NAHOTA NA PRODEJ!
21022610244



DÁNÍ

DNES VY

X4X8 stXraLn

Exkluzivní kolekce pro Jana Saudka.
VWUDQ\Dç
Podívejte se...

Vecerník
ˇ
PROSTĚJOVSKÝ

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

navštivte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 24. května 2021

Číslo 21 • Ročník 25

s pohodou
d od 29. 5.

80 stran

Ce n a 2 5 K č

BODLA SVÉHO OTCE!
Na sídlišti Hloučela došlo ke krvavému incidentu
Martin ZAORAL

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Doba covidová prověřila po všech stránkách vztahy
v rodinách. Někde se upevnily
a jinde naopak došlo i na krev.
To je případ mladé ženy a jejího tatínka bydlícího v jednom
z domů v ulici Cyrila Boudy
na sídlišti Hloučela. Mladá
žena měla vzít na svého otce nůž
a ošklivě jej pořezat. Ten je přesto
dle vlastních slov ochoten ji před
možným vězením chránit. Proč?
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Na plavky si poèkáme
Prostějov (mik) – Letních teplot
jsme si v minulých týdnech užili
pramálo a další teplé dny s teplotami
nad 25 stupňů Celsia jsou i v Prostějově v nedohlednu. Minulý týden
naměřili meteorologové prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech
denní maxima jen okolo 18 stupňů,
což na opalování v plavkách rozhodně ještě není. „Zmrzlé“ Pankráce,
Serváce a Bonifáce máme sice již
dávno za sebou, ale předpovědi až
do konce května nepočítají s rapidním oteplením. „Pořád se divíme,
že je furt zima, ale já tvrdím, že se
příroda vrací do normálu z předešlých desetiletí. To taky bylo pořádně teplo až v červnu,“ míní jeden ze
zahrádkářů z Vrahovic. A to se mají
už tento týden otvírat prostějovská
koupaliště...

Z Vrahovic radìji pìšky
Prostějov (mik) – Uzavírka Vrahovické ulice kvůli její rekonstrukci si samozřejmě vyžádala objízdné
trasy, které platí i pro městskou hromadnou dopravu. Jenže... „Bydlím
uprostřed Vrahovic, a když chci jít
na nejbližší autobusovou zastávku
´pětky´, musím ujít stovky metrů
až do ulice Čs. armádního sboru
nebo na druhou stranu k bývalému
OP. A pak se jede do města místo
dřívějších pěti minut až dvacet!
Takže už měsíc chodím do centra
raději pěšky! Je to rychlejší a zdravější,“ hudroval na chodníku ve
Vrahovicích postarší muž při setkání s kamarádem.

Vy u vody,
noviny doma
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Agentura 9UDKRYLFNiVHQHGRNRQÿt1HMVRXOLGL
Marně upozorňovali vrahovičtí občané
prostějovské radní a další kompetentní
orgány, že se na rekonstrukci Vrahovické ulice skoro vůbec nepracuje. Bylo
to jako kdyby hrách na stěnu házel!
„Buďte sakra v klidu, harmonogram
stavebních prací je dodržován, vše jde
podle plánu! Nesejčkujte furt,“ odpovídal imrvére na kritiku Agentury Hóser
prostějovský náměstek pro stavební investice Juraj Rozohnil.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
d l ••
Absurdní nápady. Fitness centra otevřela. Když v nich však budete cvičit,
musíte si vzít respirátor, abyste nenakazili ostatní nemocí, kterou dle testu
nemáte... Vládní přešlapy v souvislosti s omezeními kvůli šíření nemoci covid-19 nejsou nic nového, ale co říct na lidi, kteří se podle nich snaží řídit?
•• Úterý ••
Dítě noci. „Dítě narozené za dne se podobá otci, narozené v noci matce,“
praví jedno japonské přísloví. Antonín Procházka může jen doufat, že se
jeho syn narodil v noci. Kvůli své závislosti na pervitinu a opakovaným
krádežím totiž nedlouho po jeho příchodu na svět skončil ve vazbě a po
soudu jej nyní čeká vězení.
•• Středa ••
Itálie na náměstí. „Manželství a makaróny chutnají jen zatepla,“ praví jedno italské přísloví. Pravé italské makaróny mohli lidé nakoupit na Italských
trzích konaných na náměstí TGM v Prostějově v prostoru poblíž hlavní
budovy prostějovského muzea.
•• Čtvrtek ••
Lepší cestu budou hledat jiní. „Baví mne učit se a uspět. Vím, že k cíli
nikdy nevede jen jedna cesta, a naplňuje mne hledat tu nejlepší,“ inspiroval ostatní miliardář Petr Kellner, který by právě v tento den oslavil své 57.
narozeniny. Neoslaví, protože na konci letošního března zemřel při pádu
vrtulníku na Aljašce.
•• Pátek ••
Totus mundus agit histrionem. O tom, že celý svět hraje komedii, si můžete přečíst na průčelí divadla Globe, kde své hry uváděl slavný William
Shakespeare. Zejména na komedie se ve své tvorbě zaměřuje také prostějovské Divadlo Point působící na Husově náměstí. To se prostřednictvím
on-line přenosu rozloučilo s letošní šestnáctou sezónou.
•• Sobota ••
Na vandr společně. „Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva
přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné,“ zpívá se ve známé písni otextované
Františkem Ladislavem Čelakovským. Pravidelní účastníci Smržického vandru byli letos velice rádi, že tuto báječnou akci našli v kalendáři v tradičním
termínu.
•• Neděle ••
Hanácká legenda. „Vody málo popil, v klidu málo postál, autor mnohých
knížek, vlastním jménem Dostál. Celá Morava, ať vděčně ho vzpomíná: duši
její zachytil Otakar Bystřina,“ napsal o svém kamarádovi malíř Oldřich Lasák
pocházející z Běleckého Mlýna. Před 160 lety se narodil autor řady humorných próz a „veselý stařeček“, který svůj život spojil i s naším regionem.

KRIMI
Ü½NGJ

Policisté vyšetřují okolnosti dalšího z řady případů domácího
násilí. Tentokrát se do bytu ženy
z Prostějovska vloudil její přítel,
ovšem zpitý pod obraz. To se samozřejmě majitelce bytu nelíbilo
a opilce vyzvala, aby okamžitě
odešel. Místo toho se ale strhla
fyzická potyčka...

2,8
Jednapadesátiletého chlápka
s 2,8 promile alkoholu v dechu
totiž jednání přítelkyně rozčílilo, začal jí nadávat, fyzicky napadat, a dokonce jí vyhrožoval
zabitím. Rychle přivolaná policejní hlídka zjistila, že se v této
domácnosti nejedná o první akt
násilí. Muž byl z bytu na deset
dní vykázán, a navíc čelí trestnímu stíhání z přečinu nebezpečného vyhrožování.

&21É68',9,/2«
Pokus o vraždu bez trestu! Jeden
ze čtenářů upozornil Večerník na
případ z února tohoto roku, kdy na
prostějovském sídlišti Hloučela dcera
bodnula vlastního otce. Ještě podivuhodnější je přitom skutečnost, že za
tento pokus o vraždu, nepůjde do vězení! Jak je to možné, jsme začali rozplétat v prvním ze článků této kauzy.

PTENÍ Kvůli štěstí nemusíte cestovat až na konec
světa. Zpravidla bývá mnohem více otázkou rozhodnutí nežli vnějších okolností. Před volbou, zda
se vydat do Ptení, či na konec světa, stojí každý,
kdo se ocitne před cedulí nacházející se nedaleko Běleckého Mlýna. Je to buď, anebo, každá další
cesta z daného místa je totiž slepá. A při bližším
pohledu zjistíte, že na konci světa vás nic pěkného nečeká... Při své procházce ze Seče přes Pohodlí
pozoruhodnou značku objevila propagátorka nordic walkingu Lenka Sehnalová.

Ovšem chyba lávky! Už před týdnem
se hlavní investor celé rekonstrukce
Olomoucký kraj nechal poprvé slyšet,
že se blíží průser. „Tak nějak nám to
drhne... Firma nám ohlásila, že nemá
lidi a kvůli dalším zakázkám, například stavbě nové márnice kdesi v Čechách, nemůže dostát svým závazkům,“ uvedl Kilián Asfalt, vedoucí
odboru dopravních investic na úřadu
kraje.
A včera byla akce odpískána definitivně! „Bohužel musím veřejnosti oznámit, že Olomoucký kraj zastavil pro
letošní rok rekonstrukci Vrahovické
ulice v Prostějově. Důvodem je dlouhodobá neúčast dělníků na stavbě

Pomoc dětem. Po dlouhých měsících
ožil areál NTC MORAVA v Prostějově sportovním zápolením, byť v tomto
případě nešlo ryze o tenis. Na antuce
si to v rámci akce Pomozme dětem
rozdaly v netradičním desetiboji týmy
mladých tenistů a fotbalistů, nad kterými převzali patronát sportovní legendy
Lucie Šafářová a Milan Baroš.

a takřka rozbagrovaná ulice, kterou
nyní nemá kdo dát do kupy. Uvidíme,
co bude za rok a zda se nám podaří sehnat jinou firmu, která by vše dokončila,“ oznámil hejtman Olomouckého
kraje Pepin Mokránek.
Po této informaci spadla brada
i prostějovským konšelům. „Já to říkal, já to říkal… Na stavbě se vůbec
nemakalo a já na to upozorňoval,“
sklapla brada pro změnu Agentuře
Hóser po tomto prohlášení náměstka
primátora Juraje Rozohnila.
Rekonstrukce Vrahovické ulice se
tedy nedokončí, alespoň určitě ne v letošním roce. Některým to ale nevadí
a v klidu si počkají, zda kraj jako

hlavní investor celé akce najde jinou
firmu. „Podívejte se, uzavírka Vrahovické probíhá v klidu, nikde se netvoří
zácpy a žádné dopravní komplikace
nevznikají. Tak nevidím důvod, proč
nepočkat na dokončení rekonstrukce
Vrahovické ulice rok, dva, klidně i pět
let. Však on se nikdo nezblázní,“ zabouchla tento problém jako hřebík
do dřeva náměstkyně primátora pro
dopravu Alena Rašáková.
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.

LUBOMÍR KALAI
se narodil 3. srpna 1966 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 10. května 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 50 do
55 let, měří okolo 171 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a šedé rovné
vlasy. Nosí prošedivělý knír a bradku.

174 590 000

Navzdory koronavirové krizi
a předpokládanému schodku ve
výši 90 milionů korun dopadl
rozpočet Prostějova za uplynulý
rok úplně naopak, a to až těžko
uvěřitelným kladným saldem
bezmála 175 milionů korun!
Jak je to možné? Čtěte na straně 15!
=$8-$/1É6

PETR HUBÁČEK

Foto: Internet

Tak to je bomba! Vedení prostějovských Jestřábů angažovalo na pozici
trenéra rozvoje individuálních hokejových dovedností slavnou osobnost z brněnského prostředí. Mistra
světa z roku 2010 můžete v těchto
dnech slyšet z obrazovek České televize jako spolukomentátora při
přenosech ze světového šampionátu.
=$6/(&+/,-60(«

„PŘIZNÁM SE, ŽE
MĚ S TÍM HODNĚ
PŘEKVAPIL...“
Nový ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík neskrýval údiv
nad rozhodnutím dnes již svého
bývalého nadřízeného Jana Nagyho,
které mu uvolnilo cestu, aby se sám
ujal prestižní funkce.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 12!
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KRYŠTOF MIRGA
se narodil 19. ledna 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 8. května
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří mezi 162 až 163
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

Valdemar
Vilém
Maxmilián

Ferdinand
Zdroj: meteocentrum.cz
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Šindýlek se vrátil na Krasickou:
EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech,“ posteskl
steskl
kl si
si
Lukáš Šindýlek uplynulou středu. Tentokrát jsme zřejmě největšího
jvětšího
o
prostějovského drogového dealera posledních let navštívili na začátku
u
Krasické ulice, kam se přestěhoval po smrti své maminky. A právě
rávě zde
e
nedávno došlo k požáru, který mimo jiné poničil i dva sousední objekty.
objektyy.
y.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Právě na začátku Krasické ulice před
více jak dvěma roky proběhla velkolepá razie, která učinila přítrž velkoprodeji pervitinu. Drogy zde od
Lukáše Šindýlka nakupovalo nebývalé množství lidí, mnozí z nich jako například Jan Augustin je prodávali dál.
Za to byl Šindýlek před pár dny
odsouzen prostějovským soudem
k pětiletému trestu. Rozsudek však
dosud není pravomocný. A tak někdejší dealer dál pobývá na svobo-

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

dě, přičemž každý jeho krok je monitorován speciálním náramkem.
Vzhledem k tomu, že s ním jeho maminka odmítla sdílet společný dům,
musel se po propuštění z vazby usídlit
u prostějovského hlavního nádraží.
Teprve po její nedávné smrti se mohl
přestěhovat zpět do Krasické ulice.

=DY]QLNHPSRÍ¨UX]ČHMPĆ
VW¨ODVHVWUDGURJRY°KRERVse

přímo
ří potvrdil
t dill i sám
á ŠŠindýlek.
i dýl
d l k „Chytilo
Ch till
pověšené prádlo, plameny sahaly až čtyři metry vysoko. Šířily se z přízemí, kde
bydlí moje sestra. Ta v té době nebyla
doma,“ popsal muž, podle něhož však
přesná příčina není známá.
d2NCOGP[UCJCN[ Je připraven sousedům nahradit škodu
způsobenou požárem? „Už se na tom
éV[ąKOGVT[X[UQMQq pracuje. Fasády všech tří domů byly
poničeny, chci je co nejdříve opravit,“
Právě tam vznikl v úterý 11. května po- přislíbil Lukáš Šindýlek.
žár, který kromě domu patřícího rodině
Šindýlkových poničil i sousední objekty. /CIPGVPCRTčUGT[
Podle některých z místních za jeho vznikem mohla stát sestra drogového bosse. Bodrý chlapík, který nedávno oslavil
Ta zde údajně často nepříliš odpovědně padesátku, nejrůznější průsery přímanipuluje s otevřeným ohněm, který mo přitahuje. Za prodej drog ve velpak jaksi „zapomene“ zhasnout. To ne- kém byl odsouzen už v roce 2006, ale

i po propuštění
ště í z vězení
ě í v něm
ě ovšem
ššeem
pokračoval. V roce 2015 se mu ještě popodařilo vyváznout s podmínkou, ovšem
šeem
po svém působení v Olomouci se vrátil
rátiil
zpět do Prostějova. Přišla policejní razie
aziee
a další pobyt ve vazbě, nedlouho poo
ovaal
dalším návratu na svobodu havaroval
ona motorce, když se snažil ujet před ppopolicejní hlídkou. I z tohoto důvodu se poěrrněě
slední soudní proces s ním neúměrně
m le
eprotahoval. Nakonec byl začátkem
leém
mu
tošního května odsouzen k pětiletému
ibbýt
trestu vězení, k tomu by mu měly přibýt
ky““.
další dva roky z předchozí „podmínky“.
moccNež se však rozsudek stane pravomocostti
ný, tráví čas v domě, který v minulosti
nechal kompletně opravit. Ani zdee too
…
však rozhodně není bez problémů…

.WM¾wiKPFÚNGMUGXT¾VKNFQFQOWX-TCUKEMÆWNKEKXP÷OåXOKPWNQUVKXGXGNMÆO
RTQF¾XCNFTQI[CMFGPGF¾XPQX\PKMNRQå¾TLGPåRQwMQFKNQDCUQWUGFPÊQDLGMV[
Foto: Martin Zaoral
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Dobrou zprávou posledních dní je
ustupující epidemie koronaviru a na
to navazující zmírnění vládních opatření proti šíření této nemoci. Zdá se, že
aktuální podmínky nám umožní alespoň částečně se vrátit k plánům, které
jsme měli již v loňském roce. Mám na
mysli především 630. výročí povýšení
Prostějova na město, které si chceme
připomenout programem připraveným na 26. června. Proběhne celý pod
širým nebem, konkrétně na našem
náměstí T. G. Masaryka. V červnu
máme na páteční a sobotní večery připraveno letní kino na nádvoří zámku.
Život se vrací také do našeho divadla,
do prostějovské hvězdárny patřící pod
kraj i na další místa našeho města.
Jsem rád, že si po tolika měsících můžeme trochu vydechnout.

MOSTKOVICE Nepříjemný
zážitek mají za sebou lidé, kteří
se uplynulou neděli pohybovali okolo plumlovské přehrady.
U hráze a zejména v blízkosti
letního kina v Mostkovicích je
zarazily mrtvé ryby pohupující
se na hladině!

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNĚ

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

„Ano, víme o tom. V místě situaci
řeší místní rybářské sdružení,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů
Lucie Balážová. To se záhy potvrdilo. Na místo vyrazil přímo jednatel
prostějovské pobočky svazu Pavel
Müller. A veřejnost uklidnil. „Je to
ryba karas, je ho tam asi padesát
kusů, pak je tam jeden velký tolsto-

lobik. Není to žádná otrava, jsou domlácení z toho, jak se třeli,“ prozradil exkluzivně Večerníku. Zmiňuje
naopak, že oproti dřívějšku se jedná
ještě o malý úhyn. „Minulý rok jsme
snad metrák a půl tahali z přehrady.
Tentokrát to není žádný problém.
Není to žádný kapr, štika nebo candát,“ vyjádřil se Müller.
Pohled na mrtvé ryby samozřejmě
není nic moc pěkného. Tím méně
v době, kdy se čeká na zahájení koupací sezóny na přehradě. Rekreanti
zde však už zbytky ryb nenajdou.
„Začínáme hned v pondělí ráno sanovat tu část u kina v Mostkovicích.
Není to žádná hrůza, vědí o tom hasiči i policisté. Do hodiny by to mělo
být čisté,“ hlásí jednatel rybářů.

5OWVPÚ RQJNGF 0C JNCFKP÷ RNWONQXUMÆ RąGJTCF[
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V ulici Dr. Horáka zùstávají stromy

¿TSHRETĖXvQ¯

zjistili jsme

Jeho odstranění vyžaduje

spolupráci zahradníků a elektrikářů
do v minulosti provizorně vedl právě
přes strom. Letos na jaře byl strom
ostříhán, čímž se drát ukázal v plné
nahotě. Jenže zahradníci nejsou
elektrikáři, takže ho tam tak nechali,“
osvětlil Večerníku vznik této podivuhodné situace jeden z obyvatel ulice.
Ten zároveň projevil výraznou skepsi k tomu, že by drát mohl ze stromu
v dohledné době zmizet. „Osobně
považuji tuto situaci za neřešitelnou,
protože vyžaduje spolupráci více jak
jednoho radničního odboru či referenta. Pokud bych nyní na celou situaci upozornil město, tak než se to tam

<QąG\CPÆJQUVTQOWXWNKEK&T*QT¾MCVTéÊFT¾VGNGMVTKEMÆJQXGFGPÊ<OK\ÊP÷MF["
Foto: Martin Zaoral

dostane do ruky elektrikářům a ti si to
naplánují v rámci svých akcí, tak je jisté, že strom opět zaroste. A oni budou
nahraní! Příroda na úředníka prostě

nepočká. Ale třeba se po vašem článku stane něco, co bych já sám nikdy
nečekal…,“ uzavřel s potutelným
úsměvem zdejší patriot.
(mls)
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PROSTĚJOV Tohle se jen tak
nevidí... Strom, z něhož trčí drát
elektrického napětí, lze aktuálně
spatřit v ulici Dr. Horáka v Prostějově. Potřebují už snad stromy
ke svému růstu elektřinu? Proč
nebyl drát už dávno odstraněn?
Nebo je to vše úplně jinak? Večerník zjišťoval, co stojí za dosti kuriózní záležitostí.
V ulici Dr. Horáka se v uplynulém
roce dělalo nové osvětlení. „Bylo to
v létě a stromy nebyly ostříhané. Proto se nepodařilo zcela odstranit starý
drát původního osvětlení, který něk-

21051810577
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI
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Bylo
B
l by
b skvělé,
k ělé kdyby
kd b měla
ěl
k dispozici masážní křeslo, které by jí od bolesti pomáhalo
kdykoliv,“ vysvětlila maminka
Zdeničky, která na péči o svoji
dceru zůstala zcela sama. „Určitě bych moc ráda poděkovala
našemu fyzioterapeutovi, který
neustále vymýšlí něco nového, aby jí
pomohl. Jsem také ráda, že vše před
lety nastartovala paní Sokolová. Nepředpokládám, že se Zdenička ještě
někdy zařadí do normální společnosti,
nicméně už se těším, že v dohledné
době budeme moci vyjet alespoň do
Kolářových sadů na tříkolce. Jakýkoliv
pohyb hodně potřebuje, v poslední
době poměrně dost přibrala,“ vzhlíží
s nadějí do budoucna paní Zdeňka.

