou, a to je
ve sportu důležité. Chtít se zlepšovat,
posunout se a ukázat se v tom nejlep
ším světle. Pro klub to navíc znamená
možnost prezentovat své partnery,
kteří si to nepochybně zaslouží. Obzvlášť v této době, kdy je jejich podpora dvojnásob důležitá. Většina z nich
nás neopustila, byť sice snížili své
původně naplánované plnění, a alespoň tímto způsobem jim to můžeme
vrátit. Vidí, že je o nás zájem a jejich
prostředky tak nachází zúročení.“
yy
y Čím si vůbec vysvětlujete, že jste letos zaznamenali tak výrazný vzestup?
„Loni v létě jsme kádr výrazně obměnili, nevěděli jsme, jak si vše sedne, ne

Petr
KOZÁK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

vždy se to povede, že trefíte všechny
hráče, to je třeba říct. Nám se to povedlo a teď si to užíváme. Nejenomže
máme hodně bodů, ale také předvádíme dobrý fotbal. Na áčku je jasně
vidět rukopis trenérů, kteří s týmem
pracují již půldruhého roku a dobrou
práci při skládání kádru odvedli manažeři Láďa Dudík i Karel Kroupa.
Povedlo se dovést hladové hráče, což
je znát. Často vítězíme týmovým pojetím a plným nasazením, se kterým
hráči chodí do každého souboje a za
každým balonem. Naše letošní úspěšné tažení druhou ligou není náhodné,
za výsledky je nesporná kvalita. Opakuji, je to všechno týmová, komplexní práce. Z mužstva cítím obrovskou
chuť, hlad po vítězství a skoro se nebojím říct, že tomuto výběru věřím!
I kdyby nastala kritická chvíle, nedařilo se, tak se otřepe a hned tak něco
jej nepoloží. To se už v sezóně potvrdilo. Cesta, kterou jsme nastoupili, je
správná, takhle budeme pokračovat.“
yy
y O to více je škoda, že u toho chyběli diváci…
„Diváci nám opravdu hodně scházeli.
Fotbal se hraje pro lidi, a když jsou
prázdné tribuny, není to ono. Navíc se
nám daří a rádi bychom současný tým
předvedli našim domácím fanouškům. Stáli při nás, když se nám dařilo
méně, a proto jim chceme ukázatt
naši současnou formu a kvalitu.
Sice můžeme udělat radost těm
nejvěrnějším, ale všichni si
přejeme, ať už se v dohledné
době situace zklidní natolik, aby se mohli na stadiony vrátit ve větším
počtu.“
yy
y Výborné výsledky,
vysoká herní úroveň přitahují pozornost okolí a třeba
eba
i manažerů z ostatních klubů.
ubů.
V médiích probleskl interes
o Omaleho, Muchu, Balu,
Píchala...
„Je to pravda. Mohu potvrdit, žee zájem
o naše hráče skutečně je. Manažeři
ažeři se
hlásí, v rámci povolených kvót
ót jezdí
na domácí zápasy. Opět je to důkaz,
ůkaz, že
nejenže máme body, ale že ta naše hra
je dobrá a na fotbal dá se dívat. Tím pápá
dem je logicky o kluky zájem, ale zatím
je to v rovině vzájemného oťukávání.
Určitě je to však směr, kterým jsme se
vydali. My chceme zlepšovat hráče,
posouvat jejich výkonnost k lepšímu
angažmá a současně nastavit klub tak,
aby se uměl sám ufinancovat. Současně ale nebudeme chtít snižovat naše
ambice a kvalitu kádru. Proto případné odchody budou nahrazeny dalšími
hladovými hráči, které buďto získáme
z jiných týmů, nebo je vychováme
v našem centru.“

mladých hráčů. A na tuto koncepci
jsme hledali vhodného trenéra, který
má za sebou úspěchy právě s talentovanou mládeží a umí je zapracovávat
do seniorského fotbalu. Pavel Šustr
byl od začátku jeden z těch hlavních,
o něhož jsme usilovali. Za ním byla
právě práce s mladými vidět, a to nejenom ve Zbrojovce, ale i jako asistenta
mládežnických výběrů reprezentace.
Na tuto kartu jsme vsadili. Jsem rád, že
byla dobrá a že, jak říkáte, si můžeme
stejné jako u hráčů. Pokud by dostal
nabídku z první ligy, asi těžko bychom
tomu mohli konkurovat a držet ho
tady násilím.“ (úsměv)
yy
y A jsou třeba nějaké signály?
V celostátním tisku problesklo, že
o něm uvažuje olomoucká Sigma,
a dokonce i jistý prvoligový nováček z Hradce Králové!
„Osobně o ničem nevím, ale nedivil
bych se. Vzhledem k tomu, co s naším
týmem předvádí a jak se prezentuje,

yy
y Zmínil jste zásluhy trenérského štábu. Asi si můžete gratulovat
k nedávné výměně, kdy Pavel Šustr
vystřídal Oldřicha Machalu, který
byl přitom u prostějovské fotbalové
veřejnosti dost oblíben?
„Olda tady odvedl kus velmi dobré
práce a není to v žádném případě špatný trenér. Navíc je to fajn chlap, výborný do party a velká legenda olomoucké Sigmy i celého českého fotbalu.
Jeho fáze už se ovšem vyčerpala a my
chtěli jít jinou cestou zapracování

gratulovat. Samozřejmě nikdy nevíte,
jak to půjde dál, jak to všechno dopadne, ale momentálně z toho máme
dobrý pocit, že to byl krok správným
směrem.“
yy
y Počítáte s koučem Šustrem
dlouhodobě?
„Ano. Uzavřeli jsme před touto sezónou smlouvu na dva roky. Chtěl jsem,
ať máme před sebou perspektivu spolupráce, která má konkrétní cíl. Mám
už v hlavě, že bychom jednali o prodloužení spolupráce. Zároveň je to

je logické, že se o něm mluví. Dovedl
bych si tedy představit, že by někdy
zamířil do první ligy, ale na druhou
stranu bych si úplně nechtěl představovat, že by odcházel do některého
z týmů Fortuna:Národní ligy...“ (pousměje se)
yy
y V jednu chvíli se dokonce hovořilo o tom, že by mohl Prostějov
usilovat o postup do první ligy!
„Naše výsledky bereme s velkou pokorou. Hodně jsme se na ně nadřeli,
takže si jich je o to více třeba vážit.
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yy
y O které hráče je největší zájem?
„Častokrát je zmiňovaný Omale, ten
v hledáčku prvoligových klubů prostě je. Náznaky jsme zaregistrovali na
brankáře Muchu, do pohody se dostal David Píchal, který ještě neřekl
poslední slovo, ale šanci mají i další.
Například se kluby ptají na Matouška, který sice není naším kmenovým
hráčem, ale udělal velký vzestup. Je
otázkou času, kdy přijde konkrétní
zájem o Juráska, v zimě chtěla Opava
zkoušet stopera Balu. Takže těch hráčů je víc.“
yy
y Co Jan Koudelka, už jste prvoligovou kapitolu uzavřeli? A jak
vůbec probíhal jeho comeback po
nepříliš vydařeném angažmá v brněnské Zbrojovce?
„Nebylo to sice úplně jednoduché, ale
‚Koudy´ je fotbalista. Po svém návratu
do Prostějova se musel postupně dostat do herní pohody, ale jeho výkony
jdou nahoru. Je to pochopitelné, protože ve Zbrojovce moc nehrál a herní
praxe mu chyběla. Osobně si myslím,
že mu úplně nesedl herní styl brněnského týmu, nezapadl do koncepce.
Podle mě to ale pořád hráč na první
ligu je! Musel by ale jít do mužstva, které bude hrát kombinační fotbal po zemi
a bude využívat jeho předností. To ale
není
n tak jednoduché, získat angažmá
takzvaně
přímo na tělo. Pokud
ta
by se mu šance ještě naskytla,
my mu bránit
sk
nebudeme.
“
n

PROS
STĚJJOV Je jasno a také potvrzeno. Fotbalisté Prostějova sice nezamíří ke hvězdám, že
by šokovali český fotbal postupem mezi elitu, jejich šéf se tam ale chce probojovat alespoň
v zákulisí. Eskáčko ve Fortuna:Národní lize totiž vystoupalo v jednu chvíli tak vysoko, že se dokonce mluvilo o jeho ambicích na nejvyšší soutěž. Reálně byla ovšem síla Hradce Králové větší
a zůstal boj o medailové pozice. I tak je to ale určitě výkonnostní posun nad plán. Předseda
1.SK Prostějov František Jura tudíž může s předstihem vyhlásit s končící sezónou 2020/2021
spokojenost. Třešničku na dortu pak známý fotbalový nadšenec a patriot chce přidat 3. června
na Valné hromadě Fotbalové asociace České republiky (FAČR), kde bude horkým kandidátem
na post místopředsedy za Moravu. Pokud by to vyšlo, de facto by se stal v zákulisí druhým až
třetím nejsilnějším hráčem tuzemska! A to by byl pro zdejší region velký funkcionářský průlom.
S prvním mužem prostějovské kopané, který byl na začátku jedenadvacátého století u toho,
když se po krachu profesionálního fotbalu FC/SK LeRK muselo začínat od nuly, jsme hovořili
v první části obsáhlého interview o současné sezóně, v té další se budeme podrobněji rozebírat
ekonomiku klubu, budoucnost i samotnou kandidaturu do vedení českého fotbalu.

Ambice jsme přitom měli vždycky.
Dvakrát či třikrát nám sezóna úplně
nevyšla dle představ, ale pořád jsem
říkal, že chceme složit mužstvo, které bude hrát v tabulce výš. Já jsem
častokrát dostával za uši, že vymýšlíme nesplnitelné cíle a máme nereálné představy, ale my tu vysokou laťku budeme mít pořád. Když budu
mluvit za sebe, tak hrát desátého
fleka je sice pěkné, ale mě by to nebavilo. (úsměv) Ještě před několika
lety by úvahy o první lize zněly nepatřičně, nyní už si je připouštíme.
patřičně
Myslím, že klub potřebuje velkou
Myslím
ambici, velký cíl, za kterým půjde.
je to samozřejmě nejA ve fotbale
fo
soutěž. Takže ano, určitě je to
vyšší so
náš sen, za kterým chceme i dále jít.
Bylo by to mimořádně náročné, ale
věřím, že diváci s našimi partnevěří
ry by do toho šli s námi. Teď
je ale potřeba, abychom na
tento vydařený ročník navázali
a potvrd
potvrdili, že se můžeme ve špičce
usadit.“
yy
y Je to vůbec technicky reálné?
„Když to bude reálné sportovně,
uděláme
udělám maximum. Samozřejmě
by
b tto znamenalo další investice
do stadionu nad rámec našich
současných záměrů. A asi by bylo
nutné první ročník odehrát jinde.
Ale tohle není nic, co by nás mělo
zastavit. Když na to tým bude mít
kvalitu a především výsledky, napneme všechny síly, aby se to podařilo. Pro představu čtenářů uvedu
náklady, které odborníci odhadují
asi na sto milionů korun. Nicméně
jsem přesvědčen, že budujeme perspektivní tým a část našich hráčů si
nepochybně v budoucnu první ligu
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„CHCI FOTBALU VRÁTIT MÍSTO,

32
17. května 2021

současně hraje deset hráčů, to je
sto padesát metrů čtverečních, což
splňují všechna naše hřiště. Proto
Výkonný výbor malé kopané při
České unii sportu Prostějovska
rozhodl zahájit soutěže tuto sobotu, a to souběžně v obou skupinách
Severozápad i Jihovýchod,“ prozradil předseda VV MK Pavel Kočíb.
Aby se však nejbližší sobotu skutečně začalo, budou muset všechny
zúčastněné týmy dodržovat stanovená hygienická pravidla. Především vyplňovat pro každý turnaj
prohlášení o bezinfekčnosti. Což
znamená, že kdo bude chtít hrát,
musí podepsat formulář o tom, že
buď absolvoval čerstvé testování
na covid-19 s negativním výsledkem, nebo byl očkován proti této
nemoci, či ji v posledních třech

První jednání nového výkonného
výboru proběhlo hned počátkem
dubna týden po řádných volbách.
Na něm se za dodržení přísných
opatření sešli všichni členové
v čele s předsedou. Na začátku premiérového jednání se ještě vedení
Olomouckého Krajského fotbalového svazu krátce vrátilo k valné
hromadě. Poté už následovaly dva
hlavní body první schůze. Nejdříve
si své role jako garanti jednotlivých
komisí rozdělili členové VV. Všech
sedm přítomných jednohlasně
zvolilo novým místopředsedou
Zbyňka Hanzla, který byl zároveň
jmenován také jako garant i předseda hospodářské komise. A mimo
to by se měl starat také o ekonomickou stránku svazu.