Navzdory tomu Zdenička začala mluvit a se svojí maminkou komunikuje.
„Učím ji číst a psát. Moc jí to nejde, ale
snaží se. Co však miluje, je hra Člověče,
nezlob se! To můžeme hrát i několikrát za den. Mentálně je asi jako osmileté dítě, zůstala na invalidním vozíku.
Doma zvládá s mou pomocí pár kroků
s chodítkem. Kvůli silnému poškození
mozku spí dvakrát denně. Já ji sprchuji, oblékám, chystám jídlo, hraji si s ní.
Věnují se jí celý den až do večera, než
jde spát. Je nesamostatná ve všech
směrech,“ popisuje každodenní ostru-DNSÔLVSÈW"
hy paní Zdeňka, která pro svoji dceru
Přispět na rehabilitační křeslo pro
chce důstojný život.
Zdeničku můžete na internetových
stránkách www.donio.cz. „Našla jsem
.ÔHVORSRPÕzHRGEROHVWL
pro ni masážní křeslo Mateo, je speci„Dceři zůstalo spazma na levé straně álně upraveno pro ni. I na její váhu. Botěla, od bolesti jí pomáhají masáže. hužel cena 77 990 Kč je pro nás příliš

Miluje Èlovìèe, nezlob se!

cožž jde
jd velice
li pomalu.
l Nejhorší
N jh ší je,
j že
ž
se něco naučíme, pak přijde silný epileptický záchvat a my můžeme začít od
začátku,“ popsala její maminka Zdeňka.

vysoká,“ posteskla si Zdeňka Kotyzová. Případný dar si lidé mohou odečíst
z daní. Za prvních 17 dní se na křeslo
podařilo vybrat 21 000 Kč. Přispějete
i vy? Sbírka poběží už jen do poloviny
června.
(mls)
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Věci okolo naplánovaného bourání budovy bývalého zásilkového domu Dona
ve Svatoplukově ulici nabraly nečekané
obrátky. Na popud prostějovské TOP
09 přijedou do našeho města ministerští
úředníci, kteří mohou bývalou Neherovu zástavbu prohlásit za kulturní památku České republiky. Tím by byla demolice znemožněna. Bylo by to ale skutečně
vítězství pro naše město? Asi těžko!
Naproti tomu začali radní našeho města
jednat s vietnamskými majiteli současné Dony. Ti přijeli do Prostějova a podle
místostarosty Zdeňka Fišera se jednalo
o oboustranně velmi vstřícné jednání.
„Vietnamští obchodníci projevili naprostou ochotu diskutovat o problematice

Ulice Floriána Nováka

Fišer. Ač si to málokdo uvědomuje, zastupitelé TOP 09 svou snahou zachránit
stávající budovu Dony a návrhem prohlásit ji za kulturní památku zadělali městu
na pořádný malér. V tom případě by totiž
Vietnamci od investice v řádu 150 milionů
korun ustoupili a nechali by objekt ležet
ladem. A co potom s ním? „Pochybuji,
že by stát do této budovy, ač by to snad
mohla být kulturní památka, investoval
nějaké peníze aspoň na nejnutnější opravy.
A já zásadně odmítám spekulace o tom,
že by Donu potom koupilo město. Na co
by nám proboha byla? Pokud vietnamští
obchodníci z investice vycouvají, obávám
se, že Neherova budova bude chátrat dál,“
uvedl Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Kdyby nešlo o vážnou věc a budova Dony dnes pomalu nepadala na hlavu okolo chodícím lidem, člověk by se vývoji
jejího osudu od srdce zasmál. Vietnamští majitelé před deseti lety totiž na radnici pouze čeřili vodu. Ministerstvo nakonec stavbu továrníka Nehery z dob první republiky kulturní památkou nevyhlásilo. A to mělo být vodou na mlýn
právě majitelům, kterým tak byla dána zelená k demolici
a následné výstavbě nového obchodního centra za 150 milionů korun. Ano, budova Dony se tak mohla už před deseti
lety začít bourat. Píše se ale rok 2021 a Dona pořád stojí,
i když každým rokem chátrá čím dál tím víc. A majitelé
z Vietnamu? Ti jsou celou dekádu let nezvěstní a s vedením
města ani s nikým jiným nekomunikují...
(mik)
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Příště: Fander líkova ulice
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plánovaného bourání Dony za účelem výstavby nového obchodního centra. Dnes
existují dvě možnosti. Buď bude Dona prohlášena ministerstvem kulturní památkou,
bourat se nebude a Vietnamci z plánované
investice ustoupí. Druhou možností je, že
kulturní památka z Dony nebude, dojde
k její demolici a následné výstavbě nové
obchodní budovy. V tom druhém případě
ale obchodníci při jednání ochotně reagovali na naše požadavky, že by nová zástavba
měla skutečně do dané lokality lidově řečeno zapadnout. A nikoliv postupovat podle
projektu, který je už znám a pro město nevhodný a nepřijatelný. Vietnamští investoři
přislíbili projekt přehodnotit a plán nové
stavby vylepšit,“ sdělil Večerníku Zdeněk

Stane se Dona kulturní památkou?

spíše o drobnosti, jako by měl být
nevelký přístřešek pro kapely vystupující při menších akcích,“ nastínil
Radek Kocourek, který se dle vlastních slov s obcí Mostkovice dohodl
na tom, že v případě dalších investic
se o náklady podělí půl na půl. „Obec
však nic většího i vzhledem k aktuální situaci s propadem příjmů nechystá,“ dodal Kocourek.
Dobrou zprávou naopak je, že ani
pro letošek by návštěvníci pláže
U Vrbiček neměli přijít o tradiční akce pořádané v režii agentury
HITtrade. Tentokrát se bude jednat
o červnový Burger rock fest, červencový Rock Memory of a srpnový
Guláš rock fest.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

25. 5. 2011

Napsáno
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MOSTKOVICE Oblíbená pláž
U Vrbiček u plumlovské přehrady
loni touto dobou zažívala největší úpravy za posledních třicet let.
Do úspěšného konce se zde v průběhu roku podařilo dotáhnout
hned tři projekty: výstavbu nového oplocení, rekonstrukci toalet
a vznik rozlehlé pergoly pro venkovní posezení. Pro letošní rok se
však již nic podobného nechystá.
Peníze na všechny projekty šly ze
tří zdrojů: Povodí Moravy zaplatilo
plot, obec Mostkovice záchody a konečně nájemce Radek Kocourek investoval do stavby přístřešku. Tento
rok se sem stavební boom v takovém
rozsahu již nevrátí. „Letos půjde

PROSTĚJOV
PROSTĚ
ĚJOV
V „Děkuji
Děk ji b
bohu,
h žže
Zdenička přežila a zůstala se mnou.
Jen bych si přála pro ni víc,“ říká maminka Zdeničky Kotyzové, která
před více jak šesti lety havarovala
na náledí na neudržované silnici ve
směru z Olšan do Držovic. Mladá
žena byla po nehodě s velmi vážnými zraněními převezena do nemocnice, kde bojovala o holý život.
Přestože se ji podařilo zachránit,
stín jediného okamžiku padl na celý
její další život. Způsob, s jakým se
s ním snaží vyrovnat její maminka,
si i po letech opravdu zaslouží obdiv. Aktuálně se pro svoji dceru snaží sehnat masážní křeslo, na které
stále ještě můžete přispět i vy.
Nyní sedmadvacetiletá Zdenička
Kotyzová před šesti lety měla vážnou
autonehodu, při které si těžce poškodila mozek. Téměř tři měsíce prožila
v kómatu a probudila se jako miminko.
Stalo se z ní velké malé dítě a téměř vše
se musela učit od začátku. „Vzala jsem si
ji do péče a začala se o ni starat. Péče o ni
je celodenní a velice náročná. Po celou
dobu se snažím o jakékoliv zlepšení,
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PRÁCI NABÍZÍ
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

20

Václavková a spol. s.r.o., Prostějov
přijme PRACOVNÍKA POHŘEBNÍ
SLUŽBY. Řidičský průkaz podmínkou,
mzda 25.000 Kč čistého. Tel.: 582 343 883,
mail: vaclavkovaj@c-box.cz,
www.vaclavkova-j.cz

Hledáme na DPP spolehlivou pracovnici na pozici POKOJSKÁ do hotelu
v Prostějově. Pracovní doba jen
dopoledne 8-11hod (po-ne). Vhodné pro studentky a aktivní důchodce.
Nástup ihned. Tel.: 777 00 54 88.

Přijmeme klempíře – pokrývače na HPP,
praxe vítána. P. Řezníček.
Tel.: 606 833 329
Na nastávající letní sezónu hledáme
obsluhu ke grilu a k udírně a také servírku
nebo číšníka. Tel.: 775 780 046.

21052110616

21020320122

je v PÁTEK
28. května
v 10.00
hodin

Uzávěrka
řádkové
INZERCE

nabídka pracovních míst / řádková inzerce

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Číšník/servírka
20 000 Kč
turnusový
základní+praktické Zámecký Šenk, Kralice n. H.
Kuchař/-ka
17 300-18 800 Kč jednosměnný střední odborné AGEL, Nemocnice Prostějov
Mistr/-ová výroby
25 000-35 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou Mechanika, Prostějov
Předák/-čka montáže
26 000-32 000 Kč jednosměnný střední odborné BEXIM PALETTEN, Kostelec n.H.
Obsluha solárního studia 20 000 Kč
turnusový
střední odborné Solárium Naomi, Prostějov
Pracovník/-ce
pohřební služby
27 000-32 000 Kč jednosměnný základní+praktické Václavková a spol., Prostějov
Prodavač/-ka
15 000-25 000 Kč jednosměnný střední odborné OPP CENTRUM, Mostkovice
Svářeč/-ka
30 000 Kč
jednosměnný střední odborné H&H ROBOTICS, Němčice n.H.
Učitel/-ka 1. stupně ZŠ 16 085 Kč
jednosměnný vysokoškolské
ZŠ a MŠ Kladky
Bezpečnostní
pracovník/-ce
20 000-22 000 Kč nepřetržitý
střední odborné MAKOVEC, Kostelec na Hané
Vedoucí skladu
20 000-28 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou RIANO Europe, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Uplynulý čtvrtek 20. května po poledni vyjížděla hlídka na jedno z prostějovských sídlišť řešit konflikt mezi
dvěma jednotlivci. Na místě bylo
zjištěno, že devětadvacetiletý muž
nejprve slovně napadl třiadvacetiletého souseda a dále mu vyhrožoval
i fyzickým útokem. Oba mají mezi
sebou dlouhodobé spory a během
tohoto dne se situace vyostřila.
Za přítomnosti strážníků došlo ke
zklidnění a vyjasnění celé události.
Starší z dvojice na svou obhajobu
uvedl, že s dotyčným neměl žádný
konflikt a vůbec mu nevyhrožoval
újmou na zdraví. Veškerá obvinění
vůči své osobě tak popřel. Případ byl
oznámen příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití.

Sousedé se „poškorpili“

Pít přímo pod kamerou se rozhodně nevyplácí! Pomocí městského
kamerového systému byla v úterý
18. května před šestnáctou hodinou zjištěna skupinka tří mužů
sedících na lavičkách v místní části
Vrahovice. Upozornili na sebe popíjením alkoholu právě v lokalitě,
kde to není povoleno. Vyslaná hlídka po příjezdu na místo zjistila, že
dva z trojice konzumovali lahvové
pivo. To se jim podařilo vypít až do
dna, než strážníci dorazili na místo.
Hlídkou byli poučeni, že se nachází v místě, na kterém platí obecně
závazná vyhláška města Prostějova
o zákazu požívání všech alkoholických nápojů. Vzniklá událost byla
s třiapadesátiletým a jednačtyřicetiletým mužem vyřešena uložením
pokuty ve výši 1 000 korun.

Pivo je vyšlo draho

V odpoledních hodinách předminulé neděle 16. května vyjížděla
hlídka řešit krádež do jednoho
z prostějovských supermarketů.
Pachatelem byl tentokrát devětadvacetiletý muž. Ten si po vstupu
na prodejní plochu uschoval vyy
brané zboží pod oblečení, poté si
to namířil rovnou k pokladnám,
kterými prošel bez sebemenšího
úmyslu zaplatit. Jeho chování však
sledovala ostraha obchodu a při
snaze odejít byl ke svému překvapení zastaven. Přivolaná hlídka
zjistila, že došlo k odcizení šesti
předplacených karet v hodnotě
900 korun určených na mobilní
volání. Karty byly nepoškozeny,
a proto se mohly vrátit zpět do
prodeje. Pachatel nebude mít
v mobilním telefonu kredit, a navíc bude vysvětlovat své jednání
u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Pronesl karty do mobilu
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Předminulou sobotu v odpoledních hodinách řešili strážníci
partnerské nedorozumění. Vše
se odehrálo doma při společném
popíjení vína. Nejdříve došlo mezi
partnery ke klasické hádce. Během
probíhajícího slovního sporu šestapadesátiletá žena několikrát slovně
urazila svého přítele. To se mu nelíbilo a reakce na sebe nenechala
dlouho čekat. Muž svou přítelkyni
dvakrát uhodil otevřenou dlaní do
levé tváře. Po tomto fyzickém konfliktu z bytu odešel. Napadená žena
neutrpěla žádné viditelné zranění
a lékařskou pomoc nevyžadovala.
Sedmasedmdesátiletý muž je pro
své jednání podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití.

Nafackoval přítelkyni

VPěVWVNRXSROLFLt

mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Podle dalších informací ale uvedený
chlapík zas až tak bezúhonný nebyl...
Při následné domovní prohlídce v úterý 18. května v jeho prostějovském
bytě policisté zajistili více než 300
gramů čisté MDMA, což je psychotropní látka, jež je aktivní látkou v takzvané extázi. „Nalezena byla rovněž
finanční hotovost přesahující 200 tisíc
korun v českých korunách a eurech.

Pod tíhou shromážděného důkazního
materiálu zadrženému muži nezbylo
než se přiznat k nejméně dvouletému
poskytování zakázaných látek pěti
konkrétně ustanoveným osobám
a dosud přesně nezjištěnému počtu
neustanovených osob,“ přidal mluvčí prostějovské policie s tím, že muži

hrozí vysoký trest. „Po převzetí sdělení
obvinění byl muž propuštěn a další řízení je vedeno bez omezení na osobní
svobodě. V případě prokázání viny
a odsouzení obviněnému muži za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“ uzavřel František Kořínek.
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František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Na místo vyslaní policisté u jednapadesátiletého agresora provedenou dechovou zkouškou změřili hodnotu 2,8 promile alkoholu
v dechu. „Provedeným šetřením zjistili, že se nejedná o první incident se
znaky domácího násilí, proto rozhodli o využití svého oprávnění a muže ze
společné domácnosti na dobu deseti
dní vykázali. Pro své jednání nyní
muž navíc čelí trestnímu stíhání pro
podezření z přečinu nebezpečného
vyhrožování. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok,“
doplnil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV K nevšednímu inccidentu vyjížděla hlídka městské
policie v neděli 16. května. Hlavním „hrdinou“ se stal šofér, který
svoje osobní vozidlo zaparkoval
před vjezdem do sousedního
domu. Soused jej vyzval, aby si
přeparkoval a společně s dalším
mužem se mu to snažili vysvětlit
velice důkladně. A došlo ke rvačce!
Ke sporu ohledně zaparkovaného
vozidla došlo mezi muži ve věku pětačtyřicet a třiatřicet let. „Vše začalo tím,
že starší z dvojice upozornil mladšího
muže na nesprávně parkující vozidlo
ve vjezdu a tím pádem on má ztížený
výjezd svého vozidla ze zaparkovaného místa. K takovému jednání má
docházet opakovaně. Proto přistoupil
k mladšímu řidiči společně se sousedem a samozřejmě mu vyčetli jeho
počínání, načež požadovali, ať své

vozidlo přeparkuje. Ten na danou
situaci reagoval odstrčením jednoho
z mužů. Následně jej uchopil do takzvané kravaty, narazil na dveře domu
a poté strhl na zem,“ shrnul podstatné
detaily incidentu Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Důsledkem fyzického napadení
byla bolest pravého ramene a viditelně drobná odřenina nad pravým
uchem. „Lékařské ošetření napadený
nepožadoval, ke škodě na majetku
nedošlo,“ přidal Zapletal s tím, že za
použité násilí se bude mladší z obou
aktérů sporu zodpovídat. „Porušení zákona o provozu na pozemních
komunikacích vyřešila hlídka s dotyčnými na místě. Přestupek proti
občanskému soužití v podobě fyzického útoku byl oznámen příslušnému správnímu orgánu,“ potvrdil
mluvčí strážníků.
(mik)

do „kravaty“

Urostlý Antonín Procházka pochází
z Pěnčína. Poprvé byl odsouzen už ve
svých osmnácti letech, od té doby se
s ním táhne jeden průser za druhým.
Naposledy byl z vězení propuštěn 24.
března 2017. A nyní se tam opět vrátil.
Koncem letošního dubna byl u Okresního soudu v Prostějově obžalován
kvůli dalším krádežím. Vykrádal mimo
jiné záchody na prostějovském hlavním nádraží, vysavače na benzínkách
a hlavně automyčky. Prostřednictvím 16 takovýchto skutků si přišel
na celkem 116 000 korun, poškozením zařízení pak způsobil škodu za
dalších 83 000 korun.

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jedenáctkrát trestaný muž se zároveň
snažil soud přesvědčit o tom, že narození syna je pro něj dostatečnou motivací k tomu, aby od základů překopal
svůj vlastní život. „Mám teď rodinu
a věřím, že se již ničeho podobného
nikdy nedopustím,“ tvrdil Procházka.
Ač by pro všechny bylo určitě nejlepší,
kdyby svým slovům skutečně dostál,
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u soudu musel počítat s trestem za své
minulé hříchy. Za ty nakonec dostal
33 měsíců, které by měl strávit ve
vězení. „Budu moc rád, pokud narození dítěte povede k nápravě obžalovaného. K tomu však není žádná záruka.
Ukládaný trest v tuto chvíli má v první
řadě za cíl zabránit mu v dalších krádežích,“ vysvětlil soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůty pro možnost odvolání.
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BYLI JSME
U TOHO

na mincovníky u myček
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Procházkova přítelkyně, s níž se odstěhoval do Bohuslavic, před necelým
rokem otěhotněla. Narození potomka
však již přítomný být nemohl. Vzhledem k tomu, že k prvnímu soudu koncem dubna nedorazil, byl na něj vydán
zatykač. Netrvalo dlouho a putoval do
vazby.
Uplynulý týden předstoupil před
soud v mikině s nápisem Never stop
training, tedy ´Nikdy nepřestávej trénovat´. Bohužel kromě posilování se
věnoval i docela jiným věcem. „Užíval
jsem pervitin. Pokaždé, když jsem si
ho dal, tak mě napadlo, že bych mohl
něco vykrást,“ svěřil se čtyřiatřicetiletý Antonín Procházka, proti němuž
svědčily otisky prstů i genetické stopy
objevené na místě činu. Snad i proto se
ke všem krádežím bez větších vytáček
přiznal.

Skonèil ve vazbì

PROSTĚJOV Narození vlastního dítěte a jeho první životní krůčky bývají tím nejkrásnějším v životě každého člověka. Právě o to vše se svojí vlastní blbostí ochudil Antonín
Procházka. Notorický zloděj se nebyl schopný zbavit své závislosti na pervitinu a jakmile si„šlehnul“, nic už ho nebylo schopno zastavit. Vzal kolo a vyrazil do města, aby tam něco ukradl.
Za to byl uplynulé úterý před prostějovským tribunálem odsouzen k celkem 33 měsícům do vězení. A Večerník byl u toho!
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Nezáviděníhodné
né chvíle
prožila žena z regionu, když se její
přítel vrátil domů v silné opilosti.
K výzvě k odchodu se vůbec neměl, naopak na svoji družku zaútočil, a dokonce jí vyhrožoval zabitím. Žena stačila utéct k sousedům,
odkud přivolala policii. Ta zjistila,
že se násilník podobného činu nedopustil poprvé.
„V sobotu 15. května jsme po jednadvacáté hodině přijali oznámení
o incidentu v bytě ženy v obci na
Prostějovsku. Podle oznámení měl
přítel ženy do jejího bytu přijít v silně
podnapilém stavu. To se ženě nelíbilo
a vyzvala jej, aby odešel, což muže rozčílilo. Ženu fyzicky i verbálně napadl
a hrozil jí zabitím. Napadené ženě se
podařilo vysmeknout, utéct a v sousedství vyhledat pomoc,“ informoval
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Chlápka chytil
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„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy viní prostějovští kriminalisté jednatřicetiletého
muže z Prostějova. Na muže, který byl
policistům dosud z trestního hlediska
neznámý a vede navenek bezúhonný
život včetně řádného vykonávání zaměstnání, se policistům podařilo přijít rozsáhlým operativním šetřením,“
sdělil František Kořínek, tiskový

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kdo by to do něj řekl! Dosud bezúhonný
Prostějovan žijící spořádaným životem sklouzl na pořádně šikmou plochu. Kriminalisté jej však sledovali už delší dobu a minulé úterý spadla klec. Zatím netrestaný muž kšeftoval s drogami a policisté u něj při domovní prohlídce našli značné množství
extáze, a navíc přes 200 tisíc korun v hotovosti! Nyní je vyšetřován sice na svobodě, ale hrozí mu až pětiletý kriminál.