PROSTĚJOV Existuje reálná
šance, že okresní soutěže v malé
kopané ČUS Prostějovska 2021
budou první oficiální sportovní
akcí, která se v prostějovském
regionu rozjede po koronavirovém lockdownu. Start letošního
ročníku obou mužských lig je totiž naplánován již na nadcházející sobotu 22. května, ale v době
uzávěrky tohoto vydání Večerníku ještě chybělo definitivní
potvrzení začátku ve zmíněném
termínu.
„Na základě dostupných informací může od sedmnáctého května
sportovat venku až třicet amatérských sportovců společně, přičemž každý z nich musí mít k dispozici minimálně patnáct metrů
čtverečních. V našem případě, kdy

konný výbor vybíral předsedy jednotlivých komisí. Jak už bylo výše
uvedeno, předsedou hospodářské
komise se stal místopředseda VV
Zbyněk Hanzl. Disciplinární komisi, které je garantem Lubomír
Baláš, bude mít na starost další
regionální funkcionář Jaroslav
Čížek. Do komise STK byl vybrán předsedou Josef Kalina. Komisi rozhodčích a delegátů bude
předsedat Pavel Sedláček. Petr
Strnad bude mít na starost mládež
a trenérsko-metodickou komisi
bude řídit otec nového předsedy
a uznávaný kouč mládeže Oldřich
Vitonský.
„Jak jsem předesílal už na valné
hromadě, vyřešili jsme společně
s výborem, kdo si vezme na starost
jednotlivé komise a kdo bude jejich garantem. Předsedové s garanty následně dostali důvěru, aby si
sami zvolili, koho by v týmu chtěli
na následující období mít. Na odeslanou kandidátku dostali prostor
čtrnácti dnů. Kromě svého uvážení mohli využít i návrhy od klubů
či přímo jednotlivých okresních
fotbalových svazů. Na následném
jednání devatenáctého dubna jsme
schválili kompletní složení komisí
a různé další funkcionářské povinnosti po nástupu do funkce. Nyní
už tak hlavně doufáme, že se fotbalové soutěže zase vrátí na trávníky,“
dodal předseda Olomouckého
krajského fotbalového svazu Daniel Vitonský.

Pavlíny Mrhálkové v Dřínově
by rád letos napsal třetí ročník.
A i když by se měl uskutečnit
až počátkem července, už nyní
spustil registraci pro týmy.
„Hrát se bude na standardním
hřišti čtyřicet krát dvacet metrů,

?

a to systémem čtyři plus jedna.
Ohledně času to bude dvakrát
sedm minut a v soubojích o třetí
místo a ve finále dvakrát deset minut,“ prozradil hlavní organizátor
turnaje Ladislav Kučírek. Právě
své babičce coby věrné fanynce

Hřiště Vrbátky:
8.00 FK Vrbátky – Skalka, 9.00 Vrbátky – SK Kobra Kobeřice, 10.00
SK Tomek 99 Dobrochov – Skalka, 11.00 Dobrochov – Kobeřice
Hřiště Dřevnovice:
8.00 SK Dřevnovice – Spojené kluby Hluchov/Čehovice, 9.00 Dřevnovice – MK Klopotovice, 10.00 SK Mexiko Víceměřice – Hluchov/
Čehovice, 11.00 Víceměřice – Klopotovice

Hřiště Husovo náměstí Prostějov:
8.00 hodin SK Chaloupka Prostějov – FC Daniels Prostějov, 9.00
Chaloupka PV – TJ Orli Otinoves, 10.00 FC Zavadilka Prostějov –
Daniels PV, 11.00 Zavadilka PV – Otinoves.
Hřiště Laškov:
8.00 1.FC Laškov – FC Juniors Hluchov, 9.00 Laškov – TJ Ohrozim,
10.00 FK Bohuslavice – J. Hluchov, 11.00 Bohuslavice – Ohrozim.

PROSTĚJOV Sport se pomalu
probouzí z koronavirového spánku. A s tím se postupně objevují
také staronové sportovní turnaje. S blížícím se létem přitom nastává zejména doba těch v malé
kopané. Jeden z nich Memoriál

Skupina Jihovýchod:

Skupina Severozápad:

zápasový program 1. kola – sobota 22. května

měsících prokazatelně prodělal.
Rovněž se nesmí používat kabiny
ani sprchy v dějištích utkání a je
nutné dodržovat veškerá další platná hygienická nařízení.
„Jedině pokud všechny kluby na
tahle opatření přistoupí, splní je
a budou dodržovat, začneme reálně hrát. Také musí veškeré týmy
během tohoto týdne poslat na
ČUS PV svou hráčskou soupisku
i zaplatit startovné, jestli tak už
neučinily dříve. Jakmile by se cokoliv z aktuálních nařízení změnilo, budeme operativně reagovat,“
zdůraznil Kočíb s tím, že výkop
v sobotu 22. května je naplánovaný pro skupinu Severozápad do
Prostějova a Laškova, pro skupinu
Jihovýchod do Vrbátek a Dřevnovic.
(kopa, son)
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Daniel Vitonský
Zbyněk Hanzl (garant HK)
Lubomír Baláš (garant DK)
Karel Zelinka (garant STK)
Radek Svedek (garant KM)
Roman Páral (garant KR)
Tomáš Svozil (garant TMK)

poznámka: červeně zvýrazněni jsou vyznačeni členové
z prostějovského regionu

kukuje
Vyškov po pu
st
o
po p u

Sportovně-technická komise:
předseda Josef Kalina; členové Karel Šrámek, Milan Stratil
Komise rozhodčích a delegátů:
předseda Pavel Sedláček; členové Petr Kondler,
Petr Caletka, Lukáš Hubený, Václav Januš, Lubomír Samek
Komise mládeže:
předseda Petr Strnad; členové Lukáš Staroba,
Lukáš Bartoň, Jan Kroča, Jan Malysa, Radim Netopil, David Pekař
Trenérsko-metodická komise:
předseda Oldřich Vitonský; členové Petr Strnad, Lukáš Staroba
Odvolací a revizní komise:
předseda Ivan Bardoň; členové Vladislav Rulíšek,
Martin Černý, Jan Kubalák, Marek Matěna
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Předsedové (a členové) odborných komisí:
Hospodářská komise:
předseda Zbyněk Hanzl; členové František Kocourek,
Miloš Axmann, Vladimír Dostál
Disciplinární komise:
předseda Jaroslav Čížek; členové Luděk Langhammer,
Petr Šafařík, Roman Maceček, Roman Michálek

Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Složení výkonného výboru:

rozdělení p
postů v rámci olomouckého kfs

Foto: Jan Frehar

místního fotbalu turnaj Ladislav
Kučírek věnoval.
Přestože se turnaj koná na Kroměřížsku, čeká se opět nemalá účast
celků z Prostějovska, třeba z Pavlovic nebo Klenovic. Už druhý nahlášený tým nese stopu zdejšího

PROSTĚJOV Amatérské soutěže
jsou již sice ukončeny, kluby i fanoušci by se však mohli soutěžních
utkání v letošním ročníku ještě dočkat. Sportovně-technická komise
Olomouckého krajského fotbalového svazu totiž posvětila možnost
odehrání kompletního krajského
poháru, pokud to pandemická
situace dovolí. První zápasy jsou
naplánované na poslední květnový
víkend a finále by mělo proběhnout 26. června. Prostějovský region má v této soutěži zastoupení
hned pěti kluby.
Už necelých čtrnáct dnů je jasno
o tom, že ani letošní sezóna nebude
dohrána a výsledky budou anulovánny. V podzimní části se však stihly
odehrát všechny okresní poháry
jještě před vynucenou pauzou a díky
tomu by se tak mohl nyní rozběhnout také krajský pohár, na který se
v rámci ukončení ročníku trošku pozapomnělo. Celý krajský pohár by od
svého předkola po finále zabral pět
týdnů a fanoušci by se tak mohli kaž-

Do prvního kola se automaticky kvalifikovaly další tři celky. Na Konici by
tak měl čekat Rapotín a v Čechovicích se očekává derby s nedalekým
Plumlovem. Pokud se krajský pohár
opravdu rozjede, Večerník u toho samozřejmě nebude chybět.
(jaf)

regionu, tým AC Sparta Praha totiž
jako kapitán povede pivínský Lukáš
Konupka. Klasikou je ale taky třeba účast celku Litrpool. Turnaje se
loni zúčastnilo osm mužstev, letos
se očekává zhruba podobná účast,
vlastní systém turnaje ale rozhod-

nou pořadatelé až na místě podle
počtu týmů. Jejich členové se však
už nyní mohou těšit na řadu cen,
včetně těch věcných, a taky na uzené dobroty. Memoriál Lukáš Kučírek s pořadatelským týmem chystá
na 10. červenec.
(sob)

Předkolo (29. května):
ěj
Červenka – Chválkovice; Javorník – Mikulovice; Smržice – Brodek u Prostějova.
1. kolo (5. června):
Ústí – Lipník; Slavonín – Brodek u Přerova; Čechovice – Plumlov; Dolany – vítěz
předkola; Jeseník – vítěz předkola; Bohdíkov – Loštice; Olešnice – vítěz předkola; Konice – Rapotín.
Další termíny:
čtvrtfinále (12. června); semifinále (19. června); finále (26. června)

program krajského poháru

dý víkend těšit na jistou porci zápasů.
„Je možnost, že se dohraje krajský pohár. Bude ale záležet na zájmu klubů
a také na rozvolňování opatření, aby
byly k dispozici také vnitřní prostory,
zázemí na hřištích a stadionech. To
by mohl být určitý bonus pro diváky,
přece jen je to určitá soutěž, není to
přátelák,“ prozradil ještě před potvrzením sportovně-technické komise
předseda KFS Daniel Vitonský.
Prostějovský region bude mít v této
soutěži, za předpokladu, že se opravdu odehraje, pět želízek. V předkole
na sebe narazí vítěz okresního poháru Brodek u Prostějova a Smržice.
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Jan
FRÉHAR

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Jediný člen prostějovského regionu výkonného výboru Lubomír Baláš bude mít v následujících čtyřech letech na starost
disciplinární komisi jako její
garant. Další členové si funkce garantů rozdělili následovně: Karel
Zelinka bude garantem sportovně-technické komise (STK), Radek
Svedek bude dohlížet na práci komise mládeže, Roman Páral zůstane u komise rozhodčích a delegátů
a Tomáš Svozil se stal garantem
trenérsko-metodické komise.
„Na tom, kdo bude mít na starost
jakou funkci, jsme se dokázali brzy
domluvit. Samozřejmě se budeme
všichni snažit právě svým komisím
pomáhat. Nejdůležitější však bude,
abychom spolupracovali jako tým
a snažili se fotbal posouvat správným
směrem, ať už se nám budou různé
věci prolínat i do jiných komisí,“ přiznal Lubomír Baláš, který se fotbalu
věnuje v Kostelci na Hané.
Další volby následovaly téměř okamžitě. Tentokrát pro změnu vý-

OLOMOUC Nově zvolený výkonný výbor v čele s předsedou
Danielem Vitonským byl znám záhy po březnové volební
valné hromadě Olomouckého Krajského fotbalového svazu
(O KFS), o níž Večerník podrobně referoval. Už v jejím průběhu nástupce Stanislava Kalába prozradil, že o lidech, kteří by
měli řídit komise, má relativně jasno. Ještě to ale určitě chce
řešit s nově zvoleným výborem. Tak se i stalo. Inaugurované
vedení po svém zvolení rozhodlo o místopředsedovi KFS,
garantech komisí i jejich předsedech. Ve vedení jednotlivých
komisí má své zastoupení také Prostějovsko.

Vedle Baláše je v komisích dalších 5 zástupců prostějovského regionu
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Není to tak dlouho, co jsme zde psali, že
každá série jednou skončí. Opět se to potvrdilo. A přitom i tentokrát se zdálo, že se
diváci – a hlavně sám hráč – nedočkají. Je
to však tady, první gól v této sezóně zaznamenal Jan Koudelka, který se na branku
skutečně načekal. Přitom se nedá říct, že by
střílet nezkoušel, ba právě naopak. „Koudy“
pálí z vápna i zpoza něj, ale ne a ne to tam
padnout. Je navíc vidět, že si na něj soupeř
dává hodně velký pozor. Prostějovská sedmdesátka navíc dosud ukazovala, že góly
nejsou všechno. Vždyť díky jeho nahrávkám
a kombinačním schopnostem se mohli
prosazovat jiní a přinejmenším pět asistencí
už takto zapsal. Nyní ale připomněl i své
střelecké dovednosti, dal důležitý gól Třinci
a otevřel svůj brankový účet v ročníku. Pozdě,
ale přece. Nicméně gól mu nepochybně
pomůže. Každého ofenzivního hráče trápí,
když se ne a ne prosadit. A u střelce formátu
Jana Koudelky si nyní můžeme být jistí, že po
první vlaštovce přiletí i další.
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Prostějov (sob) - Na spodku tabulky je sice i nadále pořádně nacpáno,
ale dva týmy, které míří o patro níž už
známe. Poslední Vyšehrad sezónu jen
dohrává, o druhém „Černém Petrovi“
sice ještě po sportovní stránce rozhodnuto nebylo. Sestup reálně hrozí
Varnsdorfu, Táborsku i Blansku. Ale
právě posledně jmenovaný klub již
s předstihem oznámil, že o profesionální licenci usilovat nebude a účasti
ve F:NL se dobrovolně vzdává. Pokud
by však neskončil na sestupových místech, mohly by spadnout až tři týmy.
Z třetiligových soutěží se mají nahoru
posunout AC Sparta Praha „B“ a 1.FC
Slovácko „B“. Nadějí živí i Vyškov.

Sestupující
nepotvrzení, ale jasní…

Prostějov (sob) - Velice povedený
měsíc za sebou mají fotbalisté z Hradce Králové. „Votroci“ si totiž díky dalším vítězstvím zajistili postup do nejvyšší soutěže. Jejich úspěšného tažení
si všiml rovněž server www.fnliga.cz,
který každý měsíc vyhlašuje nejlepšího trenéra i hráče. V obou případech
tentokrát ocenění přisoudil členům
hradeckého týmu Danielu Vašulínovi,
který pomohl týmu šesti góly, a Zdenko Frťalovi.