V pondělí 10. května vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody na čtyřicetiletou
ženu z Prostějova pro přečin zanedbání povinné výživy. Následujícího dne policisté po ženě vyhlásili pátrání, které ještě týž den
završili jejím vypátráním. To se
podařilo policistům oddělení
hlídkové služby, kteří ženu objevili při hospitalizaci v nemocničním zařízení. Z nemocnice se tak
žena domů už nevrátila a o týden
později v pondělí 17. května byla
eskortována přímo do Vazební
věznice Praha Pankrác.

Z nemocnice
na Pankrác!

V pondělí 17. května po čtrnácté hodině využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti čtyřiapadesátileté ženy a během
jejího rozhovoru v jednom
z prostějovských obchodních
domů jí odcizil volně odloženou peněženku. S tou žena přišla i o osobní doklady, platební
kartu a finanční hotovost 700
korun. Celkem poškozená žena
škodu vyčíslila na 2 100 korun.
Policisté věc šetří pro podezření z přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Za ten
pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zapovídala se,
okradli ji

Minulé úterý 18. května před
šestou hodinou kontrolovali policisté dopravního inspektorátu
v Kojetínské ulici v Prostějově
dodávku Ford a jejího třiačtyřicetiletého řidiče. Muž jevil
známky ovlivnění a byl cítit alkoholem. Podezření policistů se
potvrdilo provedenými dechovými zkouškami, kterými změřili hodnoty 1,74 a 1,70 promile
alkoholu v dechu. S výsledky
zkoušek šofér souhlasil a přiznal
vypití půllitru vodky během
předchozího podvečera. Další
jízdu mu policisté zakázali a na
místě zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro jeho jednání navíc zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za
ten podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.
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Půllitr vodky
před jízdou
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Dosud bezúhonnému muži hrozí pětiletý kriminál
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Posílejte svá
miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání
pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici.Pokudmátezájem,abysnímekmiminkabylzveřejněn na této straněVečerníku 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
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

BLAHOPØEJEME!!!

Tereza SLOVÁČKOVÁ
12. 5. 2021 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Tobias KLESNIL
18. 5. 2020 50cm 3,25 kg
Němčice nad Hanou

21052170625

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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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.

LIVREJ
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Poslední dobou se nastřádalo několik významných jubileí. Dožitých
i těch bohužel už nedožitých. Britská
královna Alžběta II. oslavila pětadevadesátiny, zatímco jejímu manželovi, princi Filipovi, chyběly do stých
narozenin pouhé dva měsíce. Devadesátiny oslavila i herečka Jiřina
Bohdalová. Jenže taková výročí nepotkávají jen ve světě či u nás známé
osobnosti.
Tohle výročí už bylo poněkud „přenošené“, jenže v prosinci přes krátké
rozvolnění rozhodně nebyla doba na
návštěvy, zvlášť u seniorů. A zvlášť
u dámy, která oslavila na tomto světě
celé století. Popřát Larise Šimekové
jsme se s kolegou vydali až koncem
dubna, kdy se očkování a další zdravotní peripetie stabilizovaly.

Paní Šimeková nás přivítala v dobrém rozpoložení a ráda se podělila
o některé detaily svého bohatého
života, který s velkou pauzou prožila i v našem městě. Zde ji také při
cestě za každodenním studiem na
obchodní akademii zastihla v březnu
1939 německá okupace. Některé její
židovské spolužačky už na druhý den
ani do školy nepřišly, ona sama sice
dokončila předmaturitní ročník, ale
vzhledem k přišité hvězdě si o ukončení školy mohla nechat pouze zdát.
Nadaná studentka pomáhala při šití
oděvů a to ji ještě čekalo to nejhorší –
v červnu 1942 odjela transportem do
terezínské pevnosti.
Na rozdíl od svého otce, jehož životní
pouť skončila v Osvětimi, se do Prostějova po válce vrátila. Následovala

pak svého muže, odborníka na dětskou tuberkulózu, až na Slovensko,
ale do Prostějova se po několika dekádách zase vrátila, a žije tu dodnes.
Příležitost vzpomínat je nejen pro ni
psychickým osvěžením, které mnohokrát převáží užitek z předaných
informací.
Podobně jako výše zmíněný britský
princ se o pět měsíců stoletého jubilea nedožil další občan Prostějova
Večeslav Tomek. Křestní jméno, u nás
používané ve formě Václav, svědčí o jugoslávském původu. Tam se také pan
Tomek narodil a během druhé světové
války se zapojil do protinacistického
odboje v řadách místních partyzánů.
Před rokem jsem s panem Tomkem
prožil jedno příjemné odpoledne při
předání pamětní medaile Ruské fede-

race k pětasedmdesátému výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. I jeho
vzpomínky máme v Českém svazu
bojovníků za svobodu díky Zdenku
Bezroukovi zaznamenané.
Při setkání s těmito pamětníky nelze nepocítit pokoru před vším, čím
prošli, jejich odhodláním brát se ve
svém mladém věku za budoucnost
nejen svou vlastní, ale celého národa.
Před jejich odhodláním postavit se
zlu. Tato pokora by se měla přenést
do celé naší společnosti právě v májových dnech, kdy si připomínáme
osvobození naší republiky Rudou
armádou a jejími spojenci a vítězství
nad německým nacismem. A chovat
se také tímto způsobem k zemi mající rozhodující podíl na tom, že tady
a teď můžeme žít i my.

KVÌTNOVÉ POHLEDY DO KRONIK

a n e b od cyklistiky po nezamìstnanost
K

věten 2011 přinesl události
Máme tady sice jaro, ale dny jsou spíše studenější a tak je
smutné i veselé a můžeme konstále lepší být u nějaké četby. A protože tou mohou být
statovat, že i tehdy bylo poměrně
i prostějovské kroniky, tak pojďme zase do nich.

K

věten 1951 byl pro město slavný
z hlediska sportovního, jelikož
přesně 3. května tudy projel cyklistický závod Praha–Varšava později
přejmenovaný na Závod míru. Už
o rok později vedla trasa mezi městy
Varšava – Berlín – Praha a každoročně závod začínal v jednom z nich.
Na poli kulturním došlo k povýšení
místní městské knihovny na knihovnu okresní a v místním divadle bylo
předvedeno dílo Vladimíra Ambrose
pod názvem „Veliký návrat“. Zavanul
ovšem i duch tehdejší doby, když se
ve výloze jednoho z obchodů objevily zabavené zásoby „škůdců lidu“
obchodníka Musila a pekaře Svobody. Oba skončili u tzv. „Černých
baronů“, tedy Pomocných technických praporů, tedy PTP. Byly to
útvary Československé lidové armády,
které v letech 1950 až 1954 fungovaly
pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob podléhajících tehdejšímu brannému zákonu
(armáda pro ně vymyslela tzv. politickou klasifikaci „E“). Důvodem jejich
vzniku bylo i zajištění levné pracovní
síly pro vybraná hospodářská odvětví. Byly také nástrojem perzekuce
nepohodlných osob. Meteorologové

zaznamenali změnu ve stanovišti své
stanice přesunuté na Vojáčkovo náměstí, kde je dodnes.
věten 1971 se nesl ve znamení
oslav vzniku KSČ a tak i v Prostějově byla uspořádána výstava k tomuto výročí, a to v sále muzea v Demelově ulici. A to nebylo ještě všechno.
Místní delegace se účastnila onoho
„slavného“ normalizačního XIV. sjezdu KSČ v Praze, kde byla potvrzena
Husákova linie a schválen nechvalně
známý dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“.
Ztrátu zaznamenala umělecká fronta, když zemřel v Prostějově chrudimský rodák, hudební skladatel,
hobojista, člen Divadla Oldřicha
Stibora v Olomouci Václav Kolář.
Byl soukromým posluchačem skladby
1950 a 1951 u vojenských skladatelů B. Lokvence a F. Suchého v Brně.
V letech 1945 až 1950 a 1953 až 1963
působil jako hobojista, archivář, korepetitor a lektor v Olomouci, v letech
1951 a 1952 v Prešově. Ve skladbě se
věnoval především estrádní hudbě,
spolupracoval s rozhlasem. Složil několik symfonických skladeb. Z jeho
baletních děl byly uvedeny Hanácké
tance, Rozmarný orchestr a Touha.

K

chladno. Vrchní soud v Olomouci
potvrdil zrušení rozprodeje Oděvního podniku Prostějov a vrátil
firmu do stavu reorganizace. Kvůli
tomuto rozhodnutí soudu padly i plány na odkup areálu v Konici – o zdejší
prostory OP měly zájem tři společnosti. O zrušení prodeje se zasloužil
největší věřitel Oděvního podniku
Česká spořitelna, které zkrachovalá
firma dlužila přes 600 milionů korun.
Ve dnech 2. až 4. května ožila restaurace Národního domu tradičními Jarními dny zdraví. Kromě bezplatného
vyšetření cholesterolu, triglyceridů,
glukózy, tělesného tuku a tlaku krve
se návštěvníci mohli setkat s celou
řadou důležitých informací týkajících
se zdravého jídelníčku, účinnosti bylinek a bylinných přípravků, kladného
vlivu kozího mléka a sýrů na náš organismus apod. Na organizaci se podílela i prostějovská nemocnice, která
ve čtvrtek 5. května uspořádala osvětovou akci s tematikou hygieny rukou
a v pondělí 9. května Den melanomu.
Na Dotecích módy 2011 v kategorii
ODĚV zvítězila tehdejší maturantka
Střední školy designu a módy v Prostějově Klára Válková. Obec Držovice
odmítla necelé 3 miliony Kč,
které bylo město Prostějov ochotno
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zaplatit jako konečné dorovnání po odtržení Držovic od města.
Požadavek Držovic na vyplacení
10 milionů korun soud zamítl. Na
konci května bylo na Prostějovsku
skoro 6000 lidí bez práce. V celkovém počtu 5 967 osob převládaly
ženy a na jedno volné pracovní místo
připadlo 60 uchazečů o zaměstnání.
Takový byl květen v dějinách. Ten letošní se ponese v očekávání toho, zda
konečně budeme žít normálně.

1HXVWURMHQ½SROLFLVWND
Bylo sobotní poledne a já jsem jela z nákupu z obchodní zóny v Konečné
ulici. Projížděla jsem Říční ulicí směrem k „myší díře“ a vozidla v protisměru zastavovala policejní hlídka ve složení dvou mladých policistek. Jedna
z nich, brunetka menšího vzrůstu, zastavovala řidiče vozidel tím způsobem, že si bez čepice stoupla doprostřed vozovky a zdviženou pravicí
nabádala řidiče k zastavení. Ani neměla v ruce červený terčík. Byla jsem
z toho poměrně rozzlobená. Páni policisté, pokud po nás vyžadujete dodržování dopravních i jiných předpisů, chovejte se rovněž tak a dodržujte služební předpisy. Ty vám přece jasně stanoví, jak máte být ustrojeni, pokud
provádíte jakýkoliv služební zákrok. V tomto případě to byla rozhodně policistka moc pěkná a sympatická, ale ze služebních předpisů nesplňovala
takřka nic!
Blanka S., Prostějov
5DGDU\QDSOQÉUR]SRÄHW
Aby bylo předem jasno, já sám jsem zastáncem měření rychlosti v Prostějově a budu rád, když hříšníci, kteří si z prostějovských ulic dělají závodní dráhu, budou citelně trestáni. A rovněž bych nepodezříval vedení města, že chtělo radary prosadit jen proto, že potřebuje zalepit díry
v městské pokladně. Ale pravdou je, a co si budeme povídat, že rozpočet
města tak získá další významnou příjmovou položku. A vsadím se, že půjde o milionové částky ročně. Ale říkám si, proč ne?
Radim Vyhlídal, Prostějov

+DODMHzURXWHPSHQÈ]
Úplně nechápu, proč se do haly Sportcentra v Olympijské ulici a v současné době také do jejího okolí cpou desítky milionů korun. Je jen otázkou
času, kdy už se tady nebude hrát vrcholový basketbal a do kytek půjde
podle mého názoru brzy i extraligový ženský volejbal. Ale město se pořád
tváří, jako kdyby šlo o jakýsi svatostánek sportu, a utápí v něm každý rok
šílené peníze. Přestože mohou za čas z Prostějova zmizet oba vrcholové
sporty, určitě má smysl halu zachovat pro jiné sporty, hlavně pak pro děti
a mládež. Tento účel přece hala měla splňovat od samého začátku od poloviny osmdesátých let minulého století. Ale určitě by neměla polykat tolik
milionů ročně. Proč by za ušetřené peníze nešla postavit jiná sportoviště,
kterých je v Prostějově tak žalostně málo? Vlastimil Drábek, Prostějov
3RVWDYWHWDPKOÉGN\
Spojovací komunikace mezi ulicí Pod Kosířem a fotbalovým hřištěm za
místním nádražím je určena výhradně chodcům a cyklistům. Alespoň tak
praví dopravní značky umístěné na obou koncích úzké silničky. Může tedy
někdo z kompetentních vysvětlit, jak je možné, že tudy denně projede několik osobních aut a že v době, kdy se na hřišti hraje druholigový zápas,
se z této komunikace stává málem dálnice? To už nejsou jednotlivá auta,
ale desítky vozidel! Prosím strážníky a policisty, aby na tomto místě častěji
stavěli své hlídky a tvrdě pokutovali všechny, kteří tady dosud beztrestně
porušují dopravní předpisy!
Jiří Doležal, Prostějov
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Už od pradávna naši předkové věděli o prospěšných účincích planých rostlin. Postupem času ty, které jim zachutnaly
i prospívaly, začali pěstovat a šlechtit. Mnohé ale stále rostou
přímo v divoké přírodě, díky čemuž jsou i snadno dostupné.
Byliny se užívají nejen ke konzumaci, ale také na různé obklady či koupele. Dají se z nich vařit čaje i ozvláštnit pokrmy, právě
bylinky dodávají nejen polévkám, přílohám či masu specifickou chuť a aroma. Navzdory různým přístupům k bylinkářství
dochází ke zvýšení zájmu o byliny jako o doplněk i alternativu
k léčbě chemickými léky. A tak se mnozí z nás uchylují k receptům děděným z generace na generaci, přičemž většina alespoň
jednou vyzkoušela kdejakou radu či tip, jak využít i ty nejběžnější rostlinky. Význam síly přírody znaly naše prababičky a říkávaly, že není na světě bylina, aby na něco nebyla. A nemalá řada
z nich se dá bez větší námahy vypěstovat i v domácích podmínkách. S přicházejícím létem pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník
složil dnešní tematickou stranu. Texty
y připravil:
p p
Jan Frehar

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Kdo by ji doma neměl. Je jednou
K
z nejtypičtějších bylin, vydrží nejen
ddoma v květináči, především prospívá
vvenku. Daleko častěji je pěstována
ve

Máta

Bylinek, které má doma téměř
každý a jen těžko si bez nich umí
představit různé pokrmy či nápoje,
je celá řada. Některým z nich vyhovuje spíše sucho, jiné zase potřebují co nejvíce vláhy. Další pak rády
přijímají přímé sluneční paprsky,
zatímco jiné prospívají ve stínu.
I péče je o každou z rostlin jiná,
v drtivé většině případů však samy
bylinky svou nutnou péči dokážou
vrátit v podobě dobrého vlivu na
organismus nejen přímou konzumací, ale také v medikamentech.
m
Pojďme se tedy na určité bylinky
P
podívat.
p

Má celou řadu výhod. Především jde
o nenáročnost na pěstování, zároveň
je mrazuvzdorná trvalka, která se objeví na začátku jara hned mezi prvními. Velmi snadno se tak pěstuje nejen

3DzLWND

Je sice kořenovou zeleninou, ale velké
využití mají také listy, bez kterých si
vaření různých pokrmů neumí řada
z nás představit. I petrželi se daří
nejen v záhonku, ale také v truhlících.
Petržel je takzvanou dvouletkou
a uplatnění má nať i sám kořen. Zatímco nať se používá především jako
dochucovadlo a ozdoba různých pokrmů, které podporují nejen trávení,
ale i chuť k jídlu, kořeny jsou základem
mnoha polévek a různých omáček.

3HWUzHO

právě za oknem či na zahradě v květináči, jelikož se dokáže velmi rychle
rozrůstat a na zahradě by mohla působit jako plevel. Z máty se používají její
listy na nejrůznější čaje v chladných
měsících či v letním období pro různé
osvěžující alko- i nealkoholické drinky. I sama voda s mátou a citrónem je
velmi populární během horkých letní
dní. Její osvěžující chuť se pak používá
také například při výrobě zubních
past, různých balzámů a mastí. Máta
velmi podporuje trávení. Největší
účinky má však pro dýchací ústrojí
a je prospěšná při léčbě různých nachlazení nebo zánětu průdušek.

&

Medvìdí
ÄHVQHN

dalších pokrmů. Ne nadarmo se mu
přezdívá české maggi. Jedinou nevýhodou by však mohla být právě
výrazná vůně i chuť, jež přebijí
i všechny ostatní bylinky. Z této
rostliny lze zpracovat naprosto vše
od listů přes nať až po plody. Libeček působí močopudně, takže je
velkým pomocníkem při různých
potížích močových cest. Mimo to
však také pomáhá při suchém kašli
pro rozpuštění hlenu. Nať najdeme
také při zdravotních koupelích pro
revmatiky.

P¾TC\FQ\PCéM[

ještě nějaké zákonné lhůty. Pokud to
všechno dobře půjde, první tři stacionární radary začnou v Prostějově
fungovat v červenci či na přelomu srpna,“ sdělila aktuálně 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.
Mnozí Prostějované si určitě vzpomínají na dobu před jedenácti lety,
kdy ve městě fungovalo celkem
11 stacionárních radarů. Tehdy ale
měření rychlosti dopadlo neslavně,
magistrát jejich provoz musel zastavit.
Soud totiž tenkrát potvrdil, že měření je
nezákonné, protože s citlivými osobními údaji řidičů pracovala soukromá firma, jejímž majetkem byly právě všechny
stacionární radary. Večerník v důsledku
toho položil náměstkyni primátora

Toho si nešlo nevšimnout! Prostor
u muzea na hlavním prostějovském
náměstí po celý uplynulý pracovní
týden plus sobotu navíc obsadili prodejci nabízející ve stáncích stylové
produkty ze slunné Itálie. Lidé si tak
mohli vybírat z velkého množství tradičně i netradičně upravených sýrů,
uzenin včetně klobás, sušené zeleniny,
ale i specifických těstovin či pečiva.
Chybět přirozeně nemohly ani olivy.
O tom, že mnozí z prodejců byli rodilí „taliáni“ nemohlo být vzhledem
k jejich přízvuku a gestikulaci pochyb.
„Myslím, že je to dobrý nápad. Itálii
mám moc rád a tohle mi ji dokonale připomnělo. A to nejen všemi
těmi pochoutkami, které jsou možná nejlepší na světě, ale i přirozenou aktivitou obchodníků, jež vás
jen tak nenechají odejít,“ zhodnotil počin jeden z kolemjdoucích.
Bohužel žádné davy lidí čekajících
ve frontách se nekonaly. „Mají tady
spoustu dobrot, sliny se mi sbíhají.
Ale když to mají všechno tak enormně drahé,“ žehrala u stánků s italskými
sýry, salámy a pečivem seniorka z Prostějova.
No jo, když žádné dobroty zadarmo
z nebe nepadají!

zhruba 11,44 milionu korun s DPH,“
uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011), který má rozvoj
a investice ve své gesci. „Půjde o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro,
vody a odpadů, vzduchotechniky, rekonstrukci a výměnu výtahu pro převážení surovin, budou pořízeny nové
keramické obklady, podhled, nové
podlahy a kompletní gastro vybavení.
Nezapomínáme ani na rekonstrukci zdroje tepla pro tuto část objektu.
Konkrétně se bude jednat o výměnu
dosluhujících a z části již nefunkčních
plynových kotlů za nový kondenzační
dvojkotel,“ popsal detailně všechny potřebné práce Rozehnal.
(mik)

logickou otázku, jak se nyní město hodlá
vyvarovat podobných chyb tak, aby měření rychlosti bylo
ylo v souladu
soulaadu s legislativou?
legis
gislativ
lativou?
u
„Žádná soukromá
omá firma užž do
měření rychlosti
opravdu
osti opravd
du
vstupovat nebude,
ude, tudíž
ani nikdo jiný nebude mít
přístup k osobním
bním údaa
jům řidičů. Stacionární
cionární raa
dary v Prostějově
nyní
ově bude ny
yní
provozovat městská
policie a data z nich
bude zpracováováá
vat přestupkové
vé
oddělení, tedy
dy
státní správa,“
,CM8GéGTPÊMWRQVXTFKNCP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTCRTQFQRTCXW
vysvětlila VeX 2TQUV÷LQX÷ #NGPC 4CwMQX¾ UVCEKQP¾TPÊ TCFCT[ \CéPQW
černíku AleO÷ąKVT[EJNQUVWåXéGTXGPEK
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
na Rašková.

PROSTĚJOV Večerník už v letošním
roce informoval o záměru prostějovských radních investovat do dalšího
pokračování už několik let trvající rekonstrukce Národního domu. Tentokrát potřebné miliony korun míří do
generální opravy kuchyně restaurace
a konšelé po svém úterním jednání
zveřejnili bližší informace.
Radní minulý týden rozhodli o další obnově secesní perly Prostějova
Národního domu. „Letos budeme
dál pokračovat v obnově této úžasné
budovy. Tentokrát se činnosti budou
týkat rekonstrukce kuchyně a zdroje
tepla. Celkové náklady, které budou
ještě schvalovat zastupitelé, budou činit
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PROSTĚJOV K dopravní nehodě,
v níž hrály hlavní roli dvě ženy-řidičky
osobních vozidel, došlo minulé pondělí 17. května před půl pátou hodinou
odpolední ve Sladkovského ulici v Prostějově u křižovatky s ulicí Havlíčkovou.
Jedna z řidiček přehlédla stojící vozidlo,
které se připravovalo odbočit z křižovatky. Náraz zezadu způsobil škodu za
více než čtvrt milionu korun!
„Podle dosavadního šetření řidička s Peugeotem jela od ulice Olomoucké a před
odbočením do Havlíčkovy ulice zastavila
z důvodu vyvolaného provozem. Ve stejném
směru jedoucí řidička Hyundaie na tuto situaci z dosud přesně nezjištěných příčin nestihla zareagovat a zezadu do Peugeotu narazila.
Při střetu vozidel řidička Hyundaie utrpěla
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zranění, se kterým byla převezena do pros„Alkohol u obou řidiček policisté vyloutějovské nemocnice,“ popsal karambol dvou
řidiček František Kořínek, tiskový mluvčí Ke zranění dalších osob nedošlo a výše čili provedenými dechovými zkouškaKrajského ředitelství policie Olomouckého způsobené hmotné škody byla před- mi,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
běžně vyčíslena na 260 000 korun.
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Přehlédla odbočující Peugeot,
tudíž následoval … prásk!

Rezignace ředitelky MŠ ve Smetanově ulici
mnohé překvapila. „Jana Baarová oznámila
zřizovateli, že ke dni 30. června tohoto roku
rezignujenasvoufunkci.Protobyladofunkce ředitelky na dobu určitou jmenována Eva
Pírková. Funkci bude vykonávat do doby,
než proběhne konkurzní řízení a bude jmenován nový ředitel. Chtěl bych touto cestou
poděkovat paní Baarové za její dlouholetou
kvalitní práci ve funkci ředitelky i za její kvalitní pedagogickou činnost,“ sdělil Večerníku
Jiří Pospíšil, první náměstek prostějovského
primátora, který v těchto měsících zastupuje
svého kolegu Jana Krchňavého. Právě ten
má školství v Prostějově na starosti.
Večerník se chtěl odstupující ředitelky zeptat na její důvody rezignace,
ale během minulého týdne neuspěl.
„Paní Baarová vykonávala svoji funkci dvaadvacet let. Nyní je ale nepřítomna, zkuste to příští týden,“ vybídla
Eva Pírková, která byla radou města

>>>dokončení ze strany 15

zvolena zástupem ředitelky Baarové.
Rada města projednávala v úterý i záležitost ohledně splnění nápravných
opatření v MŠ Smetanova. O co vlastně šlo? „Na podzim roku 2020 proběhla
v této mateřské škole veřejnosprávní
kontrola na vyhodnocení vnitřního
kontrolního systému, jeho přiměřenosti
a účinnosti pro zajištění hospodárného,
efektivního a účelného výkonu veřejné
správy. Bylo konstatováno, že vnitřní
kontrolní systém je nastaven v souladu
s platnou legislativou a je dostatečně
přiměřený a účinný a zajišťuje podmínky pro účelné a efektivní hospodaření
s veřejnými finančními prostředky. Nebylo tedy zjištěno neoprávněné použití
finančních prostředků zřizovatele a ani
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Byly nalezeny pouze dílčí nedostatky,
které byly ihned odstraněny,“ informoval první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
(mik)
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dání, zastupitelé 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.

Reportáž z jednání zastupitelů o radarech přinesl Večerník v předchozím čísle. Ovšem stále ještě nepadl přesný termín, kdy by první
radary měly řidiče sledovat. „Právě
se dokončuje výběrové řízení na pořízení radarů a technologie a po výběru dodavatele budou následovat

„Žádná soukromá firma nebude
do měření rychlosti zasahovat,“
garantuje náměstkyně
prostějovského primátora
Alena Rašková
PRO
OST
TĚJO
OV Jak už Večerník infor- Michal KADLEC
moval veřejnost v předminulém vy-
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Martin ZAORAL

bízely typické italské produkty jednotlivých regionů jako například
olivy, těstoviny, sýry, chléb a jiné.
Je neochvějné, že i do Prostějova se
pomalu, ale jistě se vrací život!
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PROSTĚJOV Když nejede Hanák
do Itálie, dorazí Itálie za Hanákem.
I tak by se dala charakterizovat novinka, z níž se v průběhu uplynulého týdne mohli těšit Prostějované.
Přímo v centru zde vyrostlo osm
stánků, které od rána do večera na-
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protože si je vědoma, že parkovat před
vlastní nemovitostí je velká výhoda.
Tam, kde fakticky není možné plochu odstranit, například když slouží zároveň jako
vjezd či vstup do domu, je přistoupeno
k instalaci mechanické zábrany, sloupku
či řetízků. Ale to jsou opravdu jednotlivosti,“ ujišťuje Jiří Pospíšil.
Jak už Večerník informoval po dubnovém
jednání zastupitelstva, kde se toto téma
rovněž živě probíralo, město nechce občanům zmíněné pozemky prodat. „Jedná se
o veřejný prostor a ve většině případů jsou
pozemky zatíženy inženýrskými sítěmi,
proto pozemky neprodáváme. Z důvodu
zachování rovného přístupu pro všechny
občany je žádoucí léta uplatňovaný postup
zachovat a neměnit. A to je dle mého mínění spravedlivé,“ objasnil první náměstek
prostějovského primátora.

<CXQNCPVGOUK

Jeho období je sice právě u konce, ale
i tuto bylinu je nutné připomenout.
Z této rostliny se také používají různé části a není zase tak typickou pro
domácí výsadbu. Medvědí česnek se
však využívá v celé řadě pokrmů. Od
dochucení polévek přes různá mletá
masa, paštiky a saláty až po příchutě
různých slaných dobrot. Hitem
nejen letního vaření posledních let je
za studena vyrobené pesto v kombinaci například s těstovinami. Jeho
využití pro zdravý životní styl je obrovské. Obsahuje látky, které podporují trávení i činnost žaludku. Urychluje hojení různých ran a také ničí
střevní parazity. Mimo to se používá
/LEHÄHN
ke snížení tlaku a má blahodárné
Je jednou z nejlepších voleb pro ty, účinky na dýchací soustavu, kdy půkteří hledají výborné, zároveň pak sobí proti nachlazení, ale také
výrazné koření do polévek, ale také astmatu.

I tato bylinka je velmi nenáročná na
pěstování. Stačí jí především dostatek
slunce a tepla. Meduňka má úžasné
účinky, dokáže nejen léčit, ale také
osvěžit a uklidnit. Velmi často se tak
používá například do nápojů, kde se
o meduňce mluví jako o jednom
z nejzdravějších sirupů, protože se vyrábí za studena. Čerstvé lístky se také
využívají na stále oblíbenější zklidňující obklady. O této bylince se nejčastěji mluví právě ve spojitosti s klidem,
pohodou, relaxací, nalezením vnitřní
rovnováhy a kvalitního spánku. Po
vypití čaje s meduňkou přichází jako
mávnutím kouzelného proutku pocity útlumu a zklidnění. Pomáhá i proti
migréně nebo nervozitě před důležitým jednáním. Také zlepšuje trávení.

0HGXÎND

venku, ale i v květináčích či truhlících.
Nezaměnitelná chuť čerstvé pažitky
se pojí s polévkami, pomazánkami
a mnoha dalšími pokrmy. Stále častěji
se také využívá východní pažitka pro
její česnekové aroma. Vedle typického cibulového aroma způsobeného
organickými sloučeninami síry, které
jsou známé i protizánětlivými účinky,
představuje nemalý zdroj důležitých
minerálů a vitamínů.

PROSTĚJOV Stávající přechod pro chodce v Kojetínské ulici vykazoval dosud známky nebezpečí a v posledních letech na něm došlo během večerních
a nočních hodin už k několika dopravním nehodám s chodci. Bílá zebra na
tomto místě je totiž zahalena do tmy. To se má nyní razantně změnit.
Více světla a ochranný ostrůvek, takový plán mají prostějovští radní. Opatření
zajistí větší bezpečnost pro přecházející a lepší pohledové podmínky pro řidiče
motorových vozidel. „Konktrétně se zde bude jednat o změnu stávajícího přechodu pro chodce v Kojetínské ulici spočívající ve stavebních úpravách včetně
nového ochranného ostrůvku a nasvětlení přechodu pro chodce,“ potvrdil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Nejvýhodnější nabídku předložila společnost FCC Prostějov a celkové náklady
na realizaci stavby činí cca 700 000 korun. Stavební investici ale musí nejdříve
v červnu schválit zastupitelé.
(mik)
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Prostějov (mik) – Radní schválili
poskytnutí dalších dotací příjemcům
v Programu na podporu sportovní
činnosti v roce 2021 z rozpočtu
města Prostějova v dotačním titulu
4 – Podpora celoroční sportovní
činnosti bez doložení finanční
spoluúčasti žadatele. „V rámci návrhu
rozpočtu na rok 2021 byly pro
tento program schváleny finanční
prostředky z rozpočtu města ve výši
19,55 milionu korun,“ předeslal první
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Dle jeho
vyjádření byla pro podporu celoroční
sportovní činnosti bez doložení
finanční spoluúčasti žadatele alokována celková částka ve výši 850 tisíc
korun. „Ve stanoveném termínu jsme
přijali celkem čtyřiadvacet žádostí.
Po vyhodnocení byla jedna žádost
z důvodu nesplnění zásadních kritérií
vyřazena,“ doplnil Pospíšil.

Vyøazena jen
MHGQDz½GRVW

Prostějov (mik) – Také během tohoto týdne bude společnost FCC
Prostějov ničit plevel pomocí chemického prostředku obsahujícího glyfosát. V termínu do 24. do 31. května
podle vhodných klimatických podmínek proběhne postřik plevelů
přípravkem Tartan. „Půjde o dvě
prostějovské lokality, a to konkrétně
na sídlišti Šárka a v Okružní ulici
naproti protihlukové stěny a dále
v ulici Josefa Lady, kde je podél severní obslužné komunikace keřový
záhon lemující psí loučku,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
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Prostějov (mik) – Rada města
Prostějova rozhodla o poskytnutí další
peněžité pomoci či daru ve výši do
15 000 korun pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií
covid-19 provozovatelům živností,
kterým byl zakázán maloobchodní
prodej a prodej a poskytování služeb
v době trvání nouzového stavu v období
od ledna do března 2021. „Opatření,
která šla napříč celou republikou, silně
zasáhla do podnikání živnostníků.
Proto jsme se rozhodli pomoci,“ uvedl
primátor František Jura (ANO 2011)
s tím, že tentokrát půjde na konta
žadatelů celkem 111 000 korun. Od
dubna tohoto roku byla radními odsouhlasena peněžitá pomoc již ve výši
2,7 milionu korun.

3RPRFzLYQRVWQÉNÕP

Prostějov (mik) – „Bydlím
v Ječmínkově ulici, kde se poslední
dobou neustále kopou chodníky.
Nejdříve voda, pak plyn a elektřina,
naposledy kopala chodník soukromá firma pro kabel k internetu.
A aktuálně tady kopou kvůli telefonnímu kabelu. Chodník je v havarijním stavu a bydlení tady je horor!
Mám obavy, co budou kopat příště.
Není možné tomu zabránit? Chodník
je přece majetek města,“ postěžoval si
Jaromír Straka z Prostějova. Odpověď
na jeho výtku přišla stručná a obvyklá, jako je tomu v podobných
případech. „Realizaci inženýrských
sítí investorům nelze zakázat. Město
se v rámci možností snaží akce koordinovat, ovšem realizace příslušných
sítí je vždy věcí jejich správců
a majitelů,“ uvedla Jana Gáborová,
mluvčí prostějovského magistrátu.

Jeèmínkova je
zase rozkopaná

„K postupu při řešení majetkoprávního
užívání pozemků pod odstavnými plochami zřízenými soukromými osobami
pro jejich výlučnou potřebu přistoupilo
statutární město Prostějov v roce 2013
s ohledem na jeho zákonem stanovenou povinnost využívat majetek obce
účelně a hospodárně v souladu s jejími

zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené působnosti, přičemž obec je
povinna pečovat o zachování a rozvoj
svého majetku, který musí být chráněn
před zničením, poškozením, odcizením
nebo zneužitím. Obec je také povinna
ze zákona chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy. Nelze tudíž tolerovat neoprávněné zabírání veřejných prostranství k soukromým, nikoli veřejně
prospěšným účelům, jakým vyhrazené
parkování pro osobní potřebu konkrétních občanů jednoznačně je. Proto jsme
začali postupně jednotlivé případy řešit,“
podíval se do minulosti Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Desítky let předtím tedy parkovali občané před svými domy na pozemcích
města. A to bezplatně. Otázkou je, proč
to tehdy nikomu na radnici nevadilo?
„Nemůžu říct, že by to nikomu nevadilo.
Do doby, než se začaly provádět fyzické
inventury nemovitého majetku, jsme
o rozsahu těchto skutečností neměli
povědomí. Problematika umisťování
odstavných ploch soukromých osob na
městských pozemcích byla původně
městem řešena individuálně, jak byly případy zjišťovány, nikoliv však komplexně
a systematicky. Jakmile jsme množství
nesrovnalostí zjistili, okamžitě byla nastavena jasná pravidla a začali jsme vše
postupně řešit. Je třeba si uvědomit, že
statutární město Prostějov spravuje opravdu velké množství rozmanitého movitého

i nemovitého majetku,“ vysvětluje Pospíšil,
kterého se Večerník dále zeptal, zda při inventuře pozemků byly zjištěny i skutečnosti, že si lidé na pozemcích města vybudovali už například vybetonované parkovací
plochy pro svoji potřebu. „Ano, tyto skutečnosti byly zjištěny. Výstupy z inventur
ale zahrnují i další neoprávněné zábory
obecního majetku, například ‚připlocené‘
zahrádky, různé drobné stavby nebo části
staveb stojící na městských pozemcích,
nepropachtovanou zemědělsky obhospodařovanou půdu, stojany na kola stojící na
veřejných prostranstvích, zpevněné plochy
vedené v katastru nemovitostí jako orná
půda a tak dále. Jedná se o stovky zjištěných
případů na území města Prostějova. Bylo
rozhodnuto, že je třeba je řešit, a proto byl
personálně posílen odbor správy a údržby
majetku města a postupně dochází k na-

pravování tohoto zjištěného stavu,“ sdělil
první náměstek primátora Prostějova.
Již od roku 2013 tedy magistrát požaduje po občanech nájemné za uvedené pozemky. Většina lidí to začala
respektovat, ovšem zjišťují se i takové
případy, kdy nespokojení občané na
placení nájemného přistoupit nechtějí. „Musím říci, že většina přistoupila na
dohodu s městem. Odstavné plochy
byly smluvně ošetřeny a částka za pronájem je dvě stě korun za metr čtvereční
plus DPH za rok. Pokud někdo nechce
přistoupit na dohodu, musí plochu odstranit a uvést do původního stavu například i ozelenit. Jestliže ji neodstraní,
pak to učiní město a vynaložené náklady
vymáháme po občanech. Musím říci, že
takových případů je minimum. Většina,
jak jsem již sdělil, přistoupí na dohodu,
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né,“ sdělil nám Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov. nejvíce snížit provozní náklady a čerProstějovské lázně v Blahoslavo- pali státní dotace Antivirus, Nájemné
vě ulici byly bezmála rok uzavřeny, a další, nejsou ztráty nijak zásadní.
a tak Večerník logicky zajímalo, jak se To se ale bavím o roce 2020. Pokud jde
to projevilo na finančních ztrátách? o letošní rok, je ještě předčasné hodnotit
„S ohledem na to, že jsme se od počát- ekonomický dopad,“ odpověděl Průša.
ku uzavření městských lázní snažili co
(mik)

PROSTĚJOV Že je větší, neznamená,
že má vždy přednost! Řidič kamionu
se podle všeho dopustil přestupku,
když na rondelu na okraji prostějovské průmyslové zóny nedal přednost
dodávce. Zavinil tak nehodu, která se
naštěstí obešla bez zranění.
„Ve čtvrtek 20. května po deváté hodině
došlo v okružní křižovatce ulic Kralické,
Kojetínské a Průmyslové v Prostějově
k dopravní nehodě nákladního automobilu s dodávkou. Devětapadesátiletý
řidič kamionu MAN jedoucí od Kojetínské ulice do křižovatky vjel v době,

dUQWDQLq

ZHQVQ2QNKEKGè4

kdy po ní projížděla dodávka Citroën. Došlo ke střetu levé přední části tahače s pravým bokem dodávky. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo,“ okomentoval
nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 100 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
ĄKFKé MCOKQPW XLGN PC TQPFGN XG EJXÊNK provedenými dechovými zkouškami,“
MF[RQP÷OLKåRTQLÊåF÷NCFQF¾XMC&QwNQ
(mik)
MGUT¾åEGRąKéGOåwNQQJQFP÷PGTQXPÚ dodal Kořínek.

'RG¿YNDNDPLRQQHSĆHWODêLOD
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PROSTĚJOV Je to zřejmě už jen
otázka týdnů, možná dnů. Podle všeho ale rozvolnění dalších vládních
opatření na sebe nenechá dlouho čekat a lidé už budou moci navštěvovat
i kryté plavecké bazény. Večerník se
zajímal o to, jak na tom jsou aktuálně
Městské lázně v Prostějově.
„Připravujeme se na to, že po umožnění vládou otevřeme lázně v omezeném

zjistili jsme
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Poøiïte si PØEDPLATNÉ na 8 vydání
pro mìsíce èervenec a srpen
a získáte 4 èísla v záøí ZDARMA
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NEJČTENĚJŠÍ REGIONÁLNÍ PERIODIKUM NA PROSTĚJOVSKU
A JEHO NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY MŮŽETE ZÍSKAT
AŽ DOMŮ ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNOU CENU.
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Plánujete dovolenou a nebudete mít možnost
si Večerník koupit? Pošleme vám noviny do vašich domovů.

VEČERNÍK NA LÉTO

17

zatáčce najel na středový ostrůvek. Při
střetu došlo k poškození automobilu a dopravní značky umístěné na ostrůvku. Ke
zranění osob při nehodě nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na pětadvacet tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho
přestupek vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“ doplnil Kořínek. (mik)

<CVQWVQPGJQFQWXWNKEK,QUGHC.CF[UVQLÊOKMTQUR¾PGMąKFKéG0CXQ\KFNGKFQRTCXPÊO
\PCéGPÊX\PKMNCwMQFC\CVKUÊEMQTWP
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PROSTĚJOV Zná to každý řidič
jezdící v noci. Únava je často největším protivníkem pozornosti, která
je v silničním provozu prvořadá.
Mladý řidič v Prostějově však únavu nedokázal překonat a havaroval.
„Trefil“ středový ostrůvek a na něm
přerazil dopravní značku.
„V neděli šestnáctého května hodinu
a půl po půlnoci došlo v ulici Josefa Lady
k havárii osobního automobilu. Třiatřicetiletý řidič podle vlastních slov vlivem
mikrospánku nezvládl řízení a v levotočivé
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nebo se zastavte na naší provozovně Vápenice 19, Prostějov

Objednávky zasílejte na e-mail: predplatne@vecernikpv.cz,
volejte či pište SMS na tel.: 608 960 042

jen za pouhých 200 Kè!
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Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Hodně žhavé téma, které nyní rezonuje u prostějovské
veřejnosti. Dlouhá desetiletí byli majitelé motorových vozidel zvyklí
na to, že pohodlně parkovali před svými domy. Dokonce si pro tento
účel vybudovali mnohdy betonové odstavné plochy. Nikoho tehdy
nezajímalo, že tak činí na cizím pozemku. A to na pozemku města!
Od roku 2013 však magistrát začal svůj majetek inventarizovat a přišlo se na to, že takto neoprávněně zabírají městský pozemek stovky
občanů Prostějova. A tak už požaduje po lidech roční nájemné, což
se stalo terčem kritiky. Jak ale Večerníku potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, s drtivou většinou občanů už město našlo shodu.