Duben patøil
Hradci Králové

Prostějov (sob) - S hodně mizernou
formou se v této sezóně potýká Vyšehrad. Na posledním místě je s velkým
odstupem za zbytkem pelotonu, dopředu bylo jasné, že právě tým z hlavního města bude sestupovat. Nyní
však aspoň přerušil svou děsivou sérii.
Ta čítala deset zápasů bez bodu, jedenáctý už se ale nekonal. Ve veledůležitém souboji totiž remizoval s Blanskem, které je rovněž v sestupových
vodách namočené. Jen pro představu,
Vyšehrad bodoval naposledy 5. března
s Jihlavou (remíza 1:1).

Vyšehrad pøerušil
èernou sérii

9(ÿ(51Ì.
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MATĚJ
HÝBL

Také tentokrát oceňujeme nejvíce spíše defenzivně laděného
aděného
hráče. Ač obvykle člen zadních řad, jeho úkoly v Třinci
byly rozličné. Sedmadvacetiletý slovenský zadák
dák
totiž nejen solidně bránil a zůstalo na něm mnohoo
míčů soupeřů, ale nebál se ani zakombinovat a po-sílal vesměs přesné nahrávky směrem dopředu.
u.
I přes nižší postavu si také opakovaně poradil
il
v hlavičkovém souboji. Podal velmi solidní výkon.

ŠIMON ŠMEHYL
L

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
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ních s Líšní a Hradcem Králové, kdy jim
nejen do brány padaly góly, ale navrch
na jejich hlavy také padala slova nesouhlasu ze strany vedení klubu. „S Líšní to
pro mě bylo obrovské zklamání. Myslím
si, že to byl jeden z nejhorších výkonů.
Chybělo mi tam úplně nasazení, zvlášť
vzhledem k tomu, že se hrálo o druhé
místo,“ nebral si na konci předminulého
týdne servítky předseda klubu František
Jura.
S Třincem to sice místy pohledný fotbal
nebyl, přesto ale bylo eskáčko mírně lepší. A vyhrálo zaslouženě. I když… „Nebyli jsme tolik úspěšní v kombinacích,
soupeř nás dobře bránil, dobře napadal.
A udělali jsme hodně ztrát, takže hra neměla takovou kvalitu, jakou teoreticky
mít mohla,“ konstatoval krátce po zápasu trenér Pavel Šustr. Naopak mohl být
spokojený s množstvím šancí, které si
jeho tým vytvořil. „Bylo dobré, že i když
jsme nebyli tak silní na míči, že jsme si
dokázali šance vytvořit,“ poznamenal
kouč. A to dost na to, aby tým udržel
skvělou bilanci, vždyť je nadále na venkovních hřištích neporažen!
U zápasu s Třincem, kromě diváků, nechyběly ani emoce. Paradoxně nešlo
ani tak o chvíli, kdy hosté šli po faulu
na Omaleho do deseti, ale o slovní přestřelku mezi třineckým a prostějovským
trenérem v 64. minutě. „V zápase prostě
byly emoce, které k tomu patří. Já nikdy
nereaguji, když někdo slovně napadá mě.
Pakliže se ale někdo obouvá do našich
hráčů, a ještě neprávem, tak si to rozhodně líbit nenechám,“ říká Šustr. A proč že
se domácí lodivod František Straka do
Prostějovanů pustil? „Neviděl jsem tam
nic zásadního. Pan Straka tam na mě ještě
něco pořvával německy, ale já jsem mu
bohužel nerozuměl,“ pokrčil prostějovský

Foto: Michal Sobecký

Frťalou. V ročníku 2014/2015
015 obsadil
bsadil
druhou příčku s právem postupu do
první ligy, kterého ovšem kvůli nevyhovujícímu zázemí nevyužil.
Od té doby jsou výsledky klubu podstatně slabší a v posledním ročníku se
dokonce zachránil díky skóre, i když
jak Vítkovice, tak Sokolov už dopředu
avizovaly odchod ze soutěže. Ani v aktuálním ročníku to žádná sláva není,
tým se pohybuje ve druhé polovině
tabulky, poslední tři kola až na jedenácté příčce, která zatím nezaručuje
uchování soutěže.
Varnsdorf v průběhu ročníku opustil
trenér Oulehla, kterého přetáhla Viktoria Žižkov, kormidla se ujal Pavel
Drsek. V perspektivním kádru má
pouze tři čerstvé třicátníky, z nichž ten
nejzkušenější Pavlo Rudnickij, kapitán týmu, je zároveň nejlepším střelcem týmu. Sám vstřelil téměř třetinu
všech branek, kterými tým velmi šetří,
po beznadějně posledním Vyšehradu
je v této disciplíně druhý nejhorší. Navíc patří k remízovým králům, má jich
na kontě zatím deset. Nejvíce v no-

ho kole. My samozřejmě chtěli taky brát
body. Bylo to náročné utkání, ostatně
jako každý jiné, který jsme odehráli.“
(pousměje se)
yy V nohách jste měli zápasy s Líšní
a s Hradcem Králové. Podobal se podle vás způsob hry Třince některému
z těchto soupeřů?
„Hrál dost podobně jako Líšeň. Hráči
čekali na nás vzadu, byli tam v pěti zalezlí. Vyčkávali, co uděláme. Přišli na nás
zkrátka s dost podobnou taktikou jako
Líšeň.“
yy To vám ale na druhou stranu dalo
možnost kombinovat.
„Určitě ano, to souhlasím.“
yy Měl jste v prvním poločase hodně
šancí včetně přímého kopu. Co chybělo ke vstřelení branky?
„U toho přímého kopu trošku štěstíčka... Brankář ho naopak měl, dosáhl na
to, vytáhl to nad břevno a následně na
roh. Měl tam tedy trochu štěstí. Já jsem
ale hlavně spokojený, že se vyhrálo. To je

2VWDWQt YëVOHGN\  NROD -LKODYD ²
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ýHUY6HOQDU±'LYLã=RXEHOH
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

yy Máte za sebou utkání s Třincem.
Ten není zrovna mezi lídry soutěže,
přesto to byl ale asi těžký mač...
„Určitě to byl těžký zápas, protože Třinec
hraje spíše vespodu. Snaží se o body, aby
se nemusel rvát o sestup až do poslední-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Chyběl kousek a David Jurásek (na snímku) si mohl
zapsat další vstřelenou branku. Nebyla by to náhoda. Mladý krajní záložník se během probíhající sezóny
extrémně zlepšil a kromě toho, že
ukazuje stále větší herní kvality, je na
něm taky znát, že si čím dál více věří.
Na hřišti si víc dovolí, což potvrdil
i proti Třinci, kdy v technických soubojích opakovaně předčil soupeře,
jednou zamotal hlavy dokonce dvěma naráz. A právě křídelní šikula byl
hostem pozápasového rozhovoru
pro Večerník.
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důležité pro tým a je naopak méně důležité, zda jsem dal gól já, nebo někdo jiný.“
yy Honza Koudelka se konečně
nečně střelecky prosadil. Byla gratulace
lace a příspěvek do kasy?
„Nejsem pokladník, to tedyy na starost
nemám. Věřím ale, že něco do kasy přidá.“ (směje se)
yy Ze zápasu jste odešel užž po
poločase. Co vedlo ke střídádání?
„Měl jsem lehké zdravotní prooblémy, hrál jsem s nějakou migrénou, možná lehčí virózou.
ou.
Domlouval jsem se tedy s trenénérem Šustrem o poločase, aby mě
kdyžtak sundal, kdyby to nebylo
bylo
dobrý. Ukázalo se to jako správný
ávný
tah. Tom Zlatohlávek šel místo
to mě
a dal gól. Takže to vyšlo skvěle.
e.“
yy Na závěr ročníku vás čeká
eká zápas doma s Varnsdorfem a poté
derniéra v Blansku. Asi jsteesi
si oddechli, že už vás nečekají dlouhé
louhé
výjezdy?
„Určitě fajn, že zase jednou nemuemusíme nikam daleko. (úsměv) Ještě
to chce šest bodů!“

yy V Třinci jste v určitém období
hrával, je to stále trochu zvláštní
pocit nastoupit tam v jiném dresu?
„To je pravda, ale už jsem tam hrál
od té doby tak potřetí nebo počtvrté, takže to žádný zvláštní náboj

nemělo. Bral jsem to už úplně normálně.“
yy Po zápase se asistent třineckého trenéra Straky nechal slyšet,
že vyhrál šťastnější tým. Jak byste
utkání hodnotil ze svého pohledu?
„Nevím, jestli bych nás nazval vyloženě šťastnějším mužstvem. Zápas to
možná byl remízový, ale nemyslím,
že vyhrál šťastnější, my si vytvořili
docela dost šancí, takže si myslím, že
naše vítězství bylo zasloužené.“
yy V základní sestavě jste nastoupil naposled doma proti Chrudimi, pak jste tři zápasy absentoval.
V čem byl problém?
„Byl jsem dva týdny v karanténě,
měl jsem covid. Proto jsem také

TŘINEC, PROSTĚJOV Už dvanáct zápasů. Tak dlouho nebylo
ve venkovním prostředí poraženo
v této sezóně Fortuna:Národní
ligy prostějovské eskáčko. A obdivuhodná série trvá i po výjezdu
do Třince v rámci 24. kola druhé
nejvyšší soutěže. Na první letošní
gól Jana Koudelky totiž sice ještě
dokázal krásnou střelou odpovědět domácí Weber. Ovšem zásah
Tomáše Zlatohlávka už zůstal bez
reakce v té chvíli již oslabeného
soupeře. Výsledkem tak byla nejen
tříbodová radost, ale také jubilejní
desátá výhra Prostějova na venkovních hřištích! Body ztratili svěřenci
trenéra Šustra pouze v podzimních
duelech na pražské Julisce a v Líšni,
na jaře jsou v půltuctech duelů stoprocentní.
Sobotní utkání začalo poměrně svižným tempem. Hned po dvou minutách hry centroval nebezpečně Celba,
první střela nato minula břevno prostějovské brány. V 10. minutě měl ob-

PROSTĚJOV Hned o trochu příjemnější zážitek nabídly poslední
dva domácí zápasy Prostějova. Důvod je nasnadě, prakticky po půlroce mohli do hlediště ti šťastnější
diváci. Sice jich bylo jen něco přes
sto, přesto pomohli. Přece jen skoro
prázdné tribuny je lepší, než sedačky zcela prázdné. Stále častěji se ale
s ubývajícím počtem nakažených
koronavirem hovoří o dalším rozvolňování. Může se tedy stát, že na
poslední domácí zápas s Varnsdorfem už bude moci více fanoušků?
„Zatím to vypadá, že by se nemělo měnit vůbec nic, žádný posun nemáme
od LFA hlášený a nový manuál jsme
nedostali. Takže zatím jedeme podle
toho současného,“ konstatoval v neděli
odpoledne technický ředitel 1.SK Prostějov Tomáš Čepa s tím, že už jsme si
všichni tak nějak zvykli, že situace se
mění z hodiny na hodinu a nelze vyloučit takřka nic. Předpisy se mění velmi
rychle. Co platí v neděli, nemusí platit
v půlce týdne. „Prosakují informace, že
by se dalo pustit až sedm set lidí, ale to je
na všechny různé akce. Fotbalová asociace nic nového nevydala, měli bychom
tedy fungovat ve stávajícím režimu,“ informoval technický ředitel.
1.SK Prostějov se aspoň divákům
snažil umožnit testování těsně před samotným zápasem. A duely s Hradcem
Králové či s Líšní zájem příchozích
potvrdily. „Určitě tak možnost testo-

v Třinci naskočil do zápasu až ve
druhém poločase.“
yy V závěru jste takřka zařídil
brankovou situaci, jak k tomu došlo?
„Domácí se snažili balóny nastřelovat do vápna, byl to už spíš takový boj. Myslím si, že vzadu jsme to
zvládli výborně, do žádné šance
jsme Třinec nepustili. Byl to podle
mého soudu dobrý týmový výkon.
Při Šmehylově centru jsem se snažil
zavírat na zadní tyči, brankář míč vytěsnil na roh. Po rozehrání na krátko střílel z levé strany Kopřiva, byť
novináři ten pokus přisoudili mylně
mně.“
yy Věříte si stále v těchto fázích
zápasu, že tři body můžete urvat?

„Ano, máme to prostě tak nastavené vyhrávat každý
dý zápas. Chceme
primárně podávat
vat dobré výkony
a samozřejmě vyhrávat.
yhrávat. A udržet si
třetí místo.“
yy Zdánlivě se už o nic zásadního nehraje, ale ve hře je pořád
i druhé místo…
„V tabulce chceme
me být určitě
co nejvýš, jsou před
řed námi ještě dva zápasy, které
eré chceme
vyhrát.“
yy Bezprostředně
dně vás
teď čeká poslední
dní domácí vystoupení,
ní, která v tomto ročníku
očníku
z nějakého důvodu
ůvodu
příliš nevycházela.
ela. Cíl
je tedy jasný?
„Jak říkám, budeme
eme chtít podat
co nejlepší výkon
n a doma vyhrát,
abychom se s jarní
rní sezónou rozloučili doma vítězně.“
zně.“

rovskou šanci Cienciala, ale neprosadil
se. A záhy se potvrdilo pravidlo nedáš
– dostaneš. Protiútok eskáčka totiž
ještě zpoza vápna zakončil Koudelka,
který střelu ještě otřel o soupeře – 0:1.
Chvíli nato musel Třinec řešit přímý
kop Juráska, Adamuška si ale s problémy poradil. Prostějov následně svého
soupeře zatlačil, do útoku se dostal
Píchal, ke střele Koudelka. Obrana,
respektive brankář, ale zasáhla včas.
Také polovina poločasu přinesla po
velké šanci na každé straně. Nejprve
se dobře uvolnil Cienciala, ale včas
zasáhla obrana. Na druhé straně padla
po rychlé akci tyč a 36. minuta přinesla nebezpečí pro třineckou bránu po
rohu. Nakonec ale ani Omale situaci
nezachránil a u tyče se neprosadil. Ve
38. minutě byl vidět znovu Cienciala,
ale k hlavičce si dopomohl faulem. Na
druhé straně po přímém kopu nebyl
krátce před přestávkou přesný Jurásek.
Konec poločasu poznamenalo časté
kouskování hry pro fauly i ne tolik pohledná hra.

Druhý poločas už vypadal jinak. Třinec totiž zapnul a hned ve 48. minutě
si vytvořil krátký tlak, nakonec z toho
byla střela do boční sítě. Náznak šance
si krátce poté vypracoval Omasta, míč
ale nestihl. Podobně se hned poté vedlo Matouškovi. Dvě minuty nato už se
ale domácí radovali. Weber se zpoza
šestnáctky opřel do míče, vyslal ostrou střelu, na kterou Mucha nedosáhl
– 1:1. V 59. minutě si opět Třinec vytvořil menší tlak, zakončil ho nepřesnou střelou bývalý Prostějovan Stáňa.
Pět minut nato se naopak větší drama
než u některé z branek odehrávalo
mezi střídačkami. Domácí František
Straka měl potřebu si tam vyříkávat
něco s Pavlem Šustrem a je divu, že
došlo jen na slova. Chvíli to vypadalo,
že si koučové doslova vjedou do vlasů.
Paradoxně však od této chvíle byl více
vidět právě Prostějov. Od té doby byl
totiž aktivnějším týmem. A tak v 66.
minutě Píchal zachytil rozehrávku,
pěknou kombinaci zakončila střela
z postranní čáry. Dvě minuty nato

kolegy však bránu minulo. I tak se ale
Prostějovu podařilo obranu soupeře
doslova rozložit. Poté však po rohu
nastřelil míč Stříž a balón po zásahu
Zlatohlávka už v bráně skončil – 1:2.
Domácí se sice dál snažili, přes půlku
a zejména do vápna se ale s míčem
dostávali jen sporadicky. Krátce před
koncem zápasu se do šance dostával

Píchal, nedostal se však přes posledního. Eskáčku pomáhaly četné menší
fauly soupeře, díky kterým se hra neustále kouskovala, a často rozhodčí přiřkli míč na kopačky hostí. Třinec si už
na konci nevytvořil žádnou větší šanci, nepomohlo mu ani čtyřminutové
nastavení. A tak Prostějov mohl opět
venku slavit.

Pavel ŠUSTR
- 1.SK Prostìjov
„Bylo to z obou stran podobné utkání.
Šlo znát, že jak my, tak Třinec chceme to
utkání zvládnout. Bylo tam více soubojů
a situací, ne tolik fotbalových. Musím ale
naše hráče pochválit za výkon a za to, že
utkání nakonec zvládli. Podařilo se nám
dobře dohrát dvě situace, dát z nich dva
góly a to rozhodlo. Utkání nemělo takovou kvalitu, jakou by teoreticky mít mohlo, jsme ale rádi za tři body a za to, a že
jsme zápas nakonec dokázali zvládnout.“

Tomáš JAKUS
- asistent trenéra FK Fotbal Tøinec:
„Pro diváky to musel být dobrý zápas. My jsme ale neproměnili šance
a dostali jsme dva smolné góly po tečích. Kluci nic nevypustili, chtěli vyhrát. Myslím si, že zápas rozhodla situace z prvního poločasu, kdy jsme
nedali ze sólového nájezdu gól na 1:0 a vzápětí jsme po brejku inkasovali gól na 0:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, hru oživil
Stáňa. Měli jsme tam zajímavé situace, ale nedotáhli jsme je. Hosté nic
neměli, rozhodilo nás vyloučení Habusty, a navíc jsme ztratili výšku.
Kdybychom červenou kartu nedostali, tak bylo jen otázkou času, kdy
utkání otočíme. Takto se to otočilo proti nám. Po rohovém kopu dali
hosté tečovanou střelou vítězný gól. Myslím si, že vyhrál šťastnější tým.
Ale nic se nedá dělat, musíme jít dál, stále nejsme zachráněni.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Omale z velké vzdálenosti přestřelil.
A právě Omale si na sebe vykoledoval
faul potrestaný červenou kartou. Domácí ale nic nezabalili, naopak. Hýbl si
naběhl na centr do vápna a Mucha měl
co dělat, aby minisouboj vyhrál.
Přesto ale hra proti deseti pomohla
eskáčku. Nejprve totiž Koudelka přešel přes čtyři hráče, zakončení jeho
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vání budeme nabízet i před posledním domácím utkáním. Akorát je po
zkušenostech důležité připomenout,
že si zájemci musí vyměnit vstupenky
v době, kdy je jejich výměna umožněna. Nestačí, že se sem přijde člověk
otestovat a myslí si, že může na fotbal,“
vzkazuje Čepa a přidává: „Test je pouze jedna z podmínek, je přitom potřeba dodržet všechny a mít permanentku vyměněnou za lístek. Všichni tak
mohou učinit ve čtvrtek 20. a v pátek 21. května od 10.00 do 17.00
hodin na pokladně stadionu SCM
Za Místním nádražím.
„Do celkové povolené kapacity deseti
procent se počítají přítomní novináři,
fotografové, pořadatelé, V.I.P. hosté
a všichni pracovníci potřební k zajištění utkání. Dostupná kapacita je tak
značně omezena a k dispozici bude
pouze několik desítek vstupenek,“
potvrzuje technický ředitel 1.SK Prostějov.
Ani ti, kteří se přímo do ochozů nedostanou, o zážitek z domácí derniéry
sezóny 2020/2021 proti Varnsdorfu
přijít nemusí. Klub plánuje živý stream
prostřednictvím svých internetových
stránek www.1skprostejov.cz. „Po celou dobu přenosy vysíláme, nemůžeme akorát vysílat duely, které má v programu Česká televize nebo společnost
Fortuna,“ ozřejmil Tomáš Čepa.
Sobotní zápas 25. kola F:NL má výkop v 17.00 hodin.
(sob)
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Šestým jarním triumfem vydlážděná cesta ke třetímu místu
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Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Třinecký trávník kdysi ochutnal v domácím dresu, uplynulou sobotu na něj vyběhl coby obránce Prostějova. Šestadvacetiletý
levý bek Michal Stříž (na snímku) měl za sebou třízápasovou absenci,
něco přes půlhodiny na hřišti ale využil účelně. Svým důrazem zařídil
rohový kop, po němž padla vítězná branka utkání.

SRSLFKXMHREUR]HQpKRVWíHOFH *D>C<G0OüÁÜ

31

-JPU@I@B<ODQIÁO@NO

17. května 2021

[!JH<N@>C>@H@MJUGJPàDOQÁOîUIî h

trenér rameny. Nyní jeho tým čekají poslední dva zápasy – doma s Varnsdorfem
a venku s Blanskem. „Tyto zápasy budou
jiné. Zejména doma s Varnsdorfem se dá
čekat zcela jiný zápas. Třinec samozřejmě
hrál doma, chtěl vyhrát, dával hodně sil
do útoku. Předpokládám, že Severočši
bude naopak hrát hodně zezadu, dobře
bránit a chodit do brejků. Musíme být daleko ostražitější než třeba s Líšní,“ burcuje
Pavel Šustr.
Do zbylých dvou zápasů prozatím může
počítat se všemi hráči. Zranění pouze
limituje Michala Sečkáře, kterému hrozí,
že závěr sezóny promešká.

PROSTĚJOV
Předposlední 25. kolo soutěžního ročníku
2020/2021 mají před sebou účastníci Fortuna:Národní ligy. Sobotní
utkání bude zároveň pro prostějovské fotbalisty derniérou na domácím hřišti, které pro ně bylo v tomto
ročníku jako zakleté. Svědčí o tom
předposlední příčka v „domácí“
tabulce. Tuto nelichotivou statistiku se budou snažit svěřenci trenéra
Pavla Šustra před hrstkou domácích fanoušků napravit. Úvodní
hvizd je 22. května naplánován na
15.00 hodin.
Klub ze šluknovského výběžku byl
tím jediným, s nímž se Hanáci v podzimní části soutěže nepotkali. Daleká
cesta na úvod jara se vyplatila, eskáčko
díky dvěma brankám Kopřivy, Zlatohlávka a Matouška rozhodlo ve druhé
půli o vítězství 4:2 a zisku cenných tří
bodů.
Varnsdorf hraje od roku 2010 pravidelně druhou nejvyšší soutěž a jeho
největší úspěchy jsou spjaty s odcházejícím hradeckým trenérem Zdenko

vs.

hách toho má duo Zbrožek - Richter,
v obou případech jde o 1900 minut na
hhřišti. A právě Kristián Zbrožek má
taky nejvíce karet, aktuálně devět.
Varnsdorf během zimní pauzy hodně
posílil, přišli například mladík Vojtěch Šilhan z Ústí nad Labem, dále
z Jablonce Oliver Velich a David Macháček, všechno mladí hráči kolem
dvaceti let. Trenérský štáb navíc posílil
asistent Martin Kotyza. Na výsledcích Varnsdorfu se to bohužel příliš
neprojevilo. Severočechům navíc
nejspíš moc nepomohl ani vstup do
jara, který proběhl právě mačem proti
eskáčku. Prostějov tehdy zvítězil přesvědčivě 4:2.
Mezi solidní výsledky patřila podzimní výhra v Jihlavě či jarní na Dukle,
mnohem víc bylo ale zbytečných ztrát.
V posledním venkovním utkání udolal
nastávající soupeř eskáčka Vyšehrad na
jeho hřišti 2:1, když vítěznou branku
vstřelil právě Rudnickij sedm minut
před koncem. Tehdy nastoupila sestava
A. Richter – M. Richter, Kouřil, Hasil –
Zbrožek, Bláha, Lehoczki, Rudnickij,
Šimon – Schön, Kocourek.
Z eskáčka zní před vzájemným měřením sil odhodlané hlasy o důstojném
rozloučení se se zatím nepočetnou
skupinou fanoušků. „Budeme chtít
podat co nejlepší výkon a doma vyhrát, abychom se s jarní sezónou rozloučili doma vítězně,“ řekl za všechny
obránce Michal Stříž.
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Uff. Prostějovští fotbalisté si přeci jen
v minulém týdnu mohli vydechnout.
Nejenže je tentokrát nečekaly dva zápasy, ale jeden, navíc však byl ten jediný
mač mačem venkovním. A ty, jak známo, Prostějovu trvale jdou. Hanáci si navíc museli trochu odpočinout po utká-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Eskáčko doma zlepšilo hru, jeden bod je však málo

PROSTĚJOV Oproti předchozím„anglickým“ týdnům tentokrát jen
jeden zápas čekal v uplynulém týdnu v programu Fortuna:Národní
ligy na prostějovské eskáčko. A byl výživný – padly tři góly, jedna červená karta a k tomu přišla i slovní potyčka mezi trenéry.
Moravskému derby v Třinci rozhodně nechyběl náboj. A hlavně lídr
venkovního pořadí druhé nevyšší soutěže potvrdil své kvality, když
v závěru rozhodl o svém šestém jarnímu triumfu na půdě soupeře.
Celkově to byla dokonce již jubilejní desátá výhra. Sezóna se přitom
kvapem chýlí ke konci, Prostějovu zbývají odehrát už jen dva zápasy.
Co od nich čekat? A kdo proti Varnsdorfu a příští neděli v Blansku
kvůli zdravotním potížím nenastoupí? Nejen na tyto otázky hledal
Večerník odpověď.
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rozhovor večerníku