„Drtivá většina lidí to pochopila, nájemné je spravedlivé,“
říká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

&+&(7( 32+2'/1÷
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VY U VODY, NOVINY DOMA
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zpravodajství
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V roce letošním se v rámci SOČ
Č studentům z GJW opět dařilo.
Stejně jako vloni se letošní krajská přehlídka uskutečnila v on-line prostředí.
Studenti GJW zde úspěšně obhájili své
práce předkládané jednak v písemné
formě, jednak ve formě videoprezentace.
V oboru číslo 13 Ekonomika a řízení zvítězila Marie Marsová (O7. B)

A jak své úspěchy vnímají sami studenti?
Ochotně nám odpověděli na následující otázky:

2)

s prací Využití digitálních a decentralizovaných měn v praxi. Autorka
hodnotí postavení kryptoměn v ekonomice dnešního světa se zvláštním zřetelem k České republice.
Marie se v posledních třech letech
zajímala o výhody kryptoměn i rizika
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viddeoprezentaci na adrese:
youtu.be/QAu1qhzvkPk
V oboru čísloo 0022 F
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Termodynamika
černých
Ačkoli
se Zdeněk umístil na 2. příčce, práce je
pro její kvality doporučena do licitace
o postup do celostátního kola. Autora
dlouhodobě oslovuje problematika
černých děr včetně odkazu Stephena
Hawkinga. Kromě teoretické fyzikální
charakteristiky černých děr student ve své práci předkládá vlastní

Co vás vedlo k výběru právě

tohoto tématu?

Jak dlouho jste na SOČce pracovali, kdo vám nejvíce pomohl a jak jste spokojeni s výsledkem?

„K výběru tohoto tématu mě vedlo hlavně to, že se již dlouho zajímám o kosmologii a konkrétně tedy o problém černých děr. Nejvíce
mě fascinuje to, že černé díry jsou objekty, které vlastně nemůžeme
vidět a studovat přímo. Z důvodu, že nemůžeme vidět srdce černé
díry, tak můžeme pouze ‚hádat‘, co se tam nachází. Na SOČce jsem
pracoval něco přes rok. Samozřejmě s přestávkami a pauzami. V teoretickém oboru fyziky věci, aspoň u mě, nefungují tak, že si sednu a dokážu vše
vymyslet najednou. Potřebuji čas a některé věci mě napadnou naprosto
z ničeho. Ale myslím, že by se dalo říct, že jsem na práci pracoval něco přes
rok. Nejvíce mi pomohl můj vedoucí práce Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
z Univerzity Palackého v Olomouci, který mi s celou prací pomáhal
a hlavně mi nabídl možnost na ní pracovat. S výsledky práce jsem i nejsem spokojen. Jsem rád za umístění v krajském kole a možný postup
do celostátního kola, ale myslím si, že práce měla potenciál postoupit
z prvního místa. Každopádně s umístěním jsem velice spokojen.“

<FGP÷M2GMCąPCRUCN×UR÷wPQWRT¾EKPCVÆOCéGTPÚEJF÷T
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Virtuální prohlídka
Gymnázia Jiřího Wolkera
Dovolujeme si vás pozvat
na nově pořízenou virtuální prohlídku obou budov
a přilehlého okolí naší školy.
V rámci virtuální procházky můžete nahlédnout do
nedávno rekonstruované auly,
tělocvičny s lezeckou stěnou,
řady odborných učeben nebo
třeba školního bufetu.
A to není vše. Dole na listě
najdete zásobárnu fotografií budovy a učeben a také
galerii třiceti videí z historie
i současnosti naší školy, medailonky významných absolventů
i rozhovory se současnými
úspěšnými studenty a mnoho
dalšího.
Přejeme vám příjemnou
prohlídku.

bit.ly/2RD4TE7
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Zdeňkovu
můž
ůžete podívat zde:
d
můžete
youtu.be/lmCBpYoKIak
Nezbývá než
než úspěšným
úspěšn
ným
ý mladým
mla
ladým
dý
studentům
ům z Gymnáziaa Jiř
Jiřího
ího Wo
Wolkkera
era popřát, aby
abby tyto letošní
letošní
š úspěch
hy
úspěchy
byly odrazovým můstkem k úspěšné
studijní a posléze i pracovní kariéře.
Reprezentují nakonec nejen sebe
a svou školu, ale i město, které může
být právem hrdé na nejednoho svého rodáka. Přejeme jim hodně štěstí.
(pr)

Foto: archiv GJW

„K výběru tématu mě vedla vzrůstající popularita jak bezptoměn.
hotovostních plateb se státními penězi, tak kryptoměn.
S popularitou ale přichází i kritika a u kryptoměn se s ní seký trh,
tkáváme velice často. Chtěla jsem tedy zmapovat český
kde se tyto peníze využívají, a jak řešit určité problémy.
lémy.
Na tématu jsem pracovala tři roky, tuto práci jsem začala
ačala
psát už v kvintě, ale byly to jen hrubé základy, které jsem
sem
v konečné fázi musela nakonec přepracovat. Při práci
áci
na mé SOČ mi pomohlo mnoho lidí jak z oboru, takk
z mého gymnázia. Velice mi pomohl Mário Havel
z Paralelní Polis, který mne zasvětil do problematiky paralelní ekonomiky a obchodu s kryptoměnami, či Dominik Stroukal, který je jeden z předních
českých odborníků na kryptoměny. Z gymnázia
to byla určitě paní učitelka Petra Přibylová, která
mi výrazně poradila například s řádkováním a citacemi, a také pan učitel Lukáš Matoušek, který mi
dával věcné rady k oboru a i například ke gramatice.“
/CTKG/CTUQX¾UGXGUXÆUVąGFQwMQNUMÆQFDQTPÆRT¾EKX÷PQXCNCRTQDNGOCVKEGMT[RVQO÷P Foto: archiv GJW
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aneb jsme s vámi u toho...
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REVOLUČNÍ BUDE JEŠTĚ LETOS!
V KOSTELCI SE PUSTILI DO OPRAV
Úplná uzavírka má
začít až ve čtvrtek 3. června

9H6WUDzLVNX
opravují pøejezdy

KOSTELEC NA HANÉ Tohle už nic nezastaví!V uplynulém týdnu se
v Kostelci na Hané pustili do dokončení rekonstrukce jedné z nejdelších a nejfrekventovanějších silnic ve městě. Kompletní oprava
Revoluční ulice by měla být hotová do konce letošních prázdnin.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Náročná oprava kostelecké tepny
musela být rozdělena do celkem tří
etap. S tou první se začalo již v roce
2018, o rok později následovala druhá část. Na zahájení poslední fáze si
však lidé i kvůli problémům s covidem museli počkat další dva roky.
Nyní se dočkali. Součástí projektu
je kromě výměny povrchu vozovky
také vybudování chodníku a parkovacích zálivů pro automobily.
„Co se týče výsadby stromů, ta je
v tomto místě problematická kvůli

vedení inženýrských sítí. Pokud někde bude možnost, tak se tam strom
objeví,“ reagoval na dotaz Večerníku
starosta Kostelce na Hané František
Horák.
Celkové náklady na realizaci třetí
etapy oprav Revoluční ulice překročí 7,1 milionu korun. „Na zastupitelstvu jsme se rozhodli, že do toho
půjdeme, přestože nemáme ještě
stoprocentně schválenu třímilionovou dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Zda jsme s naší žádostí uspěli,
bychom se měli dozvědět koncem
května. Pokud bychom však ještě váhali, tak by se oprava silnice nemusela
letos stihnout,“ vysvětlil Horák.
Přestože již byla asfaltová silnice
kompletně vyfrézovaná, ulice zůstává
oficiálně i nadále průjezdná. „Úplnou

Čechy pod Kosířem (mls) – Olomoucký kraj vydal další z řady publikací představujících kulturu a její
dědictví, které se dodnes zachovalo
na území regionu. Tentokrát se čtenářům podrobněji představí zámek
v Čechách pod Kosířem. Podmanivé
místo spjaté s pobytem a tvorbou
malíře Josefa Mánesa vloni zvítězilo
v anketě Památka roku ČR. Nová
publikace je k dispozici v pokladně
zámku nebo ke stažení na internetových stránkách www.olkraj.cz.

Stražisko (mls) – Až do úterý 1.
června do 18:00 hodin by měla
probíhat rekonstrukce železničních
přejezdů ve Stražisku. S tou se začalo
uplynulé pondělí 17. května. Jedná
se o přejezdy u splavu, v Podzámčí
a hlavní přejezd do Zátiší. Zde byl zřízen náhradní přechod pro pěší. Majitelé rodinných domů musí svá auta
parkovat na místě u bývalého mlýna.

Musí zmodernizovat ÈOV
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uzavírku plánujeme až od čtvrtka
třetího června a trvat by měla do
osmnáctého července,“ upřesnil kostelecký starosta s tím, že kompletně
hotovo by mělo být do konce letních
prázdnin.

Tím rekonstrukce silnic ve městě rozhodně nekončí. „Už máme stavební
povolení na rekonstrukci nedaleké
Třebízského ulice vedoucí podél železniční trati. Její součástí bude rovněž vybudování míst pro parkování.

Foto: Facebook

Plumlov (mls) – Čistička odpadních vod v Plumlově byla dokončena
před 15 lety. Nyní nezbytně nutně
potřebuje výraznou modernizaci,
aby byla schopna zvládat zatížení
po připojení Hamer a vojenských
objektů. Modernizace ČOV přijde
na zhruba 7,5 milionu korun, město
v této souvislosti žádá Olomoucký
kraj o dotaci. Ta by mohla činit zhruba 4,5 milionu korun.

Pustit bychom se do ní chtěli v příštím roce. Ve stejném termínu chceme
řešit i Smetanovu ulici, tam se však
nejdříve musí vyřešit problém s vedením elektřiny,“ nastínil do budoucna
Nové zásilkovny v regionu
František Horák.
Ptení (mls) – Nový Z-Box provozovaný společností Zásilkovna by
měl vzniknout ve Ptení. Vedení obce
v této souvislosti již se zástupci Zásilkovny podepsalo patřičnou smlouvu. Stejně tak tomu je i v Mostkovicích, kde nový Z-Box najdete vedle
Obecního úřadu již nyní.
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Hrubián pak bouchl pěstí do auta
BEDIHOŠŤ Nepříjemný zážitek
má za sebou řidič osobního vozidla,
který před železničním přejezdem
v Bedihošti málem přejel opilého
pobudu. Ale to nebylo všechno!
Po zastavení požadoval opilec po
šoférovi peníze, a když mu nebylo
vyhověno, uhodil pěstí do auta. Přivolaná policejní hlídka pak podle
popisu už věděla, pro koho si má
dojít! Šlo totiž o známou „firmu“.
„V úterý 18. května před dvaadvacátou hodinou jsme přijali oznámení
o poškození automobilu neznámým
mužem v Tovární ulici v Bedihošti.
Policistům vyslaným na místo oznamovatel sdělil, že mu u železničního
přejezdu vstoupil neznámý zjevně
opilý muž do cesty tak, že musel
prudce zabrzdit, aby jej nesrazil. Když
se neznámého zeptal, co se děje, byl
dotázán, zda nemá peníze. Zamítavá
odpověď se opilci nelíbila a udeřil pěstí do rámu dveří vozidla,“ informoval

František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Chlápek zpitý pod obraz způsobil na
autě drobné oděrky s dosud nevyčíslenou škodou. „K fyzickému ani
verbálnímu napadení osob nedošlo.
Oznamovatel policistům podezřelého
muže označil a ti zjistili, že se jedná
o jim velice dobře nechvalně známého
osmadvacetiletého muže ze sousední
vesnice. Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu
2,53 promile alkoholu v dechu. K důvodům svého jednání se vzhledem
ke své podnapilosti nebyl schopen
vyjádřit. Stále pouze opakoval, že jde
ke své babičce,“ podotkl František Kořínek s tím, že policisté věc šetří pro
podezření z přestupku proti majetku
a přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ty podezřelému hrozí pokuta až do výše 50 000 korun. (mik)
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NEZAMYSLICE Tady je svět ještě
v pořádku! Čápi v Nezamyslicích se po
roce opět mohou radovat z mladých.
Do hnízda přibylo trio ptáčat.
Čápi se do Nezamyslic každoročně vrací
minimálně dvacet let. Nejprve sídlili na
komíně, zhruba deset let zvelebují hnízdo
na umělém sloupu před místní školou.
V městysi si jich cení, dění v hnízdě dokonce zaznamenávají on-line přenosem
prostřednictvím web kamery. Na ní je již
od minulého týdne jasně patrná trojice
mláďat, která se nedávno vylíhla.
„Tři mláďata jsou takový průměr. Ne vždy
se ovšem bohužel všechna dožijí konce
léta. Například v minulém roce dvě ze
tří uhynula,“ prozradil Večerníku starosta
èCRÊTQFKéGUGQVTKQRV¾éCVLKåRQEVKX÷UVCTCLÊ Foto: www.youtube.com Nezamyslic Vlastimil Michlíček. (mls)

akce
v regionu...
Duatlon ve Stražisku
Jarní test fyzické zdatnosti se po dlouhé
době chystá ve Stražisku. Tamní oblíbené koupaliště nabídne zázemí pro
sportovce, kteří změří své síly na trase
duatlonu. Čekat na ně budou 4 kilometry běhu, následovat bude 25 kilometrů
na kolech a vše završí opět asi 6 kilometrů běhu. Akce se bude konat v sobotu
29. května, start je naplánovaný na
11:00 hodin, prezence od 9:00 hodin.
„Občerstvení na trati a v cíli včetně jídla
po závodu bude obdobné jako při triatlonu,“ nastínil pořadatel Jan Kovanda.

Dětský den v zámeckém parku
Nadcházející sobotu 29. května v době
od 10.00 do 16.00 hodin se v Čechách
pod Kosířem koná akce Dětský den
v zámeckém parku. Připravena bude
hraná pohádka, jejíž děj bude zasazen
do zámeckého pohádkového parku.
Děti se dále mohou těšit na malování
na obličej či dílničky u Hanácké ambasády. Chybět nebudou ani dobroty ze
zámecké kavárny.

21032310353
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Předminulý pátek 14. května před
třiadvacátou hodinou kontrolovali policisté němčického obvodního oddělení v obci Vranovice-Kelčice osobní automobil Ford
Focus a jeho jednačtyřicetiletého
řidiče. Muž slovenské národnosti
vykazoval zjevné známky opilosti,
kterou potvrdily také provedené
dechové zkoušky. Těmi policisté u muže změřili hodnoty 2,37
a 2,56 promile alkoholu v dechu.
Se změřenými hodnotami muž
souhlasil a přiznal vypití dvou litrů piva a tří decilitrů borovičky
téhož dne kolem poledne. Muže
policisté na místě zadrželi a k vystřízlivění umístili do policejní
cely. Z té byl na svobodu propuštěn následujícího dne, ale už bez
řidičského průkazu. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za ten mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti.

Slovák vystřízlivěl
v cele
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odradilo a zůstali doma. Nejvíc účastníků, přesně dvaašedesát, bylo na
trase 11 kilometrů, která vedla přes
Kapli a Stráž. Trasa 18 kilometrů už
vedla přes Hraběnku a Velký Kosíř,
tam šlo celkem 46 turistů. Trasu 28
kilometrů dlouhou si ´odvandrovalo´
šestnáct turistů, ti se prošli z Kosíře až
na Bělecký Mlýn a kolem Romže zpátky do Smržic. Na nejdelší trasu 50 kilometrů se přihlásilo deset nadšenců.
Jejich trasa vedla až do Přemyslovic,

Stražiska a odtud zase přes Bělák a Romži do Smržic,“ vypočítal pro Večerník Zdeněk Balcařík, předseda Klubu
českých turistů Smržice a hlavní organizátor Smržického vandru.
O turisty se staralo celkem třiatřicet
členů Klubu českých turistů ať už na
startu, nebo na kontrolách. „Nikde se
po trasách žádné velké hloučky, taky
v důsledku deštivého počasí, netvořily, takže po hygienické stránce bylo
všechno naprosto v pořádku. Byli
jsme moc rádi, že na trasách už fungovala občerstvovací okénka a zahrádky,“ připomněl Zdeněk Balcařík.
Nejstarším účastníkem letošního
Smržického vandru byl vyhlášen a odměněn Jaroslav Punčochář z Kelčic,
který ve svých 91 letech přijel z domova autem, obešel si trasu 11 kilometrů a zase jel domů. „Stejnou trasu
si obešel také starosta Smržic Aleš
BYLI JSME
U TOHO

ZHQVQ/KEJCN-CFNGEZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊM
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Klub českých turistů připravil uplynulou sobotu pro příchozí pět nádherných tras. „Na nejkratší dlouhou pět
kilometrů vyšlo letos jen 38 účastníků,
protože deštivé ppočasí rodiče s dětmi

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

SMRŽICE Čáru přes rozpočet udělalo v sobotu organizátorům 17.
ročníku Smržického vandru nepříznivé počasí. Skvěle připravená
akce přesto přilákala na start 170 účastníků, kteří se postupně za
silného deště vydali na jednu z pěti různě dlouhých tras. Ve výbavě
všech turistů nemohly chybět pláštěnky nebo alespoň deštníky.
A před startem horký čaj či nejlépe nějaká ta „čtvrtečka“ slivovice
na zahřátí. Účastníci letošního „mokrého“ vandru si nejčastěji vybírali trasu dlouhou 11 kilometrů, deset nadšenců pak vyrazilo na
nejdelší trať dlouhou 50 kilometrů.

Moskal s manželkou Evou. Účastnil
se také předseda celé oblasti KČT
Olomouckého kraje Rostislav Klemeš
a předseda KČT Velké Opatovice Dušan Machourek. Ten přijel do Smržic
autobusem, nechal se zaregistrovat
a pěšky šel 47 km domů,“ vyzdvihl
další rarity letošního ročníku akce
Zdeněk Balcařík.
Večerník zastihl v sobotu ráno při
startu na smržickém fotbalovém
hřišti také Miloslava Dundálka
z Pňovic u Litovle. Je výjimečný
tím, že dosud nevynechal ani jeden
ze sedmnácti ročníků Smržického

MOSTKOVICE Pořádně velké
neštěstí se stalo uplynulý čtvrtek
odpoledne v Mostkovicích. Malý
klučina jedoucí na kole si nevšiml
osobního vozidla projíždějícího po
hlavní komunikaci a narazil do jeho
boku. Zraněného chlapce převezla
sanitka do nemocnice.
„Ve čtvrtek 20. května po čtrnácté hodině došlo v Nábřežní ulici v Mostkovicích k dopravní nehodě malého cyklisty
s osobním automobilem. Podle dosavadního šetření měl chlapec dětského věku
při vjíždění na hlavní pozemní komunikaci přehlédnout z levé strany přijíždějící
Ford Fiesta a narazit do jeho pravého
boku. Chlapec při nehodě utrpěl zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské

nemocnice,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo
a výše hmotné škody způsobené na

automobilu byla předběžně vyčíslena
na 20 000 korun. „Alkohol u řidičky
Fordu policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Klasik
by řekl, že nejhorší je smrt z vyděšení. Ne, tak tragicky to nedopadlo,
nehoda poblíž Olšan u Prostějova
spíše vzbuzuje úsměv. Šofér osobního vozidla se lekl policejní hlídky,
strhl řízení a s autem naboural do
plotu!
Ve čtvrtek 20. května před desátou
hodinou řídil osmatřicetiletý řidič
osobní vůz značky Opel od Prostějova k obci Olšany u Prostějova. Právě
tady vykonávala dohled policejní hlídka, které se řidič podle svých slov lekl
a při vyjetí vpravo mimo komunikaci
nedobrzdil a narazil do oplocení telekomunikačního zařízení. „Ke zranění ĄKFKéGVQJQVQ1RGNWPCVQNKMX[UVTCwKNCRQNKEGLPÊJNÊFMCåGUVTJNąÊ\GPÊC\CUVCXKNUGCå
(QVQ2QNKEKGè4
osob při dopravní nehodě nedošlo. QRNQVXGFNGUKNPKEG
Výše způsobené hmotné škody byla František Kořínek, tiskový mluvčí u řidiče policisté vyloučili provedenou
předběžně vyčíslena na dvacet tisíc Krajského ředitelství policie Olo- dechovou zkouškou a jeho přestupek
(mik)
korun,“ uvedl ke kuriózní nehodě mouckého kraje. Jak dodal, alkohol vyřešili uložením pokuty.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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vandru! „Ani nad letošní účastí jsem
vůbec neváhal, i když lije jako z konve.
I přes škaredé počasí je na každé trase
spousta krásných míst, kde jsem ještě
nebyl a rád se na ně podívám. Třeba
dům Petra Bezruče v Kostelci na Hané,
tam dneska zamířím. Člověk při tomto
počasí musí být dobře oblečen, pak si
akci užije stejně tak, jako kdyby bylo
pěkně. Navíc si před startem dám nějakou tu ´čtvrtečku´ na zahřátí,“ smál se
nestor akce Miloslav Dundálek.
Organizátory akce deštivé počasí mrzelo a „ke vzteku“ bylo, že po poledni
déšť ustal a udělalo se opravdu krásně.
„Celé dopoledne šlapali turisté v dešti
a sluníčko vylezlo až po obědě. Kdyby
tak bylo od rána, sešlo by se nám na
startu minimálně čtyřikrát tolik turistů.
Počasí je ale to jediné, co neovlivníme.
Jinak
se nám všechno ppovedlo a ti odolJ
nější turisté, kterým déšť zase až tak
nevadí, byli velice spokojeni. Po deseti
Prostějovských vandrech to byl sedmnáctý Smržický vandr a přišli na něj dva
účastníci, kteří ani jednu z těchto sedmadvaceti našich akcí nevynechali a sbírají jejich medaile. Byli to Miloš Dundálek a Roman Sedláček. Takové stálé
účastníky máme nejraději, každoročně
se ale objeví spousta těch, kteří na vandru ještě nikdy nebyli. Jsou překvapeni,
jakou krásnou krajinu jim okolí Smržic
nabídne. Každopádně nám spousta
z nich děkovala, že jsme se v dnešní
pohnuté době nebáli vandr uspořádat,
protože většina okolních akcí byla ještě
zrušena,“ uzavřel za pořadatele Zdeněk
Balcařík s tím, že zdejší Klub českých
turistů uspořádá letos ještě Smržickou
šlapku pro cyklisty, a to hned po prázdninách 4. září.
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Akci si přesto užilo 170 turistů, nejstarším byl jednadevadesátiletý Jaroslav Punčochář

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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Vy u vody,
noviny doma

24. května 2021
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VÝŠOVICE Stavební materiál
a přípravy na stavební práce se
v těchto dnech objevovaly ve
Výšovicích. Konkrétně v centru obce, v blízkosti bývalé školy. Ta je nyní nevyužívaná a ve
špatném stavu. Do budoucna
by se to ale mělo změnit. Obec
totiž budovu plánuje proměnit
k nepoznání.
„Jedná se o rekonstrukci bývalé
školy, kterou teď budeme adaptovat na šest bytů. A to i díky
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Byty už zůstanou v obecním majetku,“ prozradil starosta
Výšovic Jakub Haluza k investici, která by měla celkově vyjít
na necelých 15 milionů korun.
První muž obce nadále potvrdil, že práce na stavbě začínají
v těchto dnech. „Vlastní staveb-

ní práce začínají dnes,“ potvrdil
Večerníku.
Komu ale bude bydlení v budoucnu sloužit? Například
v Kostelci na Hané se před časem objevil záměr soukromníka
udělat sociální bydlení, i pro odpor místních však z plánu sešlo.
„Není to pro sociálně vyloučené,
jak to často bývá, ale přednost
budou mít ti, kteří bydlení ztratili. Třeba kvůli výpovědi z nájmu.
Je to ale na posouzení pronajímatele,“ uklidňuje výšovický
starosta.
Výšovice nejsou první vesnicí,
která v poslední době investuje do
obecních bytů. Podobné snahy
jsou vidět třeba v Nezamyslicích
nebo Bousíně. V Mořicích shodou okolností upravují k bydlení
rovněž bývalou školu.
(sob) iMQNPÊDWFQXCXG8ÚwQXKEÊEJ\O÷PÊX[WåKVÊPQX÷RQUNQWåÊMD[FNGPÊ

Foto: Michal Sobecký
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Martin ZAORAL

kosti plumlovské přehrady. Nový
bezmála 70 metrů dlouhý most se
tak postupně stává nedílnou součás- S náročnou stavbou cyklostezky
tí jedinečné cyklostezky lemující tu- kolem plumlovské přehrady se začalo loni v březnu. Aktuálně je cesta
ristickou dominantu regionu.
z podstatné části dokončena, v jejím
okolí se už také objevily lavičky, odpadkové koše a další mobiliář.
„Práce jdou nyní podle našich
představ. Cyklostezka by měla být
dokončena nejpozději do konce
prázdnin,“ potvrdila aktuálně starostka Plumlova Gabriela Jančíková,
která uvítala, že realizaci projektu
nedávno podpořil Olomoucký kraj
další dotací, a to ve výši 2,5 milionu
korun.
Celkové náklady na 1937 metrů
dlouhou cyklostezku by měly pře1FWRN[PWNÆJQVÚFPGLGOQUVRGXP÷WUC\GPÚPCRKNÊąÊEJ
Foto: Martin Zaoral sáhnout 28 milionů korun.
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PLUMLOV A zase jsme o kus dál!
Zajímavá podívaná se naskytla všem,
kteří v pondělí 17. května mohli sledovat usazování kovové konstrukce
na připravené mostní pilíře v blíz-

KONICE Den řemesel, výstavu
bonsají a zahájení turistické sezóny na zámku. To vše a ještě mnoho
dalšího si v Konici připravili na termín Tradiční konické pouti, která se
bude konat v sobotu 29. května.
V Konici se kultura už pomalu rozjíždí na plné obrátky. Už na nadcházející
čtvrtek 27. května od 17:00 hodin je
do místního zámku připravena vernisáž výstavy Václava Ježka alias Macla
Jábadbady nazvaná Slunce Austrálie.
„ještě musí proběhnout v sedě,“ upozornil v této souvislosti ředitel Městského kulturního střediska v Konici
Tomáš Vrba.
Hlavní akce se pak do Konice chystají
zejména v rámci víkendové poutě. „Na
náměstí bude lunapark, před zámkem
se od 9:00 hodin uskuteční řemeslnický jarmark. Od 13:00 hodin se rozběhne program pro děti, připraveny budou
ukázky řemesel, jízda na koni, skákací
hrad či tvořivá dílnička pro děti s MC
Srdíčko. Dětem i dospělým bude hrát
folkový kytarista vystupující pod přezdívkou Mauglí,“ doplnil Tomáš Vrba.
Současně dojde na zahájení turistické
sezóny v zámku, návštěvníci zhlédnou
nejen stálou expozici či výše zmíněnou
výstavu, ale také přehlídku bonsají,
která bude umístěna na nádvoří zámku. „Lidé se mohou přijít podívat na
ukázku tvarování, za tímto účelem si
mohou donést i vlastní bonsaje,“ pozval všechny Vrba.
(mls)
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rozhovor večerníku

Nový ředitel městské policie Libor Šebestík vzpomíná i na své začátky v řadách strážníků
PROSTĚJOV Je jedním z posledních dvou strážníků, kteří k prostějovské městské policii nastoupili
hned po jejím obnovení v roce
1991. V srpnu tohoto roku to tedy
bude rovných třicet let služby. Libor Šebestík (na snímku) se navíc
stal o pět let později zástupcem
ředitele městské policie a tak po
dlouhých letech služby nebylo divu,
že se přihlásil do výběrového řízení
na přímo vedoucí post. V něm uspěl
a po schválení zastupitelstvem se
stal od 20. dubna nástupcem Jana
Nagyho. V plánu má několik změn,
mezi jeho hlavní úkoly bude například patřit omlazení současného
kolektivu prostějovských strážníků.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Vzpomenete si ještě na začátky
vzniku městské policie v Prostějově?
„Velice dobře. (úsměv) Nastoupilo nás
tehdy devět a z tohoto základního kádru jsme tady dodnes vydrželi pouze
dva. Tím druhým je současný velitel
směny Petr Studený. Ostatní v průběhu let již odešli ať už k Policii České republiky, k armádě, či podobně. Začátky
byly hodně hektické, protože tenkrát po
roce 1989 vlastně nikdo přesně nevěděl, co se v zemi bude dít. Státní policie
se teprve reformovala ze Sboru národ-

ní bezpečnosti a k tomu sílila potřeba
obecních policií. Teprve v letech 1991
až 1995 se situace stabilizovala.“
yy Proč vlastně dva roky po revoluci vznikly městské policie?
„Na začátku vás musím trochu opravit,
nešlo o vznik, ale o obnovení činnosti!
Městská policie existovala v Československu až do roku 1949, tyto bezpečnostní složky byly zrušeny až s nástupem
Klementa Gottwalda. A do let 1964 až
1968 neměla města a obce vůbec žádný
nástroj k zabezpečení veřejného pořádku. Teprve na konci šedesátých let minulého století ve městech přišli na to, že by
něco takového znovu potřebovali. Byli
zřízeni něco jako okrskoví strážníci, kteří
nosili šedivé uniformy a hlídali běžný pořádek. Pamětníci si určitě vzpomenou,
že se jim říkalo ‚šedí vlci‘, oficiálně to byla
Inspekce veřejného pořádku. Většinou
to byli vysloužilí policisté, kteří pak vykonávali pochůzkovou službu pod tehdejšími národními výbory. Chtěl jsem
tím jen říci, že zatímco někteří si dodnes
myslí, že vznik městských policií po listopadu 1989 byl nějakou novinkou, tak to
není vůbec pravda. A právě od roku 1990
vznikala velká potřeba ve všech městech
činnost městské policie obnovit.“
yy Osobně jste do řad strážníků
v Prostějově nastoupil hned při obnovení sboru 1. srpna 1991. Tušil
jste v tu chvíli, že v jeho řadách vydržíte třicet let?
„To jsem určitě nečekal, ale tak nějak
to vyplynulo ze situace. Práce je tady
hodně zajímavá a stejně zajímavé je
také pozorovat, jak se vyvíjí technika

vizitka
LIBOR ŠEBESTÍK

21021810190

✓ narodil se 30. března 1967 v Prostějově
✓ je ženatý, má dvě dospělé děti
✓ maturoval na Střední
elektrotechnické škole v Blansku,
další maturitu má ze Střední
elektrotechnické školy v Olomouci
✓ úspěšně absolvoval Vysokou školu
Univerzity Palackého v Olomouci, má doktorát z oboru vzdělávání
a výcviku strážníků obecních policií a v loňském roce dokončil
bakalářské studium na Policejní akademii v Praze
✓ desetkrát absolvoval zkoušky způsobilosti strážníka městské policie
před komisí ministerstva vnitra
✓ po maturitě nastoupil do olomoucké firmy zabezpečující
technický servis
✓ působil také v počátcích kabelové televize v Prostějově a Olomouci
✓ dne 1. srpna 1991 nastoupil k Městské policii Prostějov,
od roku 1996 byl zástupcem ředitele
✓ po úspěšném absolvování výběrového řízení jej v úterý 20. dubna
2021 prostějovské zastupitelstvo schválilo do funkce ředitele
MP Prostějov
✓ mezi jeho koníčky patři sportovní létání, od roku 1984 je členem
Aeroklubu Prostějov
✓ baví jej dále elektronika, počítače, věnuje se turistice, četbě,
sledováním sci-fi filmů a sám prý píše povídky
zajímavost: jeho vzdělání je vskutku na úrovni, podle vlastních slov
strávil více jak 22 let studiem na různých školách...

a vůbec celé naše vybavení. Představte
si, že až do roku 1995 se tady všechno
psalo na psacích strojích nebo ručně,
teprve poté jsme obdrželi první počítač a začaly se zde tvořit sítě. Byli jsme
propojeni s magistrátem a od roku
2000 se řešila také napojení na státní
registry a během posledních dvou
let jsme byli vybaveni i tablety, které
strážníci nosí i na pochůzkovou službu a mohou se tak přímo při výkonu
služby dostat například do registru
vozidel a podobně. Naše hlídky si dnes
mohou vylustrovat každého občana
při běžných kontrolách. Dnes máme
umožněn i vstup do registru obyvatel.
Technika se za uplynulých třicet let
úplně změnila a já osobně jsem u těchto změn byl. A jsem tomu rád.“
yy Co všechno se u městské policie
za tu dobu ještě změnilo?
„Tak hlavně lidé okolo, kolektiv se rapidně rozrostl a dnes u prostějovské
městské policie působí na šest desítek
strážníků. Velkou změnou bylo zřízení
okrskové služby, což je naprosto super
věc. Okrskoví strážníci totiž mají přímý
kontakt s občany, což vítají zejména
senioři. A my tak máme rovněž daleko
přesnější informace z daného místa, než
kdyby nám lidé jen telefonovali a složitě
věc vysvětlovali. O změnách v počítačových technologiích jsem už hovořil, ale
stejně progresivně se vyvíjelo naše vybavení týkající se služebních vozidel, výstroje i výzbroje. Jen tak pro zajímavost,
před třiceti lety, když strážník nechal
na vozidle po vypnutí motoru zapnuté
majáky, s jistotou během pár desítek minut byla vybitá baterie. To už dnes není
možné díky speciálnímu vybavení.“
yy Jako zástupce ředitele jste poslední rok vlastně prostějovským
strážníkům už šéfoval. Jaké to bylo
pro vás období?
„Je to tak, Jan Nagy byl dlouhodobě
v pracovní neschopnosti, takže zhruba
od března loňského roku jsem jej zastupoval na sto procent. A můžu vám říct,
že jsem spadl přímo do začátku pandemie covid-19, kdy tehdy jen málokdo
věděl, co bude všechno následovat a co
za opatření bude potřeba udělat. To
bylo velice náročné. Ale nakonec jsme
to v průběhu dalších měsíců ve spolupráci s vedením města zvládli.“
yy Jaká byla vůbec vaše osobní spolupráce s exředitelem Nagym?
„Určitě dobrá. Jan Nagy vnesl před jednadvaceti lety do městské policie nové
myšlenky a právě jeho zásluhou byla
v Prostějově zřízena okrsková služba.
Měl velkou zásluhu také na rozvoji
kamerového systému v Prostějově,
při jehož dalším vývoji mi pak dal volnou ruku a já pokračoval v jeho práci.
A troufnu si tvrdit, že dnes máme
v Prostějově jeden z nejmodernějších
kamerových systémů v republice.

Že vydržím u měšťáků celých třicet let,
jsem určitě nečekal, ale tak nějak to
vyplynulo ze situace. Práce je tady hodně
zajímavá a stejně zajímavé je také pozorovat,
jak se vyvíjí technika a vůbec celé vybavení.
Představte si, že až do roku 1995 se tady vše
psalo na psacích strojích nebo ručně...
Letos máme ještě modernizovat pět
kamer. Také jsme v roce 2000 začínali
krimipřipravovat projekty prevence krimi
nality, mimo jiné i na dotace pro kamerové systémy.“
yy Když na začátku letošního roku
oznámil, že končí ve funkci ředitele
a odchází do důchodu, bylo to pro
vás překvapení?
„Přiznám se, že mě s tím hodně překvaa
pil... Zhruba v listopadu loňského roku
byl ještě rozhodnutý obnovit si zkoušky
potřebné pro vedoucí funkci. No ale
pak v lednu oznámil, že ze zdravotních
a rodinných důvodů odejde. Ale chápal
jsem ho, poslední rok měl jisté zdravott
ní potíže a byl i v nemocnici. Navíc měl
k odchodu do důchodu už i věk.“
yy Váhal jste nad tím, zda se přihlái
sit do konkurzu na nového ředitele?
„Nebylo to automatické a přiznám
se, že jsem o tom dlouho přemýšlel.
Uvědomoval jsem si, jak to bude
náročné. Zejména dalšího půl
roku, než bude jmenován můj
případný zástupce. Opravdu
to nebyla jednoduchá vol-l
ba, ale na druhé straně
jsem chtěl zúročit své
zkušenosti.“

že o práci strážníka není mezi lidmi zájem i z jiných důvodů. Jedná se o stresovou záležitost, z dvanáctihodinové
služby jste deset hodin venku v ulicích,
vyjíždíte ke složitým zásahům i v noci,
a navíc vidina odchodu do důchodu

Foto: Michal Kadlec

yy Jaké byly vaše první dny ve funkci
ředitele Městské policie Prostějov?
„Nebyla to pro mě až tak velká změna,
takže se cítím v pohodě. Musel jsem
hned na začátku řešit nějaké personální
změny v přesunech pracovníků, zejména co se týká zahájení projektu měření
rychlosti vozidel v Prostějově, taky výběr nového okrskového strážníka.“
yy Když jsme u těch personálních
věcí, věkový průměr strážníků je 45
let. Co s tím hodláte dělat?
„Věkový průměr bude aktuálně asi
ještě o nějaký ten rok vyšší... (pousměje
se) Ano, je to obrovský problém a přiznám se, že v tuto chvíli vám nedokáži
říct, co s tím. Samozřejmě už několik
let usilujeme o omlazení kolektivu
a vypsali jsme hned několik výběrových řízení. Buďto se ale nepřihlásí vůbec nikdo, nebo jeden, maximálně dva
zájemci. Mnozí zájemci pak v průběhu
posledních let ‚pohořeli‘ u psychotestů, ale hlavně u testů tělesné zdatnosti.
Navíc dnes se už nechodí na vojnu,
takže v mládí si lidé nevytvoří žádný
vztah k bezpečnostním složkám, služební disciplíně a podobně. A o tělesné kondici ani nemluvím. Myslím si,

v 65 letech není také lákavá. Těch příčin je víc a bude to velmi těžký úkol
někoho přitáhnout. Osobně si myslím, že o práci strážníka bude zase větší
zájem ve chvíli, kdy se zvýší nezaměstnanost.“
yy Nemůže nějak pomoci stát?
„Stát nebo ministr vnitra si na městskou
policii vzpomenou jen v případě, když
něco potřebují. Viz koronavirová krize,
při které jsme často pomáhali Policii ČR
při zajišťování veřejného pořádku, protože ta plnila jiné úkoly státu. V tu dobu
bylo řešení veřejného pořádku ve městech zejména na obecních a městských
policiích. Nicméně spolupráce se všemi
složkami IZS v době covidové krize
byla na velice dobré úrovni.“
yy Zmínil jste obnovení měření
rychlosti vozidel v Prostějově. Vy
jste pro, aby se měřilo?
„Jednoznačně! A dodnes lituji, že
tenkrát před deseti lety bylo měření
rychlosti v Prostějově kvůli legislativním nedostatkům zrušeno. Teď už se
nic protizákonného stát nemůže, žádná soukromá společnost se k datům
a osobním údajům přestupců dostat
nemůže. Měření rychlosti je vzhledem

k chování mnoha řidičů potřebné
a z bezpečnostního hlediska i nutné.
A jak říkal na jednání zastupitelstva vedoucí územního odboru prostějovské
policie plukovník Adam, kdyby radary
zachránily jediný lidský život, pak mají
obrovský smysl.“
yy Budete chtít ve své funkci dělat
něco jinak než váš předchůdce Jan
Nagy?
„Já jsem podřízen primátorovi města,
takže když budu usilovat o některé změny, musím to samozřejmě nejdříve prodiskutovat s ním. Obecně vzato bych ale
chtěl více spolupracovat s médii, protože
prezentace prostějovské městské policie
se mi zdá chabá. Sice jsme hodně zapracovali na internetových stránkách a zásluhou preventisty městské policie Petra
Zapletala na nich každý den zveřejňujeme nějaké novinky, ale rozsah prezentace bych si představoval mnohem větší.
Rád bych pokračoval v preventivních
programech, které děláme velice kvalitně. Rozvíjet chci výbornou spolupráci se
všemi složkami integrovaného záchranného systému. A udělám všechno pro to,
aby Prostějov zůstal jedním z nejbezpečnějších měst v republice.“

zpravodajství
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PROSTĚJOV Tak tohle rozhodně nikdo nepředpokládal ani
v tom nejrůžovějším snu! Když předloni v prosinci zastupitelé
schvalovali rozpočet města Prostějova na rok 2020, hlasovali pro něj s vědomím, že záporné saldo příjmů a výdajů může vyšplhat až do závratné výšky bezmála 90 milionů korun.
Jakmile pak v průběhu minulého roku zasáhla ekonomiku
celého státu krize v důsledku koronaviru, očekával se také
v městských účtech mnohem větší průvan a ještě vyšší schodek v rozpočtu. Nakonec je ale všechno jinak. Městská kasa
„přetéká“ penězi a rozpočet zaznamenal rekordní přebytek!
Jak je to možné?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Už v minulém vydání Večerník avizoval, že v úterý 18. května budou radní
projednávat závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020.
Zpráva, která po jednání rady byla zve-

řejněna, pak přímo šokovala! „Hospodaření statutárního města Prostějova
skončilo v roce 2020 kladným saldem
příjmů a výdajů ve výši 174 590 000
korun. Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. prosinci 2020 ve výši
89,99 milionu korun jde o velmi příznivý výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření našeho města,“ zvěstoval prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011).
Jak je ale možné, že hospodaření
skončilo tak výrazným přebytkem

i přes nastalou krizi? „Město Prostějov muselo v roce 2020 čelit dopadům koronavirové epidemie ať už
v podobě výpadků na straně příjmů,
kdy jsme zaznamenali pokles daňových příjmů, nevybrané správní
poplatky nebo slevy na nájemném
jako podpora živnostníkům, tak
i v podobě mimořádných výdajů.
Ty spočívaly zejména v nákupu
ochranných pomůcek i poskytnutí finanční pomoci živnostníkům
a Národnímu domu Prostějov, dále
šlo například o úhradu vícenákladů
za provoz MHD, která jezdila po
určité období zdarma. Pomoc směřovala také prostějovské nemocnici,“
vyjmenoval František Jura výdaje
rozpočtu s tím, že tohoto fantastického hospodářského výsledku se
podařilo dosáhnout zejména díky
úsporám na výdajové stránce rozpočtu města.