Nový předseda Olomouckého KFS Daniel Vitonský považuje
za největší problém situaci v mládeži a nedostatek trenérů
OLOMOUC Kandidátka na předsedu Olomouckého krajského fotbalového svazu nesla pouze jediné
jméno. Daniel Vitonský (na snímku) je v současné době krajským
zastupitelem i místostarostou Hranic na Moravě, k fotbalu měl vždycky blízko. Hrál jej od dětství až do
mužských kategorií, jenže vinou
zranění musel v brzkém věku s aktivní kariérou skončit. A tak se vydal na dráhu rozhodčího a působil
na okresní i krajské úrovni. V roce
2006 se také pustil do trénování
mládeže ve svých rodných Hranicích, kde působí dodnes. Kromě
trenéřiny se zde věnuje také práci
funkcionáře a už třetím rokem je
předsedou klubu. Na volební krajské valné hromadě v Olomouci dostal plnou důvěru zástupců svazů
i klubů a byl jednohlasně zvolen.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
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yy Kdy přišel první impuls a vy jste
začal uvažovat o kandidatuře? Byl
jste někým přímo osloven?
„Na začátku jsem byl osloven zástupci
částí klubů v okolí mého regionu a první myšlenky na kandidaturu se zrodily
zhruba před třemi měsíci. Určujícím
pro mě určitě bylo vědomí, že by mi
práce pro fotbal dávala smysl. Také
jsem registroval, že se po aféře okolo Romana Berbra ve fotbale dávají
věci do pohybu a že bych rád přispěl
k tomu, aby se fotbal obrátil k lepšímu.“
yy Funkce se ujímáte v období,
jaké fotbal nepamatuje. Vinou
pandemie amatéři téměř celý rok
stáli. Hrála i tahle skutečnost roli
ve vašem rozhodování?
„Určitě to hrálo svou roli. Nejen
fotbal, ale sport obecně se snad už
co nevidět částečně rozvolní a jistě
bude důležité, aby vše potřebné řešili ti, kteří k tomu mají blízko. Když
to vezmu z klubového hlediska, tak
v Hranicích máme mládežnických
kategorií opravdu hodně. A i když
hrajeme vyšší soutěže než ty krajské
a okresní, snažíme se s menšími kluby
co nejvíce spolupracovat, protože bez
nich fotbal nikdy dělat nepůjde. Proto
bude nyní opravdu důležité, aby kluby z vedení nejen kraje, ale i okresů cítily podporu a důvěru, kterou budou
obzvlášť nyní potřebovat.“
yy Máte hráčské, trenérské, rozhodcovské i funkcionářské zkušenosti. Považujete jako výhodu, že

i z vlastních zkušeností patrně víte,
na čem a na kterých věcech je potřeba pracovat?
„Považuji to za určitou výhodu, ale
svým způsobem se z toho může stát
také nevýhoda, člověk by tak trochu
mohl trpět provozní slepotou. Nejvíc
jsem se samozřejmě ohřál v hráčském
a následně trenérském prostředí, kde
jsem s mládeží pracoval od přípravek
po dorostence. V mužském fotbale
mi trenérské zkušenosti vynahradila
funkcionářská práce, jako předseda
klubu pravidelně jednám a řeším vše
potřebné s lodivody mužů. Ať už v jakékoliv roli jsem mnohokrát samozřejmě kroutil hlavou, proč se něco
děje právě takovým způsobem. Teď si
třeba sám uvědomím, že to opravdu
jinak nešlo nebo že to naopak jinak
udělat jde a pokusím se to změnit.“
yy Ve volbách jste byl jediným
kandidátem na předsedu. Překvapilo vás to?
„Ve finále mě to ani nepřekvapilo,
abych se přiznal. Samozřejmě jsme
měli nějaké zvěsti o tom, že se rýsovala i kandidatura někoho jiného, ale
myslím si, že potom, co byla znát stále
větší podpora napříč kluby v krajích,
tak zmíněný protikandidát zřejmě naznal, že by to asi nemělo cenu. Určitě
to však neberu tak, že by to bylo nějaké jednoduché. Mluvil jsem s řadou
klubů, o spoustě věcí jsme debatovali.
Také je potřeba si uvědomit, že se jedná o práci ve volném čase, za kterou
nikdo z nás nebere plat, navíc jsme si
o tu práci řekli v nelehké době. O to
více si vážím důvěry, kterou jsem dostal.“
yy Během svého projevu jste také
zmínil i kandidáty do výkonného
výboru, řešili jste tuto spolupráci
dopředu nebo až po ukončení kandidátek?
„O tomhle jsme jednali už dopředu.
Tam samozřejmě každý okresní fotbalový svaz i kluby řešily, jaké pošlou
kandidáty. Kandidáti do výkonného výboru i tak trochu rozhodovali
o tom, zda vůbec do toho opravdu
půjdu i já. Potřeboval jsem také vědět, zda v něm budou lidé, se kterými
bych chtěl osobně spolupracovat. Za
vedení výkonného výboru jsem rád,
myslím si, že tady jsou lidé, kteří mají
fotbalu co dát.“
yy Už jste rozebíral s vašimi kolegy, kdo bude mít co na starost?
„Už jsme to řešili, měli jsme první výkonný výbor. Tam jsme si předběžně
rozdělili, kdo bude garantem určitých
komisí, a také jsme řešili jména předsedů určitých komisí. Ti od nás nyní
dostanou důvěru, aby si vybrali své
potenciální spolupracovníky, které

jsme schválili na další schůzi, abychom to měli vše kompletní a mohli
se věnovat další práci.“
yy Když se vrátíme k bývalému
vedení. Na co v jeho práci byste rád
navázal?
„Jsou tam velmi dobře nastavené nadační fondy. Na té bázi funguje velmi
dobře například dotace pro akademie. Pak je tam i další velmi dobře
navázaná spolupráce s Olomouckým
krajem, kde také funguje velmi dobrá
finanční podpora. Budeme se snažit
teď udělat maximum, aby ty částky
i nadále rostly a vytvořily tím pro
kluby určitou podporu. Protože si
všichni jistě uvědomujeme, že peněz
nyní bude málo. Tady vidím velkou
úlohu veřejné správy i samosprávy.
Tak jak mají nyní firmy problémy, tak
samozřejmě budou mít problémy i se
sponzoringem, takže z tohoto pohledu to pro kluby bude zřejmě znamenat znatelný úbytek financí.“
yy A co byste naopak rád změnil?
„Dříve mi přišlo, že to bylo až příliš
uzavřené a trošku tomu chyběla komunikace směrem ke klubům v globálním měřítku. Teď to tak možná
také vyplynulo i ze zájmu klubů vůči
volbám, ať už probíhaly kdekoliv. Určitě se tak budeme snažit co nejvíce
s kluby jednat. Už teď jsme vlastně
oslovili nejen okresní fotbalové svazy,
ale také kluby na krajské úrovni, aby
nám navrhly své případné kandidáty
na členy i vedení jednotlivých komisí.
Nechceme to jen dělat od stolu. Doufám, že zájem přijde a budeme moci
vybírat z kvalitních kandidátů, kteří
budou chtít fotbalu pomáhat.“
yy Pokud byste měl vypíchnout
určité cíle a body, kterých byste
rád za tohle volební období docílil,
jaké by to byly?
„Největší problémem je jednoznačně
mládež, a to už nejen na těch malých
vesnicích. Mnohdy jsou oddíly rády
za každou ruku, nohu, která vůbec
hraje. Prioritou tak bude vymyslet,
jak děti ke sportu přilákat, aby je bavil
a chodily na hřiště s nadšením a pravidelně. Projektů je nyní rozběhlá
spousta. Některé jsou zatím v pilotním módu jako například v Praze, kde
probíhá projekt chození trenérů do
škol. V tomto ohledu bychom se určitě mohli zapojit i my a snažit se děti
ke sportu přitáhnout. Dalším nedostatkem, který vnímám, je nedostatek
trenérů, především těch kvalifikovaných. K tomu bychom tak chtěli určitě více zpřístupnit různé trenérské
kurzy a školení. Ono je sice hezké, že
se najdou obětaví tatínci, kteří s dětmi
pracují, ale to určité vzdělání by tam
zkrátka vždy mělo být.“

Volba svazového předsedy? Nejsem na žádné
straně a určitě na vyhraněný. Nyní mě bude
hlavně zajímat od všech kandidátů, jaké mají
vize a plány. Jakým směrem a způsobem
budou chtít nadále směřovat fotbal.
Podle toho si uděláme obrázek a dojdeme
utí, koho vlastně budeme
k rozhodnutí,
podporovat...
t...

yy Jakým způsobem však trenéry k tomu vzdělávání přimět??
odobě
„K tomuto vlastně i dlouhodobě
směřuje Fotbalová asociace. Aťť už se
ěž, tak
dnes jedná o jakoukoliv soutěž,
je nastavené určité minimum, které
o, aby
daný trenér musí mít splněno,
vůbec mohl trénovat. Mnohdyy však
narážíme na problémy s kurzy,
které bývají pro někoho časově nedostupné nebo naopak
časově či finančně náročné. A tam
omoct.
také vidím cestu, jak tomu pomoct.
m poFinančně k trenérským licencím
máhá i Olomoucký kraj, hradí polovinu. Tam vidím prostor i proo další
pomoc, kterou bychom mohli zavést,
nce už
protože kromě nejnižší C licence
ou pro
se bavíme o částkách, které jsou
rekreační trenéry na zvážení, zda do
toho půjdou. Kromě financí je to
také právě i časová náročnostt plus
krátka
dojíždění do Olomouce, a to zkrátka
s pracovním vytížením není pro ně
jednoduché.“
yy Kromě pandemie zasáhla fotbal
také nejedna korupční aféra. A dů…. Jak
věra veřejnosti vzala za své….
ji podle vašeho názoru získat zpět?
me co
„Jedině tím, že se zase vrátíme
ro fotnejdříve na hřiště a budeme pro
bal dělat maximum. Já nechcii říkat
nějaké klišé, jako že musíme to či
ckého
ono dělat lépe. Třeba z geografického
větším
hlediska se Morava těm největším
v
skandálům poslední doby relativzřejmě
ně vyhnula. Nechci to samozřejmě
v žádném případě bagatelizovatt a sváejvětší
dět to pouze na Čechy, ale největší
potíže byly právě spíše tam. Taky se
domnívám, že nemá smysl se k tomu
neustále vracet. Někde se toho příliš
nezměnilo, někde zase přišli noví lidé.
Hlavní je, aby to všichni dělali s dobrým úmyslem pro fotbal.“
yy Co volby FAČR? Vy sám jste
podporovatelem některého z fotbalových hnutí, která se v poslední
době objevila?
„Nejsem na žádné straně a určitě nevyhraněný. Nyní mě bude hlavně zajímat od všech kandidátů, jaké mají
vize a plány. Jakým směrem a způsobem budou chtít nadále směřovat
fotbal. Podle toho si uděláme nějaký
obrázek a dojdeme k rozhodnutí,
koho vlastně budeme podporovat.
Pevně věřím, že i v tomto budeme
určitě diskutovat nejen s okresními
fotbalovými svazy, ale také s kluby
a že najdeme shodu, koho bychom
jako celý kraj podpořili.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vizitka
DANIEL VITONSKÝ
✓ narodil se 12. května 1977
v Hranicích na Moravě
✓ má dvě maturity: v Hranicích vystudoval
Střední odborné učiliště strojírenské
a ve Vsetíně soukromou Střední
podnikatelskou školu
✓ momentálně dálkově dodělává v Přerově poslední semestr
na vysoké škole logistiky
✓ s fotbalem začínal v Hranicích v útlém věku, aktivní kariéru mu však
ukončilo zranění
✓ po skončení hráčské kariéry se stal rozhodčím
✓ v roce 2006 se rozhodl pro návrat do mateřského klubu jako trenér mládeže
✓ v roce 2018 se stal předsedou klubu SK Hranice
✓ v témže roce se stal také místostarostou města Hranice na Moravě
✓ od loňského roku je také řadovým členem krajského zastupitelstva
za hnutí ANO 2011
✓ 31. března 2021 se stal předsedou Olomouckého krajského fotbalového svazu
zajímavost: ve volném čase aktivně cestuje na motorce, která se stala jeho vášní

hokej
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Komunikační bariéra by měla skončit tento týden
PROSTĚJOV Nejdříve až ohlušující ticho, poté nával změn
v týmu. A nyní zase ticho. Tak
zatím vypadaly informace
ohledně budoucnosti LHK
Jestřábi Prostějov. První vlnu
mlčení odstartovala tisková
konference bezprostředně po
konci sezóny. Až za více než
měsíc pak klub uveřejnil řadu
odchodů a několik prodloužení spolupráce. Od toho data,
3. května, se ale znovu prostějovská hokejová veřejnost dočkala mlčení. To by ale podle
informací redakce Večerníku
mělo v příštích dnech skončit.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Dosud ve velké nejistotě jsou fanoušci Jestřábů ohledně dalšího
fungování klubu a jeho působení
v Chance lize. Vše zatím směřuje k tomu, že by ve druhé nejvyšší
soutěži měl Prostějov nadále působit. Ovšem s jakým kádrem a pod

jakým trenérem bylo dosud vesměs
předmětem tajemství. Několik novinek už i přes mlčení oficiálních
míst Večerník prozradil. A tyto se
postupem času potvrzují. Ať k radosti, nebo smutku zdejších fans.