„Dokázali jsme
hlavně ušetřit na výdajích města,“
vysvětlil primátor František Jura

„Uspořeno bylo 15,53 procenta upraveného rozpočtu a pozitivní vliv mělo
i vyšší plnění upraveného rozpočtu na
straně příjmů, a to 106,3 procenta. Je
třeba také zdůraznit, že jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je
dán tím, že město Prostějov ke svým
dobrým finančním výsledkům
nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční
výdaje financovat ze svého rozpočtu
a finančních rezerv,“ mne si ruce
František Jura. „Hospodaření města
Prostějova za rok 2020 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM
Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 2TQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCX[UX÷VNKNéÊOUGRQFCąKNQFQU¾JPQWVTGMQTFPÊJQ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
a pasiv statutárního města Prostějova RąGD[VMWXO÷UVUMÆOTQ\RQéVW\COKPWNÚTQM
k 31. prosinci 2020 a nákladů a výno- předpisy,“ doplnil ještě Radim Carda, Závěrečný účet města budou schvasů a výsledku jeho hospodaření za rok vedoucí finančního odboru prostě- lovat zastupitelé na svém červnovém
2020 v souladu s českými účetními jovského magistrátu.
zasedání.

174 590 000 korun
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PROSTĚJOV Už na začátku tohoto měsíce sdělil Večerníku jednatel Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša plány, podle kterých provozovatel hodlá otevřít
obě prostějovská koupaliště
v pátek 28. května. Nyní je však
jasné, že tento termín zahájení
letní sezóny pro koupáníchtivé
návštěvníky platit nebude! A to
nejen kvůli nepříliš dobrému počasí...
Přesto ale v krasickém aquaparku
i na koupališti ve Vrahovicích probíhají finální přípravy na zahájení
sezóny. „Bazény jsou napuštěny, filtrovány a hygieniky byly provedeny
odběry. Probíhají poslední úklidové
práce, zkouší se technologie,“ popsal
Večerníku minulý čtvrtek Vladimír
Průša, který zároveň připustil, že
provozovatel obou koupališť počítá i s vyhříváním vody v bazénech.
Alespoň v úvodu sezóny. „Pokud
bude mít vyhřívání smysl a noční

na
„Èekáme
tí vlády,“
rozhodnu
šéf
zdùvodnil vy
sprá
Domovní
teploty nebudou tak nízké, že by
ohřátou vodu opět výrazně snížily,
tak v aquaparku budeme ohřívat.
Ve Vrahovicích je ohřívaný pouze
dětský bazének,“ uvedl Průša, jehož
se Večerník samozřejmě přeptal,
kdy tedy Domovní správa hodlá
obě koupaliště otevřít? „Zatím vláda
nerozhodla o otevření venkovních
bazénů. Údajně by to mělo být k 1.
červnu. Jakmile to bude legislativně
možné a počasí bude na koupání,
tak otevřeme,“ předestřel.
Mezitím prostějovští radní po svém
jednání schválili novinku, která od

0CQVGXąGPÊRTQUV÷LQXUMÚEJMQWRCNKwċUKOWUÊOGLGwV÷RQéMCVP¾XwV÷XPÊEKMTCUKEMÆJQCSWCRCTMWDWFQWOÊVOQåPQUVKPVGTPGVQXÆJQP¾MWRWXUVWRGPGM
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letošního roku zjednoduší mnohým
návštěvníkům krasického aquaparku
přístup ke vstupenkám. Pro on-line
internetový prodej vstupenek v aquaparku poslouží dvě nové čtečky. Nákup bude realizován ze stotisícového
účelového nadačního příspěvku z Nadace ČEZ. Přijetí tohoto daru schválilo Zastupitelstvo města Prostějova
již loni v listopadu. „Příspěvek bude
využit na dvě čtečky vstupenek ve výši
dvaasedmdesát tisíc korun. Další prá-

7URMLFH8NUDMLQFĎRSLOÛFKMDNRe'¿QLr

3nD>CID>DUDI>D=TGDQTCJnOîID
PROSTĚJOV To se hned tak nevidí! V nočních hodinách z předminulé neděle 16. na pondělí 17.
května zastavili policisté v Plumlovské ulici osobní vůz s opilou
posádkou, řidiče nevyjímaje. Šlo
o tři Ukrajince, kterým navíc vypršelo povolení k pobytu v České
republice. Kromě rychlého soudního projednání trestného činu
s šoférem byli všichni tři Ukrajinci okamžitě vyhoštěni. Do zemí
Evropské unie se tak nepodívají
několik měsíců.
„V pondělí 17. května dvě hodiny
po půlnoci kontrolovali v Prostějově
policisté oddělení hlídkové služby
osobní automobil Fiat Punto a jeho
posádku. Ihned po zastavení vozidla
poznali, že všichni tři muži jsou pod
vlivem alkoholu. Jejich podezření
se u řidiče potvrdilo provedenými
dechovými zkouškami, kterými
změřili hodnoty 1,48 a 1,53 promile alkoholu v dechu. S výsledkem
zkoušek padesátiletý Ukrajinec
souhlasil a přiznal vypití piva, jehož
množství ani čas konzumace nebyl
schopen blíže specifikovat,“ sdělil
na úvod František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Protože se jednalo o cizince ze země
mimo Evropskou unii, byla součástí
silniční kontroly i kontrola jejich do-
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kladů. „Při té policisté zjistili, že všem
třem povolení k pobytu již vypršelo.
Na místo byli proto přivoláni pracovníci odboru cizinecké policie, kteří
si spolujezdce taktéž ukrajinské národnosti ve věku 27 a 33 let převzali.
Provedenými dechovými zkouškami
změřili hodnoty 2,3 promile alkoholu v dechu u mladšího a 1,28 promile
alkoholu v dechu u staršího z nich.
Po vystřízlivění na protialkoholní
záchytné stanici byli oba spolujezdci
ve správním řízení vyhoštěni ze zemí
Evropské unie. Mladší z mužů za nelegální pobyt od ukončení povolení
k pobytu v délce 111 dní na 12 měsíců, starší pak za 163 dní na 15 měsíců.
Padesátiletý řidič byl za 20 dní pře-

Kontrola v mateřince nezjistila
žádné nesrovnalosti v hospodaření

kročení povolení k pobytu vyhoštěn
na dobu 12 měsíců,“ prozradil František Kořínek.
To ale nebylo ještě všechno. „Protože byl řidič pro řízení pod vlivem alkoholu podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, zůstal na
rozdíl od svých krajanů ´v péči´ prostějovských policistů. Ti podezřelého v rámci zrychleného zkráceného
přípravného řízení už ve středu 19.
května postavili před soudce Okresního soudu v Prostějově. Ten muži
před opuštěním České republiky za
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky uložil trest zákazu řízení a za
nelegální pobyt vyhoštění,“ uzavřel
policejní mluvčí.
(mik)

ce spojené s internetovým prodejem
od dodavatele turniketového systému
vyjdou na necelých jedenatřicet tisíc,“
vyčíslil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil s tím, že aktuálně již společnost Domovní správa
pořídila předmětné zařízení v celkové
hodnotě 119 185 korun. „Věříme,
že toto rozšíření služeb občany a návštěvníky aquaparku v Krasicích potěší
a odbavení při vstupu bude plynulejší
a rychlejší,“ uvedl Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV V souvislosti s mateřskou školou ve Smetanově ulici
ve Vrahovicích projednávali minulé úterý prostějovští radní hned
dvě zásadní záležitosti. Jednak museli vyřešit rezignaci dlouholeté
ředitelky Jany Baarové a projednat závěry kontroly, ke které došlo
v této mateřince na podzim loňského roku. Školku na „Smetance“
>>>Dokončení na straně 17
povede dočasně Eva Pírková.
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PROSTĚJOV V průběhu uplynulého „covidového“ roku prudce
narostl počet případů domácího
násilí. A nebylo vždy pravidlem, že
by byl pachatelem muž... O události, k níž mělo dojít koncem letošního února na prostějovském sídlišti
Hloučela, se Večerník dozvěděl od
jednoho z našich čtenářů. V panelovém domě ulice Cyrila Boudy dokonce tekla i na krev!
„Jeden ze známých chodí po sídlišti
a chlubí se řeznou ranou. Způsobit mu
ji měla jeho dcera, na niž byla v této věci
již podána žaloba. On však tvrdí, že sedět nebude, protože změnil původní
výpověď,“ prozradil nám muž, jehož
identitu má redakce k dispozici. Z dalšího svědectví vyplývá, že při útoku
mohl svoji roli sehrát i alkohol, s nímž
měla mít žena dlouhodobé problémy.
„Člověk nikdy neví, kdy může něco
podobného zopakovat,“ podotkl s tím,
že v minulosti už k podobným činům
měla sklony. V těchto dnech zůstává
pachatelka trestného činu na svobodě, měla být normálně chodit do
práce za pokladnu nejmenovaného
prostějovského supermarketu...

Žaloba byla podána
Jak se Večerníku podařilo zjistit, celá
záležitost má skutečně svůj reálný
základ. „Mohu potvrdit, že v případě
možného napadení otce vlastní dcerou byla podána žaloba k Okresnímu

FKFHFKUiQLW
soudu v Prostějově,“ uvedla státní
okresní zástupkyně Naděžda Kezniklová. „Věc není zcela jednoznačná a nelze předem odhadnout, jak vše skončí.
Záležet přitom bude zejména na shromážděných důkazech a výpovědích
svědků,“ přidala.

Má co skrývat?
Rozhodně se přitom nejedná o ojedinělý případ domácího násilí. Těch
dlouhodobě přibývá, během uplynulého roku se jejich počet u nás měl
zvýšit o celou polovinu. Stále běžnější
přitom je, že policisté do stejné domácnosti vyjíždí i několikrát týdně.
Situace se vždy na nějaký čas uklidní,
oběti se nechají uchlácholit a vše vyzní
do ztracena.
Netrestané násilí se postupem času
stále stupňuje a může skončit i smrtí
oběti. Bylo tomu tak i v případě paní
A. a jejího tatínka? Pokud on sám
skutečně je připraven vzít svoji původní výpověď zpět, pak za tímto
krokem mohou stát dva základní
důvody. Buď on sám má co skrývat,
nebo za vším stojí jeho ochranitelská láska. Ta ovšem obvykle k ničemu dobrému nevede.
„Násilníci se po incidentu většinou začnou chovat vzorně a slibují, že už to
nikdy neudělají. Svoji roli hraje i to, že

obzvláště ženy, které bije jejich partner,
si říkají, že si za to vlastně mohou samy.
Agresor je dokáže přesvědčit, že všechno příkoří činí pro jejich vlastní dobro
a že si je vlastně zasloužily,“ vysvětlil již
v minulosti státní zástupce Ivo Černík,
z jehož dlouhodobých zkušeností
vyplývá, že psychický nátlak i fyzické
násilí se postupem času vždy neustále
stupňují a vše může vyvrcholit i tragicky.
Co přesně se za zdmi panelového bytu
stalo, nevíme. Zahalen rouškou tajemství zůstává i důvod sporu, který vyvrcholil až v bodnutí nože a krveprolití. Stejně tak se rozcházejí výpovědi
o kladném či záporném vztahu otce
s dcerou. Jasněji by mělo být už brzy.
Soud v tomto případě nařídil hlavní
líčení na úterý 8. června. A Večerník
(mls)
bude u toho!
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LVI – 22. 7. až 22. 8. Vy se vůbec nešetříte a pokoušíte tím osud! Ovšem
jestli i nadále budete pokračovat v dosavadním způsobu života plného stresu, dožijete se tak maximálně letošních
Vánoc. Zvolněte pracovní tempo.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vaší
blízkosti se objeví někdo, kdo vás
plně zaujme na první pohled. Je
přirozené, že se budete snažit zjistit,
o koho vlastně jde a zda by se vyplatilo navázat s ním nějaký užší kontakt.
Jděte do toho!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nebuďte na
všechno sami. Do svých aktivit zapojte
co nejvíce lidí a nejlépe i své děti. Ostatně na svoji rodinu byste si měli udělat
více času a strávit s ní veškeré své volno.
Dosud tomu tak nebylo.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Budete mít
štěstí ve hře, zato v lásce tento týden
pohoříte. Sice můžete vyhrát balík peněz, ovšem těmi si všechno nekoupíte.
V partnerském vztahu to bude skřípat,
vyloučen není ani rozchod.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Popadne vás amok v uklízení, čímž hodně
naštvete nejen partnera, ale i celou rodinu. Domácnost už máte přitom čistou jako alabastr, takže se věnujte jiným
aktivitám. Zajděte si do společnosti.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
V práci bude panovat nervózní atmosféra, protože nadřízení uvažují
o propouštění. Vy ale buďte klidní,
vzhledem k vašim zásluhám se vás
tato mizérie týkat nebude. Naopak
můžete povýšit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Stále budete mít pocit, že jste na něco zapomněli.
Bude to ale skutečně jen pocit, při vaší pověstné pečlivosti ani nic zanedbat nemůžete. V klidu se tak můžete věnovat svým
zálibám, nic podstatného vám neuteče.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vaše řidičské
umění je prachmizerné, tudíž se na delší cesty autem vydejte jen se zkušenějším partnerem či kamarádem. Ostatně
vaše omlácené auto už by zasluhovalo
opravu, a to přímo generální.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 35$&Ì
35$&Ì35267Ĥ('.<
Ì 35267Ĥ('.<
Ĥ
Ariel Color Reveal tekutý 2.64l,
48 praní

199,00

199,00

369,90
(2,86l)

399,90

-

Savo bez chlóru prášek Universal
na bar. a bílé, 50 praní

199,00

199,00

479,90

199,90

199,90

Lovela Baby tekutý na bar. 4,5l

319,00

-

-

-

-

Coccolino Care Black gel, 60 dávek

469,00

229,00
F¾XGM

469,90

154,90

-

Lovela Baby tekutý na bílé 4,5l

319,00

-

-

-

-

79,90

209,90
(3,5 l)

REX gel Malaysian Orchid & Sand.
1l, 20 praní

Naše
4'57/¦

79,90

-

-

Prací prostředek je chemická látka s detergentními účinky, která se přidává do vody, aby
pomohla lépe vyprat prádlo. Tradičněji míval formu prášku nebo granulí, postupem
času se častěji používala tekutá forma, nyní jsou v kurz gely, některé značky vyrábějí také tablety. Vydali jsme se tedy zjišťovat, kde ušetříte. Oblíbený Ariel Color Reveal tekutý nabízí za nejnižší cenu Albert a Billa, gel Coccolino Care Black je suverénně
nejlevnější v Tescu, kde za stejnou cenu jako v Albertu můžete přihodit do košíku i gel
značky Rex Malaysian Orchid&Sand. Výrobe Lovela Baby tekutý nabízí výhradně
Albert. Savo bez chlóru prášek Universal na barevné i bílé praní jsme objevili nejlevněji
hned na čtyřech místech.
Ať je bílá zase bílá!
Průzkum byl proveden ve středu 19. května 2021.

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

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 26. května od 8.20 hodin
je naplánovaná cesta Z LUTOTÍNA
NA BĚLECKÝ MLÝN. Cestou budou
navštíveny aspoň 2 studánky, chráněné území Na Hůrkách, památnou lípu,
kapličku v Mokřinách a hradiště Bílovický hrad. Sraz je na vlakové zastávce
Lutotín (vhodný vlak jede z Prostějova
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR v 8:02, nastupujte do předního vagónu).
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777 Návrat po 12.00 hodin. Délka trasy 5-6 km,
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 aktuální info najdete na www.iris.cz
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, a na tel. 603 730 594.
čtvrtek jen pro objednané klienty.
SONS PROSTÌJOV
Můžete využít nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství Prostějovská pobočka Sjednocené orke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, ganizace nevidomých a slabozrakých
či ušní tvarovky různých velikostí).
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pros- aktivizační služby a dopomoc v rámci dotějově, Kostelecká 17, nabízí
brovolnické služby. Dále nabízí možnost
k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služ- zapůjčení kompenzačních pomůcek
by jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší a zajišťuje pomoc při vyřizování záležiinfo na tel.: 588 008 095, 724 706 773.
tostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
V neděli 30. května od 7.00 do 10.00 ho- ulici 15: pondělí 9-12hod a dále po tel.
din se v chovatelským areálu u vlakového domluvě.
nádraží ve VyškovČ konají TRHY chovaCENTRUM PRO RODINU
telů exotického ptactva, drobného zvířectva, zemědělských potřeb a produknám. J.V. Sládka 2, Prostějov
tů. Prodej se bude konat ve venkovních Každé pondělí od 16:00 hodin, po předprostorách. Info na tel. 739 665 050.
chozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
KDE SE CO DÌJE? v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
SVÉ NÁMĚTY ČI POZVÁNKY NA AKCE
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
NÁM VOLEJTE NEBO PIŠTE NA TEL.:
směřování - to vše s psycholožkou Marce582 333 433, 608 960 042,
lou Anežkou Kořenkovou.
NEBO NA E-MAIL: INZERCE@ VECERNIKPV.CZ
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Nejbližších sedm dní může přinést Prostějovanům trápení v partnerských vztazích, které právě teď projdou náročnou zkouškou. Pokud
ale udržíte nervy na uzdě a nebudete se hádat, můžete krizi lehce
překonat. Ukáže se, jak pevný váš vztah ve skutečnosti je.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Čeká vás
návštěva lékaře, ze které máte oprávněné obavy. Dozvíte se však výsledek
vyšetření, který na vaší tváři vyloudí po
dlouhé době úsměv. Budete se ale muset šetřit a neflámovat jako doposud.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V rodinných
vztazích dojde k napětí, jaké jste dlouho nezažili. Předmětem sporů budou
peníze, jak jinak. Pokud se do hádek
nechcete zapojit, klidně to vynechte.
Ostatně o nic nepřijdete, chudými zůstanete i nadále.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete
hodně nervózní z nedostatku peněz.
Už několik měsíců vás trápí nižší výplata a světlo na konci tunelu je neviditelné. Nesmíte být líní, zkuste si najít ještě
jednu práci, jinak rodinu neuživíte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Aniž byste to
chtěli, urazíte člověka, kterého si jinak
velice vážíte. I kdybyste se rozkrájeli, vrátit se to nedá. Omluva dotyčnému bude
jen základem, musíte změnit svůj celkový přístup ke všem, které potřebujete.

infoservis
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Multikulturní centrum Mozaika
* v pondělí 24. května od 9.30 do 11.30
hodin se uskuteční KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ. Program pro rodiče s malými dětmi vám rozšíří obzory, zatímco
vaše děti si zlepší své sociální, pohybové,
hudební a manuální schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní rutiny,
získat nové přátele a dozvědět se důležité
informace. Čeká na vás rodinná atmosféra
v malých skupinách rodičů a dětí.
* od úterý 25. května do úterý 29. června od 15.30 do 16.30 hodin a 17.00 do
18.00 hodin se koná kurz MONTESSORI – VŠESTRANNÝ ROZVOJ
DÍTĚTE s P. Sochorovou. Na úvod
kproběhne seminář pro rodiče, jehož
náplní bude seznámení se se základními
principy Montessori pedagogiky, představení a rozdělení Montessori pomůcek
pro děti dle věku a vlastnoruční výroba
jedné hračky. V dalších lekcích půjde
o zážitkovou formu – k dispozici bude
cca 50 rozvojových pomůcek. Jednotlivé
aktivity rozvíjejí smyslové poznání, jemnou motoriku, slovní zásobu a matematické myšlení. Kurz je určen pro rodiče s dětmi
ve věku 18 měsíců až 4 roky.
* ve středu od 8.30 do 11.30 hodin je na
programu ŠKOLIČKA V MOZAICE.
V kurzu se bude simulovat režim v mateřské škole (výtvarné, hudební, pohybové
a další aktivity) včetně pobytu na zahradě.
* ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin
se koná tvořivá dílna VYPICHOVANÉ
KVĚTINOVÉ MISKY, která proběhne
v případě příznivého počasí na zahradě. Vytvářet se bude dekorace na stůl
z živých květů naaranžovaných do misky.