Aleš Totter potvrzen?
Jednou z velkých otázek bylo krátce po konci sezóny, kdo nahradí ve
funkci trenéra Jiřího Šejbu. Ten byl
už po roce ve funkci odejit, k čemuž
nejspíše „pomohlo“ deset porážek
v řadě v závěru sezóny. Klub nástupce
odmítal prozradit, Večerníku však potvrdily hned dva zdroje, že by se mělo
jednat o Aleše Tottera, dosavadního
asistenta trenéra Českých Budějovic.
Ostatně i dnes již bývalý šéftrenér
Motoru Lukáš Majer se v exkluzivním rozhovoru, který jste mohli najít
v minulém čísle, zmínil, že tato volba
je správná. Klub ovšem stejně jako
sám trenér nadále mlčí. „Nemůžu
nic prozradit. Ve středu dostanete
všechny informace, tehdy by se měl
pan Luňák ke všemu vyjádřit. Co
bude či nebude,“ zareagoval na dotaz
Večerníku tajuplně Aleš Totter. Další
dotazy zodpovědět nechtěl. „Nebudu
zatím odpovídat na žádné dotazy, ne-

#NGw6QVVGTLCMQJNCXPÊVTGPÆT-FQCNGRąKLFGF¾N"
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rad bych se k tomu vyjadřoval, abych né spekulace panují i ohledně asistenta
něco případně neprozradil nad rámec trenéra Ivo Peštuky. Podle některých
informací měl být odejit a k týmu měl
svých kompetencí,“ vysvětlil.
kromě nového trenéra přijít i nový
To se zatím ale nepotvrdilo.
Co se zbytkem týmu? asistent.
„Po neděli budete mít bližší informace,
ještě se něco dojednává. Informace by
Podobná situace jako okolo Totte- ale rád oznámil sám majitel,“ vyjádřil se
ra je přitom i u zbytku realizačního pro Večerník Ivo Peštuka stručně.
týmu. Spekulovalo se o nahrazení Ji- Co naopak dosud klub potvrdil, to
řího Vykoukala Lukášem Luňákem, jsou odchody šestnácti hráčů, tedy
synem generálního manažera klubu více než poloviny všech, kteří v miJaroslava Luňáka. Sám Luňák mladší nulém ročníku zasáhli do soutěžních
ovšem tuto možnost vyvrátil. Podob- zápasů. Kdo tedy dosud z dosavad-

ního týmu zbyl? Brankáři Ondřej
Bláha a Marek Micka, obránci Petr
Krejčí s Robinem Staňkem, útočníci
Petr Mrázek, Lukáš Motloch, Michal
Janeček a Josef Podlaha. Podle spekulací se měli k týmu připojit rovněž
Jan Kloz, Marek Švec a Jan Rudovský. Naposledy pak Tomáš Koblížek
z Kadaně. Je tedy otázkou, zda se Jestřábům podaří vybudovat konkurenceschopný klub. Ne však jedinou. Jiří
Vykoukal totiž na tiskové konferenci
po sezóně mluvil o tom, že by měl být
kádr širší. Podaří se to?
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RIGA
RIGA,
PROSTĚJOV
Oče
Očekávané
se stalo realito Po účasti hokejolitou.
vé obránce Ondřeje
vého
Vi
Vitáska
na mezinárodní reprezentačním
ním
tu
turnaji
Euro Hockey
To se jméno prostěTour
jov
jovského
rodáka ocitlo
r
rovněž
mezi nominovanými na mis(QVQKPVGTPGV
trovství světa!
Třicetiletý výrazně defenzivě zaměřený obránce tak
po finále extraligy zažije druhý, ještě vyšší vrchol se-

zóny. Trenér Filip Pešán na něj navíc může právem
sázet. Kromě toho, že Vitásek bude patřit k nejstarším hráčům, je rovněž specialistou na hráče KHL,
kterých bude na mistrovství výrazné množství. Sám
koneckonců působil ve čtyřech celcích kontinentální hokejové ligy, naposledy v lotyšské Rize.
Ani účast v reprezentaci však pro Ondřeje Vitáska není ničím novým. V roce 2014 byl rovněž
členem výpravy na mistrovství světa (10 zápasů,
0+1) a o čtyři roky později hrál i na olympiádě
(2 zápasy, 0+0). Vitásek se tak už dávno přiřadil
k Petru Kumstátovi, Marku Černoškovi nebo
Lukáši Krajíčkovi, dalším Prostějovanům, kteří
oblékli národní dres.
(sob)

PROSTĚJOV Hokejový život je nevyzpytatelný, a tak jednu sezónu může hráč nastupovat za tým a druhou za jeho největšího rivala. Totéž přitom nejspíš čeká dva
někdejší hráče Prostějova. Zatímco v minulosti si tuto nevděčnou roli vyzkoušel
třeba Zdeněk Čáp, nyní by podobnou zkušenost měla zažít taky dvojice Matěj Novák
a František Hrdinka!
Na veřejnost se totiž koncem minulého týdne
dostaly informace, že by oba někdejší Jestřábi
měli brzy být v kádru Přerova. Večerník tak
zjišťoval, zda v dresu se zubrem uvidíme oba
výrazné členy dosavadní jestřábí družiny. Za-

tímco vedení LHK nekomunikuje, přerovský
funkcionář se vyjádřil, byť neurčitě. „Nemůžu
ani potvrdit, ani vyvrátit, je to v řešení. Každopádně zájem o ně máme, ale zatím se to řeší.
Jasno by mělo být v nadcházejícím týdnu,“
konstatoval sportovní manažer přerovského
klubu Pavel Hanák.
Oba hokejisté se v Prostějově dobře zapsali,
Hrdinka jako druhý nejproduktivnější obránce
minulé sezóny, Novák coby nadějný útočník
pro další roky. Spolu s nimi odešel mimo jiné
i Tomáš Kaut. Někdejší kapitán Jestřábů ale
už též může mít předjednané další působiště,
v jeho případě se spekuluje o Vrchlabí. (sob)
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Základní část bude tříkolová každý s každým, dojde i na předkolo play-off
PROSTĚJOV
Ve
čtvrtek
13. května se konala internetová
on-line videokonference, během
níž se zástupci hokejové Chance
ligy mužů ČR dohodli na novém
hracím systému soutěže v příštím ročníku 2021/22. Vybírali ze
dvou již dříve navržených variant
– a vyhrála ta první.
V základní části se tedy sedmnáct
zúčastněných týmů střetne třikrát
každý s každým, což znamená celkem 48 zápasů v 51 kolech. Následně přijde na řadu play-off včetně
předkola, ve kterém na sebe narazí

týmy na 7. až 10. místě po dlouhodobé fázi v sériích pouze na dva
vítězné duely. Čtvrtfinále se pak
bude hrát na tři vítězství, semifinále
i finále už klasicky na čtyři.
Prvoligový triumfátor vyzve v baráži o extraligu druhé nejhorší mužstvo elitní české soutěže. Z Chance
ligy přitom přímo sestoupí kolektivy na 15. až 17. pozici po základní
části, navíc mančafty ze 13. a 14.
příčky absolvují vzájemnou sérii
play-down. Poražený také sestoupí,
zatímco vítěz půjde do baráže s nejlepším družstvem druhé ligy.

V kostce vypadá nový systém následovně:
základní část: 3x každý s každým (51 kol, 48 utkání); konec základní části 2. března
předkolo se 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)
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
družstva umístěná na 15. a 17. místě po základní části sestupují přímo do druhé ligy
družstva umístěná na 13. až 14. místě sehrají play-down na čtyři vítězná utkání
(D-D-V-V-D-V-D), poražené družstvo sestupuje do druhé ligy
vítězné družstvo z prvního kola play-down sehraje baráž na čtyři vítězná utkání
(D-D-V-V-D-V-D) s vítězem druhé ligy.

Je tu i los prvoligového kolotoče
Rychle po stanovení nového hracího modelu bylo zveřejněno rovněž rozlosování dlouhodobé fáze Chance ligy
mužů ČR 2021/2022. Zahajovací kolo je na programu v sobotu 11. září, kdy hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
nastoupí na ledě Sokolova. Hned ve druhém dějství mají při lichém počtu týmů zápasové volno, načež se 18. září
ve třetím dílu premiérově představí doma proti Ústí nad Labem. A kdy přijdou na řadu třaskavá derby na vlastním kluzišti s přerovským arcirivalem? Nejprve ve středu 20. října, poté v sobotu 19. února.
LOS 1. KOLA (sobota 11. září): Soko- Třebíč – Prostějov. 17. kolo, pondělí 1. sobota 8. ledna: Slavia Praha –
lov – Prostějov, Vsetín – Kadaň, Poruba listopadu: Prostějov – Slavia Praha. 18. Prostějov. 35. kolo, pondělí 10. ledna:
– Šumperk, Přerov – Kolín, Vrchlabí – kolo, středa 3. listopadu: Prostějov – Sokolov – Prostějov. 36. kolo, středa 12.
Benátky, Litoměřice – Frýdek-Místek, Sokolov. 19. kolo, sobota 6. listopadu: ledna: volný los. 37. kolo, sobota 15.
Třebíč – Havířov, Slavia Praha – Ústí.
volný los. 20.kolo,středa17.listopadu: ledna: Prostějov – Ústí n.L.. 38. kolo,
Další program Jestřábů:
Ústí n.L. – Prostějov. 21. kolo, sobota středa 19. ledna: Havířov – Prostějov.
2. kolo, středa 15. září: volný los. 3. 20. listopadu: Prostějov – Havířov. 22. 39. kolo, sobota 22. ledna: Prostějov
kolo, sobota 18. září: Prostějov – Ústí kolo, pondělí 22. listopadu: Frýdek- – Frýdek-Místek. 40. kolo, pondělí 24.
n.L. 4. kolo, středa 22. září: Havířov Místek – Prostějov. 23. kolo, středa ledna: Benátky – Prostějov. 41. kolo,
– Prostějov. 5. kolo, sobota 25. září: 24. listopadu: Prostějov – Benátky. středa 26. ledna: Prostějov – Kolín.
Prostějov – Frýdek-Místek. 6. kolo, 24. kolo, sobota 27. listopadu: 42. kolo, sobota 29. ledna: Šumperk
středa 29. září: Benátky n.J. – Prostějov. Kolín – Prostějov. 25. kolo, středa 1. – Prostějov. 43. kolo, středa 2. února:
7. kolo, sobota 2. října: Prostějov prosince: Prostějov – Šumperk. 26. Prostějov – Kadaň. 44. kolo, sobota
– Kolín. 8. kolo, pondělí 4. října: kolo, sobota 4. prosince: Kadaň – 5. února: Jihlava – Prostějov. 45. kolo,
Šumperk – Prostějov. 9. kolo, středa Prostějov. 27. kolo, středa 8. prosince: pondělí 14. února: Prostějov – Vsetín.
6. října: Prostějov – Kadaň. 10. kolo, Prostějov – Jihlava. 28. kolo, sobota 46. kolo, středa 16. února: Poruba –
sobota 9. října: Jihlava – Prostějov. 11. prosince: Vsetín – Prostějov. 29. Prostějov. 47. kolo, sobota 19. února:
11. kolo, středa 13. října: Prostějov kolo, pondělí 20. prosince: Prostějov – Prostějov – Přerov. 48. kolo, středa
– Vsetín. 12. kolo, sobota 16. října: Poruba. 30. kolo, středa 22. prosince: 23. února: Vrchlabí – Prostějov. 49.
Poruba – Prostějov. 13. kolo, středa 20. Přerov – Prostějov. 31. kolo, pondělí kolo, sobota 26. února: Prostějov
října: Prostějov – Přerov. 14. kolo, 27. prosince: Prostějov – Vrchlabí. 32. – Litoměřice. 50. kolo, pondělí 28.
sobota 23. října: Vrchlabí – Prostějov. kolo středa 29. prosince: Litoměřice února: Třebíč – Prostějov. 51. kolo,
15. kolo, středa 27. října: Prostějov – – Prostějov. 33. kolo, středa 5. ledna středa 2. března: Prostějov – Slavia
Litoměřice. 16. kolo, sobota 30. října: 2022: Prostějov – Třebíč. 34. kolo, Praha.
(son)

Zubøi dávají dohromady
]DMÉPDYÙWÙP
Přerov, Prostějov (son) – Podobně jako ve většině klubů
Chance ligy mužů ČR dochází
také u hokejistů HC ZUBR Přerov mezi dvěma aktuálními sezónami k řadě změn v hráčském
kádru. Mnoho odchodů vynahrazuje nemálo příchodů, každopádně Hanáci staví pro příští
soutěžní ročník kvalitativně dost
zajímavý mančaft. Kdo jej zatím
tvoří? Brankáři Michal Postava,
Michael Petrásek a Petr Žurek,
obránci Robert Černý, Matyáš
Gréč, Jiří Krisl, Jan Fencl, Adam
Holík, Jakub Němec a Jan Billa,
útočníci Jan Süss, Tadeáš Král,
Tomáš Doležal, Jakub Svoboda,
Jakub Herman, Roman Pšurný,
Matouš Kratochvil, Matěj Halík,
Michal Šilhavý a Tobiáš Kuchta. Zaujalo hlavně angažování
forvarda Hermana z extraligového Zlína. „Kuba je další z odchovanců s extraligovými parametry,
který se k nám vrací. Musím říct,
že Přerov pro něj byla priorita,
i když měl spoustu zajímavějších
nabídek. Bude patřit k nejzkušenějším hráčům a měl by mít
v týmu jednu z vůdčích rolí,“ uvedl manažer Zubrů Pavel Hanák.

Ve Slavii
skonèily legendy
Praha, Prostějov (son) – Tři veteráni, kteří byli během uplynulé
prvoligové sezóny nedílnou součástí hokejové Slavie Praha, už ji
na ledě dál nepotáhnou. Aktivní
hráčskou kariéru totiž definitivně
uzavřeli útočníci Jaroslav Bednář
i Marek Tomica, další smlouvu
u sešívaných překvapivě nedostal
věrný bek Jan Novák. Dva prvně
jmenovaní naopak v klubu zůstanou v jiných rolích: Bednář coby
člen obchodního oddělení, Tomica jako nový kondiční trenér.
„Splnil se mi životní sen, prožít
takovou kariéru. Jsem za to neskonale vděčný. Když jsem se rozhodl
skončit a přišel za mnou šéf klubu,
tak ho nešlo odmítnout, protože
Slavia mi v mém životě dala neuvěřitelně moc a jsem jí zavázaný.
Rád budu nápomocen,“ řekl Jaroslav Bednář. Trochu pozdvižení
způsobil odchod Nováka, který
chtěl v milovaných bílo-červených barvách pokračovat, leč vedení (respektive kouč) mělo jiný
názor. „Projevili jsme zájem, aby
v našem klubu zůstal a stal se jeho
pevnou součástí i do budoucna.
Nenabídli jsme mu již hráčskou
smlouvu, ale spolupráci na jiné
pozici. Honza nám ale po čase na
rozmyšlenou oznámil, že by ještě
rád pokračoval v hráčské kariéře
jinde,“ vysvětlili majitelé Slavie
Stanislav Tichý a Jiří Vlasák.

3RUXEDORYLODYH[WUDOL]H
Havířov, Prostějov (son) – Po
prostějovském Dominiku Hrníčkovi, jenž se hokejistům Poruby
upsal již dříve, zveřejnil HC RT
TORAX jména dalších tří nových
posil pro svou hráčskou soupisku. A v obou případech jde o poměrně zvučné akvizice z nejvyšší
tuzemské soutěže. Nejprve podepsal na severu Moravy kontrakt
dosud olomoucký forvard Tomáš
Gřeš, vzápětí se k němu přidal
plzeňský zadák Michal Houdek
a koncem uplynulého týdne i kladenský brankář Adam Brízgala.
Porubští tedy momentálně disponují následujícím kádrem: gólmani Ervins Muštukovs, Adam
Brízgala a Marek Slíž, obránci
Šimon Szathmáry, Tomáš Voráček, Dušan Žovinec, Patrik
Urbanec, Marek Slavík a Michal Houdek, útočníci Dominik
Hrníčko, Tomáš Gřeš, Markus
Korkiakoski, Petr Stloukal, Marek Špaček, Radim Toman, Petr
Kanko, Jiří Brodek, Michal Hotěk a Daniel Häring.
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Jednání o stěhování do Olomouce pokračují

KOLÍN, OPAVA Hned dva mečboly dokázali za výrazné pomoci
Davida Pekárka odvrátit basketbalisté Kolína v semifinálové sérii
s Opavou. Za stavu 0:2 na zápasy
vyhráli 79:67 a 108:84 a vynutili
si rozhodující utkání. To se hraje
v Opavě 17. května.
„V obou zápasech jsme začali výborně první čtvrtinu a od toho jsme se
odpíchli do zbytku zápasů. Myslím,
že jsme hráli s velkou energií. Ve
druhém utkání se zapojili všichni
z lavičky, takže jsme i pošetřili nějaké
síly do pátého zápasu, a s tím jsme
spokojení,“ hodnotil kolínské duely
Pekárek, který zaznamenal 15 a 19
bodů a byl vždy druhým nejlepším
střelcem svého týmu.
Ligového finalistu určí až poslední
možné střetnutí, výhodu domácí palubovky budou mít Slezané s Radovanem Kouřilem v sestavě. „Výhoda
známé haly bude na straně soupeře,
Opava ale zároveň bude pod větším tlakem. Těšíme se, bude to kdo
s koho, tak to má být,“ řekl Pekárek
před rozhodující bitvou.
(lv)

.223(5$7,9$1%/3/$<2))

PROSTĚJOV Přestože oficiální razítko na konci elitního
basketbalu v Prostějově stále
chybí, obecně se počítá s tím,
že se ve městě v příští sezoně Kooperativa hrát nebude.
Nepřímo to potvrzují i kroky
místních oddílů. O samotném
osudu licence a budoucnosti
BK Olomoucko ještě rozhodnutí není. „Děláme maximum,
aby nejvyšší soutěž v regionu
zůstala. Jednání o případném
přestěhování do Olomouce
stále pokračují,“ sdělilVečerníku
Michal Pekárek.

1. zápas: Nymburk – Brno 85:64 (20:22,
46:33, 63:51). 1HMYtFHERGĤ Obasohan 17,
Harding 16, Hruban 14, Prewitt 12 – GeorJLHY%ODNH1HþDV)DUVNêStav
VpULH
2. zápasy: Opava – Kolín 87:68 (25:17,
50:41, 71:51). 1HMYtFH ERGĤ Gniadek 20,
Kvapil 15, Slavík 12, Zbránek 10 – Jelínek
ýtå:DOODFH3HNiUHNStav séULH  * Nymburk – Brno 99:74 (23:10,
53:27, 79:47). 1HMYtFHERGĤ Obasohan 22,
Harding 16, Hruban 12, Palyza 11 – Bálint
%ODNH5LVWRQSRLND)DUVNêStav
VpULH
3. zápasy: Kolín - Opava 79:67 (18:10,
43:32, 60:48). 1HMYtFH ERGĤ Pekárek
D 6NLQQHU SR  ýtå D - .ĜLYiQHN SR 
3HWUiã   âLĜLQD  .RXĜLO  3 %RKDþtN 6WDYVpULH Brno – Nymburk
73:114 (15:22, 37:45, 56:81 ). 1HMYtFHERGĤ
Původní zpravodajství
*HRUJLHY  %ODNH  %iOLQW  -RNO  ±
3UHZLWW+UXEDQ+DUGLQJ.RYiĜ
pro Večerník
.RQHþQêVWDYVpULH
Ladislav VALNÝ
4. zápas: Kolín - Opava 108:84 (24:17,
47:38, 75:57). 1HMYtFHERGĤ ýtå3HNiSportovní
manažer BK OloUHN3HWUiã:DOODFH6NLQQHU-
-HOtQHNâLĜLQD3%RKDþtNâYDQ- moucko si uvědomuje, že je nutné,
GUOtN.RXĜLOD-XUHþNDSR 6WDYVpULH aby rozhodnutí padlo v dohledné
.$03ĜÌã7Č
SRQGčOtNYčWQDKRGLQ Opava - Kolín

Baskketb
tballové
é akt
ktualilitty najd
jdette na
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době. „Času příliš není. Nastává
období, kdy se skládají týmy na
sezonu a plánuje příprava. Věřím,
že bude jasno v horizontu týdnů,“
přeje si Pekárek.
Dlouholetý basketbalový funkcionář, trenér a bývalý reprezentant
vnímá, že odchod vrcholového

×éCUVPÊEKNKI[
UMWRKPCdXÚEJQFq
è4

Foto: www.bcm-orliprostejov.cz

basketbalu z Olomouckého kraje
by byl těžkou ránou pro mládežnickou základnu. „Bez vzorů, které
můžou mladí každý týden vidět
v akci, se s mládeží pracuje špatně.
Potřebují mít motivaci, že pokud
budou poctivě pracovat, můžou se
dostat do nejvyšší soutěže v regionu, v němž žijí,“ míní Pekárek.
S variantou, že Olomoucko nebude působit v Prostějově, pracuje vedení BCM Orli Prostějov.

„Pokud by se v Prostějově nehrála
Kooperativa NBL, bude nejvyšší
soutěží ve městě první liga (druhá nejvyšší soutěž ČR – pozn.red.)
s naším výběrem do 23 let. S účastí týmu v této soutěži počítáme,“
ujistil předseda BCM Orli Prostějov Michal Müller.
Fanoušci tedy sice neuvidí v hale
Sportcentra již hvězdy Nymburku
nebo derby s Opavou, ale kvalitní
basketbal i nadálo ano. A to je dobře.

Basket Opava 2010
Basketbal Olomouc
BC Vysočina
GBA Lions J. Hradec
(zakoupil licenci na NBL od Svitav)

SA Komfort Brno
Snakes Ostrava
BC Nový Jičín
BK Vividbooks Pardubice
BCM Orli Prostějov
Strabag Zlín

.20(17Éì
9(Ġ(51Ì.8
LADISLAV VALNÝ

Volba s rizikem,
Elitního střelce čeká čtyřletá smlouva
➢

ze strany 21

NYMBURK, PROSTĚJOV Dalo se předpokládat, že o obávaného střelce z dálky bude
velký zájem, což se potvrdilo. Hráče kádru BK
Olomoucko a kmenového člena BCM Orli
Prostějov Františka Váňu chtěla hodně Opava, zájem byl i z dalších ambiciózních klubů.
Všechny varianty padly ve chvíli, kdy do hry
vstoupil domácí kolos z Nymburku s nabídkou víceletého kontraktu. Podle všeho bude
smlouva na čtyři sezóny, byť všechny strany
zatím reagují poněkud tajemně.
„František Váňa je jedním z hráčů, které sledujeme a kteří podle nás mají potenciál. Nicméně
k otázce posílení pro příští ročník se vyjádříme
až po skončení této sezóny,“ vyhnul se přímé
odpovědi výkonný ředitel nymburského klubu
Ondřej Šimeček.
Podobně reaguje sám hráč, který basketbalově
vyrostl v Prostějově a o kterého už několikrát
měla zájem řada českých klubů. Jejich lákání

zatím Váňa, jehož zastupuje agentura HB Agency a manažer Jan Hubálek, odolal, v příští sezóně
ale dres téměř jistě změní.
Přitom například Opava, která o elitního snajpra
hodně stála, údajně již na Hanou za Váňu mateřskému BCM Orli Prostějov poslala výchovné.
Peníze se ale musely vracet zpět, poslední kapitán BK Olomoucko míří do Nymburku. „Pochopitelně některé věci zaslechnu, ale případný
přestup Františka Váni jde mimo nás. Hráč má
svého manažera, který jej zastupuje,“ nepotvrdil
ani nevyvrátil Váňovo budoucí angažmá Michal
Müller, předseda BCM Orli Prostějov.
Ani sám basketbalista však přestup prozatím napřímo nepotvrdil. „Každý sportovec si přeje hrát v co
nejlepších klubech a Nymburk je u nás absolutní
špička a navíc je úspěšný i v evropských pohárech.
Takové angažmá by lákalo každého, hráče dělá lep(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ším basketbalistou,“ převrátil přestup do teoretické
roviny Váňa, kterého po posledním utkání sezóny o přestupech to nešlo. Je to škoda, chtěl jsem si seza BK Olomoucko mrzelo, že nevyšla možnost zónu prodloužit. Nedá se nic dělat, třeba si vyřazozahrát si play-off za Opavu. „Kvůli pravidlům vací část zahraji za rok,“ pousmál se Váňa.
(lv)

CNGXFQDTÆOéCUG
Nabídky obou ligových finalistů Kooperativa NBL dostal křídelník František Váňa, což jen potvrzuje, že patří
mezi velké talenty českého basketbalu.
Vybral si mistrovskou kabinu a menší
jistotu, že dostane potřebné zápasové
minuty nutné k dalšímu rozvoji. Čas
ukáže, zda šlo o správné rozhodnutí.
V Opavě by člen širšího reprezentačního kádru dostal zcela jistě dostatečný
prostor. Pod trenérem Petrem Czudkem, který preferuje vyrovnané rotování hráčů v zápasech, mohl postupně
růst bez enormního nymburského tlaku. Navíc s podporou rozehrávačů s velkým citem pro kolektivní souhru. Právě
týmové pojetí občas Nymburku chybí,
jeho rozehrávači mají choutky ukázat,
jak jsou individuálně zdatní a někdy
místo přihrávky sledují vlastní body.
Tyto benefity prostějovský odchovanec
odmítl a vydá se na těžkou misi s nede
jasným výsledkem. Je jisté, že bude

muset výrazně vylepšit hru v obraně. Na tu trenéři mistrů hodně dbají.
A případné chyby okamžitě trestají
střídáním. Navíc si bude muset vybojovat své místo v kabině a roli na palubovce, což ve velké konkurenci nebude
vůbec snadné.
Papírově Váňa zvolil větší dřinu a nejistotu místo snadnějšího postupu na
menší, přesto vyšší level. Ano, jde do
rizika. Jeho rozhodnutí má ale logiku
a zaslouží si respekt. Váňa se rozhodl
pro těžší cestu a velkou výzvu. Kdy jindy ji ale podstoupit než v mladém věku.
I kdyby nymburská mise nevyšla, bude
mít stále dost času na další výzvy. Navíc
díky svým dovednostem rozhodně není
bez šancí, že prorazí. A naváže třeba na
Jaromíra Bohačíka, který se do velkého
basketbalu dostal v Prostějově a právě
přes Nymburk to dotáhl do základní
pětky národního týmu a k zahraničnímu
angažmá.

d5KIP¾N[\čUVCN[UVGLPÆD[NQUPCFPÆ\CRCFPQWVq

RQRKUWLGP¾XTCVFQ1RCX[4CFQXCP-QWąKN
OPAVA, PROSTĚJOV Už v závěru nadstavbové části Kooperativa
NBL bylo vidět, že se ke konci soutěžního ročníku Radovan Kouřil
(na snímku) dostal do výborné formy. Proto ve chvíli, kdy pro BK
Olomoucko sezóna skončila, sáhla po rozehrávači Opava a rozhodně neprodělala. Kouřil patří mezi hodně vytížené hráče a snaží se
Slezanům pomoci k postupu do finále.„Přišel jsem s tím, že chci medaili. O tu hrajeme, takže jsem spokojený,“ říká šikovný rozehrávač.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

yy V semifinále proti Kolínu
není ani po čtvrtém zápase rozhodnuto. Čekal jste tak vyrovnanou sérii?
„Po duelech v opavské hale to
vypadalo hodně dobře. Tým byl

uvolněný, všichni věřili, že v Kolíně alespoň jedno utkání vyhrajeme a půjdeme do finále. Medvědi
se však hodně zvedli. Neměli co
ztratit a podali kvalitní výkony.
Nám se naopak nedařilo při střelbě. Musíme se připravit na rozhodující zápas. V Opavě to bude jiný
zápas, věřím, že uspějeme.“
yy Přejít ze dne na den z jednoho týmu do druhého není snadné. Bylo náročné zvyknout si na
nové spoluhráče?
„Vlastně to bylo lehké, protože

od mého předchozího působení
v Opavě se sestava prakticky nezměnila. Jediným novým hráčem
je Petr Bohačík, se kterým jsem se
ale potkal v Olomoucku, když přišel pomoci týmu v play-off a získali jsme bronz. Takže jsem vlastně
znal úplně všechny.“
yy Bylo to podobné i při zvykání
na odlišnosti v herním pojetí?
„Dá se to tak říct. Já jsem tak nějak věděl, co po mně bude trenér
Czudek chtít a jaká bude moje
role v týmu. Já se snažím jen

dělat svoji práci a doufám,,
že ji odvádím alespoň trochu slušně.“
yy Sezóna se chýlí ke
konci. Máte představu,
kde budete hrát v té příští?
á.
„Zatím nevím, co mě čeká.
st, že
Je tady teoreticky možnost,
chno
zůstanu v Opavě. Ale všechno
je zatím otevřené, netuším,, jak
všechno dopadne. Teď o tom
ezóani moc nepřemýšlím, po sezóně na to bude čas.“

(QVQKPVGTPGV
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Prostějovský Sokol I by čekal těžký los a náročný boj o udržení
PROSTĚJOV Start aktuální nohejbalové sezóny 2021 je na dohled, ale pořád ještě jen možná. Vedení ČNS totiž stanovilo termínově opožděný úvod nového ročníku svých soutěží na 29. května, ale musí ještě vyjednat na patřičných místech výjimku umožňující tento začátek. V napjatém očekávání tak jsou i nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov působící v 1. lize družstev mužů ČR.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
„Bohužel i nadále není znám termín
ukončení restriktivních opatření
a současné částečné uvolňování se
prozatím netýká možnosti zahájit
celostátní soutěže našeho amatérského sportu. Přehlednosti aktuální
situace nepomáhá ani rozdělení uvol-

ňování opatření na jednotlivé kraje.
Aktuálně Český nohejbalový svaz
požádal Ministerstvo zdravotnictví
o udělení výjimky pro nejvyšší soutěž kategorie mužů a žen. Nyní čekáme na rozhodnutí a s tím související
případné
hygienicko-epidemické
podmínky pro umožnění soutěží.
ČNS se stal v této souvislosti součástí pracovní skupiny takzvaných
menších sportů (hokejbal, rugby,
softball, baseball, pozemní hokej
a další), která má pravidelné schůzky se zástupci Národní sportovní

agentury a tvoří funkční vyjednávací
celek,“ stojí v obsáhlé tiskové zprávě
svazové sportovně technické komise.
Momentálně je ve hře výše zmíněná varianta se zahájením veškerých
soutěží o víkendu 29. a 30. května.
Pokud by tahle možnost klapla, stihly by všechny celky absolvovat polovinu klasické základní části, to znamená každý s každým pouze jednou
bez odvet. A k tomu následné play-off i baráže s uskutečněním postupů
a sestupů napříč soutěžemi.
Prostějovský tým by první ligu otevřel v sobotu 29. května na půdě favorizovaného Startu Praha a hned
o den později by zajížděl na hřiště
dalšího velmi silného protivníka
Zruč-Senec, doma by následně
přivítal 5. června nováčka TJ Plazy.
„Když vezmu celé upravené rozloso-

vání, tak mi připadá konkrétně pro
nás hodně náročné. Nejtěžší soupeře
máme venku a ze sedmi utkání zkrácené základní části odehrajeme jen tři
na vlastním kurtu. Asi budeme mít co
dělat, abychom se udrželi,“ odhadoval
s předstihem hlavní trenér Sokola I
Richard Beneš.
Zatím však není vůbec jisté, že ligové
boje skutečně proběhnou. „Samozřejmě je klíčové, jaké podmínky
budou pro naše soutěže ze strany
hygieny případně nastaveny (diváci,
sprchy, šatny, haly). Pokud se letošní
ročník dlouhodobých nohejbalových soutěží ČR nebude moci odehrát, ČNS počítá s tím, že se uskuteční alespoň mistrovství republiky
mužů ve všech disciplínách (pravděpodobně v červnu dle aktuální
situace rozvolňování) a v kooperaci

8TJPQWUGPQJGLDCNKUVÆ6,5QMQN+2TQUV÷LQXMQPEGOMX÷VPCFQRTXQNKIQXÚEJDQLč"
Foto: Marek Sonnevend

s kluby dojde k vypsání pohárového
typu dobrovolné soutěže na období
srpen až říjen, jejíž podoba by byla
zveřejněna začátkem června,“ doplňuje sportovně technická komise
ve svém prohlášení. „V tuhle chvíli
vidím pravděpodobnost, že se první
liga koncem května opravdu rozjede,
na nějakých šedesát sedmdesát procent,“ odtušil Beneš, jehož svěřenci

už tři týdny trénují v domácím areálu venkovních dvorců u sokolovny
na Skálově náměstí, kde se snaží pro
další koronavirem okleštěnou sezónu nabrat co nejlepší formu.
Pokud bude tato termínovka potvrzena, přinese Večerník v příštím vydání obsáhlé zpravodajství
před startem prostějovských nohejbalistů do nové sezóny.

NQUVLUQMQNKXVGTOÊPQX÷WRTCXGPÆ
NK\GFTWåUVGXOWåčéT

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:

SK Start Praha – Prostějov (sobota 29. května, 13.00 hodin)
AC Zruč-Senec – Prostějov (neděle 30. května, 14.00 hodin)
Prostějov – TJ Plazy (sobota 5. června, 14.00 hodin)
TJ Slavoj Český Brod – Prostějov (sobota 12. června, 14.00 hodin)
Prostějov – NK Austin Vsetín B (sobota 19. června, 14.00 hodin)
MNK mobilprovás Modřice B – Prostějov (sobota 26. června, 10.00 hodin)
Prostějov – TJ Avia Čakovice B (sobota 4. září, 14.00 hodin)
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„Děkujeme za ně,“ loučil se Athanasopoulos
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PROSTĚJOV Nebývá zvykem, aby
reprezentační tým v jakémkoliv
kolektivním sportu strávil mimo
vrcholné akce typu olympiády či
mistrovství světa a Evropy dlouhý
čas čítající řadu týdnů za sebou na jediném místě. V případě volejbalistek
České republiky k tomu však v poslední době došlo. A Prostějov může
jen těšit, že národní výběr našel na
více než měsíc svůj azyl právě v Národním sportovním centru v ulici Za
Velodromem.

Marek SONNEVEND
Připomeňme, že zdejší soustředění
družstva žen ČR začalo hned po Velikonocích a skončilo minulý týden ve
čtvrtek, přesně trvalo od 6. dubna do
13. května s volnými víkendy i jedním
výjezdem na úvodní turnaj kvalifikace
ME 2021 do Lotyšska. Reprezentantky společně s realizačním týmem
byly ubytovány v Hotelu Tennis Club,
trénovaly v nedaleké hale Národního
sportovního centra PV a posilovat chodily do ještě bližší letní haly TK PLUS.
„Při plánování letošního velmi náročného programu jsme hledali místo,
kde bychom mohli bez obav i v odpovídající kvalitě zahájit přípravu za přísných hygienických opatření současné
koronavirové reality. Věděli jsme, že
potřebujeme špičkové tréninkové prostředí s veškerým vybavením, zároveň
i co nejlepší a hlavně bezpečné ubytování včetně patřičného zázemí, regenerace, stravování a tak dále. To vše
v covid bublině, abychom maximálně
omezili nebezpečí nákazy kohokoliv
z mančaftu. Prostějov tyhle podmínky dokonale splňoval,“ ohlížel se řecký
kouč českého souboru Giannis Athanasopoulos.
„Jak už jsem dříve zmiňoval, mohli jsme
se celou dobu pohybovat na hodně

1NQOQWEMÆJQMTCLG
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malém prostoru a z hotelu to měli na
tréninky opravdu jen kousek pěší chůze.
Od začátku do konce prostějovského
pobytu o nás přitom bylo perfektně postaráno, a to po všech stránkách. Za což
chceme moc poděkovat. Najít v téhle
složité době natolik vynikající podmínky k práci nebyla úplná samozřejmost,
ovšem my můžeme vyslovit s celkovým
zajištěním dosavadní přípravy stoprocentní spokojenost. Ostatně pohoda
se promítla i do našich dobrých výkonů a výsledků v kvalifikaci evropského
šampionátu,“ zdůraznil Athanasopoulos.
Uznání vyslovil také svým svěřenkyním
za to, jak se vyrovnávají s nutností dlouhodobého pobytu v covidové bublině.
„Pro holky je tohle velice těžké. Jsou
mladé, chtěly by aspoň občas někam
vypadnout, na chvíli se odreagovat
a nezůstávat pořád zavřené na stejném
místě. Na druhou stranu takový je momentálně úděl vrcholových profesionálních sportovců, což děvčata dobře
chápou i respektují. Alespoň jsme se
je snažili občas rozptýlit nebo pobavit

nějakou nečekanou akcí v rámci možností. Například jsme holkám místo
plánovaného mítinku o taktice pustili
on-line koncert Leoše Mareše, byla tam
i další podobná zpříjemnění,“ prozradil
hlavní trenér ČR.
Z Hané odcestovaly volejbalové Češky
do Bosny a Hercegoviny ke druhému

Foto: archiv

kvalifikačnímu turnaji, následně budou
tréninkově pokračovat v Pelhřimově
a potom v Praze. „S Prostějovem se však
určitě neloučíme nadobro. Je tady skvělé zázemí a v budoucnu se sem rozhodně vrátíme, možná to ani nebude tak
dlouho trvat,“ uzavřel Giannis Athanasopoulos místní vydařený pobyt.

,CUPÚRQUVWRPCOKUVTQXUVXÊ'XTQR[
České volejbalistky si po odjezdu z Prostějova s předstihem vybojovaly
účast na mistrovství Evropy. Jistotu postupu ze skupiny F jim dalo na úvod
druhého turnaje páteční vítězství v Zenici nad domácí Bosnou a Hercegovinou 3:1. Češky tímto duelem vyhrály ve své skupině čtvrtý zápas v řadě,
přičemž ztratily jen dva sety a v čele tabulky získaly náskok šesti bodů před
Bosnou a Lotyšskem. Tím bylo jasné, že neskončí už hůře než druhé, přičemž na šampionát postupují z každé grupy právě první dva celky. „Gratuluji všem k dosažení našeho cíle,“ usmíval se řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos. Poslední dva zápasy proti Slovinsku a Lotyšsku už na
tom nemohly nic změnit, ba právě naopak. Češky oba duely vyhrály hladce
3:0 a v kvalifikační skupině se radují ze suverénně prvního místa tabulky.
Volejbalistky ČR se na Euro podívají po čtyřech letech, v roce 2019 na mistrovství Evropy po 14 letech chyběly. Letos budou ME hostit na přelomu srpna a září
Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko, na turnaji bude hrát 24 týmů.

KOSTELEC
NA
HANÉ,
PROSTĚJOV Žádné otálení!
Mladí házenkáři dvou úspěšných
oddílů prostějovského regionu
odstartovali společnou přípravu
téměř hned, jakmile to uvolňovaná hygienická opatření proti
šíření koronaviru umožnila. V TJ
Sokol Centrum Haná i v Házenkářské akademii Olomouckého
kraje tak už mají za sebou několik
tréninkových týdnů.
„S přípravou jsme chtěli začít hned
od toho prvního rozvolnění ve
druhé polovině dubna, ale tenkrát
nás ještě zastavilo velmi nepříznivé
počasí. Proto jsme týden počkali
a společné trénování spustili vzápětí, samozřejmě s dodržováním
tehdy platných nařízení. To znamená ve dvojicích a po skupinkách
s rozestupy, samozřejmě venku,“
popsal šéf Centra Haná i HAOLK
Petr Kudláček.
S přibývajícím časem se přísnost
omezení snižuje, například od minulého pondělí mohlo pod otevřeným nebem sportovat až třicet lidí
pohromadě. „Díky tomu odpadla
nutnost rozdělovat členy jednoho týmu na skupiny, příprava se
postupně dostává víc do normálu. V našem případě každopádně
platí, že trénujeme dvakrát týdně
– vždy jednou v Kostelci a jednou

v Prostějově,“ prozradil Kudláček.
Po extrémně dlouhé pauze kladou
koučové důraz především na zábavnost náplně. „Nemusíme si nic
nalhávat, někteří kluci dorazili po
těch sedmi měsících bez házené
s nadváhou a celkově jsou na tom
děti fyzicky i pohybově hůř než
dříve. Což je vzhledem k situaci
logická věc. Proto se snažíme je
postupně dostávat do tempa, obnovovat pohybové návyky a hlavně dělat všechna tréninková cvičení s balónem, co nejvíc hrát. Aby
to mladé házenkáře po návratu
z lockdownu hlavně bavilo, u svého sportu dál zůstali,“ zdůraznil
Kudláček.
Zápasy by měly přijít na řadu až
během letní přípravy na příští soutěžní ročník 2021/22. „Absolutně
není kam spěchat a zbytečně děti
stresovat tím, že půjdou v dohledné době do utkání, když se na to
zatím výkonnostně necítí. Spíš
potřebují nejdřív nabrat bývalou
herní jistotu i kondici, teprve pak
naskočit do nějakých přáteláků
a až potom do soutěžních duelů. Je
potřeba trpělivost, dát mladým nadějím prostor i čas. A vytvořit jim
vhodné podmínky upevňovat narušený vztah k jejich oblíbenému
sportovnímu odvětví,“ řekl Petr
Kudláček výstižně.
(son)
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