INFORMUJE

PORADNA PRO PODNIKATELE
Připomínáme podnikatelům, že
stále funguje Poradna pro podnikatele poskytovaná Hospodářskou komorou ČR.

Můžete sem zadávat dotazy, připo- Poradnu najdete na
mínky či podněty týkající se vašeho
www.poradnapropodnikatele.
komora.cz.
podnikání, můžete se ptát na otázky
související s covid-19.
(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: Stražisko, Maleny,
Obec: Prostějov
Obec: Držovice
Dne: 7. 6. 2021 od 7:30 do Suchdol, Jednov, Ptenský Dvorek Dne: 15. 6. 2021 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Dne: 11. 6. 2021 od 7:30 do 12:30 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Průmyslová č. 3, 5, 18 s firmami hodin. Vypnutá oblast: celé obce jednostranně ul. K. Kryla s parc.č.
Spro stavby s.r.o., M.B.S. Mini Bre- Stražisko, Maleny, Suchdol, Jed- 603/40, 603/41, 603/32, 603/2,
wery system s.r.o., VR Morava a.s., nov (včetně přilehlých chatových 603/29, 603/30, 603/39, 603/38,
Axiom Brewery s.r.o., Fedor Auto oblastí). Část obce Ptenský Dvo- 603/37, 603/28, 603/27 k.ú. Drrek (včetně chat) podél silnice žovice.
s.r.o., Ing. M. Sedláček.
směr Suchdol od č. 97 po konec Obec: Prostějov
Obec: Čehovice
Dne: 8. 6. 2021 od 7:30 do obce. Část chatové oblasti ohrani- Dne: 16. 6. 2021 od 7:30 do 10:00
14:30 hodin. Vypnutá oblast: čená čísly 145, 209, 254. Chatová hodin. Vypnutá oblast: ul. Vodní
Čehovice:č.p.K/492/2, K/492/3 oblast podél Brodeckého potoka od č. 16 po č. 30, od č. 5 po č. 33,
od č. 52, 50, 365 po konec s čísly (mimo Centrum zdraví č. 25),
Obec: Stražisko
Dne: 9. 6. 2021 od 7:30 do 14:30 54, 55, 101, 207, 321…). Odběra- Mlýnská od č. 12 po č. 38 + parkohodin. Vypnutá oblast: Stražisko telská trafostanice Stražisko Osik viště, od č. 19 po č. 39.
(č. 300820).
č.p. 18.
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 16. 6. 2021 od 10:00 do
Dne: 9. 6. 2021 od 7:30 do 11:00 Dne: 11. 6. 2021 od 7:30 do 11:30 12:00 hodin. Vypnutá oblast: část
hodin. Vypnutá oblast: celá ná- hodin. Vypnutá oblast: obytné ul. Průmyslová, Za Drahou s odkupní zóna Kaufland vč. obchodů domy Švýcarská č. 1, 2, 3, 4, 5, ul. běrnými místy Ing. M. Sedláček,
J.V. Myslbeka s č. 17, 19, 21 vč. ga- M.B.S. Mini Brewery System s.r.o.,
na ul. Okružní.
ráží naproti, Krasice s pop.č. 356, VR Morava a.s., Axiom Brewery
Obec: Prostějov
Dne: 9. 6. 2021 od 12:00 do 15:00 357 a 358, parc. č. 173/6.
s.r.o., Fedor auto s.r.o., Spro stavby,
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice Obec: Prostějov
s.r.o.
Kovaříkova, Polišenského, Chod- Dne: 11. 6. 2021 od 12:00 do Obec: Myslejovice
15:00
hodin.
Vypnutá
oblast:
ul.
ská, Slovácká, Šumavská, BeskydDne: 17. 6. 2021 od 7:30 do 15:00
ská, Hacarova, oboustranně ul. Za Pod Kosířem od Hloučele sm. hodin. Vypnutá oblast: Myslejovelodromem od ul. Valašská po ul. sportovní centrum po ul. Koste- vice: č.p. 114, 900, parc.K/104/5
lecká vč. areálu Hanakov, s.r.o., a okolní chaty ev. č. 25, 26, 27, 28,
Beskydská.
stavebnin, ul. Kostelecká – pravá 35, 39.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 strana od č. 60 po konec města Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: ul. Neru- vč. č. 5132, 5133, 5134, přejezdu Dne: 18. 6. 2021 od 7:30 do 10:30
dova – levá strana s č. 43-93, celá ČD Smržice + autobazar na levé hodin. Vypnutá oblast: odb. místa
ul. J. Švermy, oboustranně ul. Fan- straně, staveniště nadjezdu, dále Geis CZ s.r.o. Za Olomouckou ul.
derlíkova od ul. Nerudova po č. 67 celé ul. Olympijská, Atletická, Za a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na
a 68, ul. Obránců míru od č. 3 a 6 Kosteleckou č. 3632, 3715. Od- ul. Olomoucká.
po č. 11 a 16, ul. Kpt. O. Jaroše od běratelská trafostanice Prestol (č. Obec: Držovice
300090).
ul. Nerudova po č. 8 a 11.
Dne: 18. 6. 2021 od 7:30 do
Obec: Prostějov
Obec: Klenovice na Hané
10:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Dne: 14. 6. 2021 od 8:00 do 14:00 Dne: 16. 6. 2021 od 12:30 do Za Olomouckou s odb. místy Pahodin. Vypnutá oblast: Klenovice 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ná- lety Morava s.r.o., Mego Pro s.r.o.,
na Hané: č.p. 181, 31, 29, 28, 115, kupní centrum Albert, Plumlov- Chvalis s.r.o., č.p. 5051.
ská ulice.
138.
EG.D, a.s.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 25. května: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél
trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří.
Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
čtvrtek 27. května: Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova,
Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (ŠafaříkovaSladkovského) levá strana směr z centra

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Galerie
Špalíèek

Muzeum a galerie

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Uprkova 18, Prostějov
do 31. prosince
do 30. kětna
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
ŽIDOVSKÉ OBCE
„Učitel národa“ J. A. Komenský
výstava věnující se historii prostějovve výtvarném umění
ských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské
Zámek
do 29. srpna
Èechy p. Kosíøem
FLÓRA A FAUNA Z NAŠICH
DEPOZITÁŘŮ
sobota 29. května
výstava obrazů
'ċ76.é'(1
do 29. srpna
9=È0(&.e03$5.8
pohádka hraná v zámeckém parku, DOPOSUD
malování na obličej, dílničky pro výstava děl Kamily Hájkové
děti u Hanácké ambasády, možnost pátek 28.-neděle 30. května
BÁSNÍK SLEZSKÉHO LIDU
občerstvení v zámecké kavárně
PETR BEZRUČ
Červený domek v Kostelci na Hané otevřen
Zlatá

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

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

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

Zámek
Konice
sobona 29. a neděle 30. května
VÝSTAVA BONSAJÍ
ukázka tvarování, poradenská služba, prodej výpěstků a misek, úprava
a tvarování bonsají přinesených
návštěvníky výstavy
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REALITY

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

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

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ
Život jde dál jak tiché
řeky proud, jen bolest zůstává
a nedá zapomenout.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly
se ještě snít, v půjčovně času
však měli vyprodáno.

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

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

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.

Z důvodu dojíždění do PV, sháním
ke koupi byt. Tel.: 605 011 594
Pronajmu byt 2+1 v Pv. Tel.: 605 547 122.

SLUŽBY

Dnes, tj. 24. května 2021
vzpomínáme 9. výročí od úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Oldřiška,
synové Mirek, Tomáš, Aleš
a sestra Libuše s rodinou.

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

Dne 25. května 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel,
ž l, tatínek
t tí k a dědeček
dědeče
děd č k
pan Antonín VALČÍK.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami

Dnes, tj. 24. května 2021
si připomínáme 4. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav PIŇOS
z Plumlova.
S láskou vzpomíná rodina.

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Jsme smutní, že jsme Tě ztratili,
ale jsme šťastní, že jsme Tě měli.
Těžko se s Tebou loučilo, ještě těžší
je bez Tebe žít. Tebe jsme milovali
a budeme milovat dál. Láska smrtí
nekončí, v srdci Tě navždy budeme mít.

„ 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.

a dne 23. května 2021
jsme vzpomenuli 4. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Ludmila VALČÍKOVÁ.
Za vzpomínku děkuje snacha
s rodinou, dcera s rodinou a syn.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
čištění pozemků. Ivo Kroupa
tel.: 605 864 140

Dne 25. května 2021
si připomeneme
nedožité
d itéé 60.
60 narozeniny
narozeni
našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Rudolfa MEDŘICKÉHO
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
Vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jiřina, dcery Tereza
a Zuzana s rodinou.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

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

To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
srd

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

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

.ġ

Dne 21. května 2021
jsme vzpomenuli 2. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

Dne 26. května 2021
by se dožil 100 roků
pan Vladislav JANEČEK
ze Žešova.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Vladislav, Jiří a Vlastimil
s rodinami.

Dne 27. května 2021
uplyne 5. smutné výročí od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

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

Dne 26. května 2021
uplyne 10. smutný rok od úmrtí
pana Františka SOMMERA
z Určic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka,
dcera s rodinou, maminka
a sestra s rodinou.

Dne 22. května 2021
tomu byl jeden rok,
kdy nás navždy opustil,
ve věku nedožitých 47 let,
pan Lubomír KOUKOL.
Vzpomíná maminka, bratr Josef,
sestry Alena a Lenka
s rodinami.

Dne 25. května 2021
by se dožil 70 roků náš milovaný
tatínek a dědeček,
pan Petr NEHERA
z Prostějova.
Nezapomínáme na Tebe,
jsi tu stále s námi.
Za vzpomínku děkují děti
a vnoučata.

Dnes, tj. 24. května 2021
vzpomínáme 30. výročí úmrtí
naší milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Zdeňky DRÁBKOVÉ (Nevrlé).
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
dcera Luďka a syn Zdeněk
s rodinami.

Dnes, tj. 24. května 2021
si připomínáme 4. výročí úmrtí
pana Ladislava MUSILA.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka Eva, synové Ladislav
a Pavel s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dnes, tj. 24. května 2021
vzpomínáme 10. výročí úmrtí
pana Jaroslava TAICHMANA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 30. května 2021
uplyne 5. smutné výročí úmrtí
paní Blaženy SKOPALOVÉ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manžel s rodinou.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 28. května v 10.00 hodin

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Dne 27. května 2021
by se dožil 90 let
pan Jan ŠPAČEK
z Hradčan.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

16011421482

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Michal Rozkoš 1934
Olomouc
Jiří Jozífek 1943
Prostějov
Vladimír Vojkůvka 1955
Biskupice
Karel Komínek 1960
Malé Hradisko
Lubomír Navrátil 1958
Prostějov
Stanislava Greplová 1951
Čechy pod Kosířem

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 26. května 2021
František Fojtík 1945 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Moudrá 1935 Brodek u Prostějova 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Suchánková 1933
Rudolf Soldán 1925
Vlasta Kraváková 1948
Jiří Křupka 1950

Vyškov
Niva
Prostějov
Lešany

Zdeňka Palatá 1946
Marcela Pavelková 1938
Vladimír Mačák 1946
Blažena Formánková 1942

Kobeřice
Prostějov
Vrahovice
Hamiltony

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Danuše Trnavská 1948
Prostějov
František Sedláček 1936 Prostějov

PRODÁM NÁDRŽ NA VODU.
Kontejner na 1000 litrů. Cena 1700 Kč.
Prostějov – Čechovice, tel.: 731 855 194,
e-mail: pavelkovin@seznam.cz
Prodám atlas světa zn. Editions atlas
velmi levně. Tel.: 604 882 899

15021020132

PRODÁM
Dne 26. května 2021
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
paní Ivony PAVELKOVÉ.
S láskou stále vzpomíná manžel
a dcera s rodinou.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 25. května 2021
Jan Zbraněk 1930 Prostějov 10.00 Smuteční síň Mlýnská

úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Petr 1941
Pavel Petr 1974

Přemyslovice Vladislav Lipčík 1943
Přemyslovice Drahomíra Poulíková 1951

Prostějov
Prostějov

soutěže

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

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vrlova ulice
Lucie KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.

Rovněž jedenadvacáté číslo tohoto roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 27. 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
Jan Krchňavý
Petr URBÁNEK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PRO VAŠE TĚLO
Jiřina DROBNÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 9, 2, 5
Petra PŘECECHTĚLOVÁ, Bedihošť
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
Nedělejte si vrásky na čele vyřešíme to za vás.
Dana DUDKOVÁ, Mostkovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

20112661806

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.þQD]NXãHEQtOHNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA
JEDINĚ SPORTEM.......

20073161193

21042960512

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
VRTY, KURDĚJE, OLŠE, OBRYS, DIALYT, LEČO, RISK, PSTRUZI, ŠTUS, PÁVI,
TUHO, TKÁT, KRAJ, TCHOŘ, ODVOZ, VÝKRUT, RING, ROCO, LOVY, RAIS,
ROUP, SEKYRA, DAVY, SETR, KUŠE, UHER, KYTICE, DCEŘ, PLYŠE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili prostějovského rodáka,
který zazářil v televizní soutěži Česko hledá SuperStar,
prosadil se i v muzikálech a zahrál si například ve filmu
Probudím se včera…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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$QJOLĀWLQXY\XĀXMHY%,*%(1
SCHOOLURGLOìPOXYĀt].DQDG\
Å93URVWěMRYěMHPtUQi]LPDDPiORVQěKX´
VPěMHVH-DPHVRQ3HJJ

Foto: archiv Big Ben School

yy
y Nemohu se hned na úvod nezeSWDW-DNMVWHSURåtYDODNWXiOQtãNROQt URN Y GREĨ SDQGHPLH SšHFKRG
QDRQOLQHYêXNXDFRSURYiVE\OR
QHMQiURĚQĨMãt"

-Lç  URNţ Y\XĀXMH DQJOLĀWLQX QD SURVWěMRYVNp MD]\NRYp åNROH %,* %(1 6&+22/
URGLOìPOXYĀt-DPHVRQ3HJJ].DQDG\=DWXGREX]GHRGXĀLOWLVtFHKRGLQDVWRYN\
SURVWěMRYVNìFKGěWtSRPRKOSőLSUDYLWQDPH]LQiURGQt]NRXåN\&DPEULGJH8QLYHUVLW\
-DNSURçtYDODNWXiOQtåNROQtURNSDQGHPLLFRYLGDSURĀVHYURFHUR]KRGO
XVDGLW]URYQDY3URVWěMRYěD]DORçLW]GHURGLQXWRYåHQiPH[NOX]LYQěSUR]UDGLOQD
VWUiQNiFK9HĀHUQtNX

21052110613

PĨVWHĚND Y SURYLQFLL 2QWDULR DVL
KRGLQXMt]G\RG2WWDZ\2EDPRML
URGLĚHE\OLXĚLWHOpDSDPDWXMLVLMDN
PRFPĨOLVYRXSUiFLUiGL=DĚDOMVHP
SUDFRYDWY3HUWKXYPOiGHåQLFNpP
FHQWUXDXYĨGRPLOVLåHXĚHQtGĨWt
Ä7HQWR ãNROQt URN E\O VDPR]šHMPĨ VHFKFLYĨQRYDWLYEXGRXFQX³
YHOPLVORåLWêRQOLQHYêXNDE\ODSUR
y 9 %LJ %HQ 6FKRRO SUDFXMHWH
PĨLPpVWXGHQW\Yê]YD-GHRMLQê yy
VW\O XĚHQt 3šL YêXFH Y XĚHEQĨ VH MDNR OHNWRU DQJOLFNpKR MD]\ND Xå
VQDåtP EêW DNWLYQt VQDåtP VH DE\ RG URNX  3URĚ MVWH VH UR]KRPRMH KRGLQ\ E\O\ ]iEDYQp 8ĚtP GO ]URYQD SUR ęHVNRX UHSXEOLNX
GĨWLKRGQĨSRPRFtKHUDSšLRQOL D3URVWĨMRY"
QHYêXFHWRQHQtYåG\MHGQRGXFKp
6QDåLO MVHP VH DE\ VL VWXGHQWL RG Ä$QR SšLMHO MVHP GR 3URVWĨMRYD
QHVOL]PêFKKRGLQFRQHMYtFH-VHP Y URFH  DOH QHE\OD WR PRMH
SUYQt QiYãWĨYD 6WXGRYDO MVHP YH
S\ãQêMDNWR]YOiGOL³
VWiWĨ ,RZD Y 86$ D Y URFH 
yy =HNWHUpĚiVWL.DQDG\SRFKi]tWH MVHP VWUiYLO  PĨVtFH QD VWXGLMQtP
DFRYiVSšLYHGORNXĚHQtDQJOLĚWLQ\" SRE\WX Y 2ORPRXFL 7HKG\ MVHP
QDYãWtYLO L 3URVWĨMRY $ YĨGĨO MVHP
Ä3RFKi]tP ] 3HUWKX PDOpKR åHVHVHPFKFLMHGQRXYUiWLW³

yy93URVWĨMRYĨMVWHVHRåHQLOD]DORåLOURGLQX0DQåHONDMH]0DNHGRQLHDV\Q'DQLHOFKRGtY3URVWĨMRYĨ
GR ãNRO\ -DN ]YOiGi NRPELQRYDW
WšLFL]tMD]\N\"
Ä/LGpVHPĨREĚDVSWDMtMDNêMHSUR
PpKR V\QD SUYQt MD]\N" ęHãWLQD
DQJOLĚWLQD QHER PDNHGRQãWLQD"
=Gi VH åH ĚHãWLQD MH SUR QĨM DVL
QHMSšLUR]HQĨMãtLNG\åGRPDĚHVN\
QHPOXYtPH 1HMWĨåãt E\OR SRPi
KDWPXVGRPiFtPL~NRO\YHãNROH
]YOiãWĨSšLRQOLQHYêXFH³
yy -DNp YLGtWH KODYQt UR]GtO\ PH]L
åLYRWHPY.DQDGĨDYę5"
Ä7ĨåNi RWi]ND .G\å MVHP ]SiWN\
Y.DQDGĨFtWtPVHWDPWURFKXMDNR
FL]LQHFGtYiPVHQDYĨFLMLQêPDRĚL
PDäLYRWWDG\PLSšLMGHSRNOLGQĨMãt

DSRGOHPĨęHãLWUiYtYtFĚDVXVHVYêP
URGLQDPL -HGQD YĨF NWHUi PL WDG\
FK\EtMHNDQDGVNi]LPD93URVWĨMR
YĨMH]LPDPtUQiDPiORVQĨKX³

YĨGtFRFKWĨMtDPDMtMLQiRĚHNiYi
Qt8ĚLWGĨWLMHDOHYHOPLRERKDFXMt
FtSURWRåHVWtPMDNURVWRXYLGtWH
MHMLFK ]OHSãHQt $QJOLĚWLQD Y SšHG
ãNROQtPYĨNXPiVP\VOSRNXGYQt
yy
y -DNp NXU]\ Y\XĚXMHWH Y %LJ GĨWLSRNUDĚXMt8ĚtPY%LJ%HQXRG
URNXDXVWXGHQWŵNWHUpMVHP
%HQX"
]QDO RG SšHGãNROQtKR YĨNX MVRX
Ä9%LJ%HQXXĚtPGĨWLRGSUYQtWšt MDVQĨYLGĨWSštQRV\WRKRåH]DĚDOL
G\DåSRWHHQDJHU\NWHštVHSšLSUD XåMDNRPDOt³
YXMt QD PH]LQiURGQt ]NRXãN\ )&(
D&$(³
yy 1DMGHWHVLNURPĨXĚHQtĚDVLQD
QĨMDNpNRQtĚN\"
yy
y -H SUR YiV QiURĚQĨMãt XĚLW GĨWL
QHERGRVSĨOp"0iSRGOHYiVVP\VO Ä9ROQê ĚDV YĨWãLQRX R YtNHQGHFK
Y\XĚRYDW L PHQãt GĨWL Y SšHGãNRO- WUiYtP VH VYRX URGLQRX D SšiWHOL
QHERQDYêOHWHFKSRRNROt5iGMH]
QtPYĨNX"
GtP VOHGRYDW IRWEDORYp ]iSDV\ SR
Ä3URPĨMHYêXNDGĨWtDGRVSĨOêFK RNROQtFK YHVQLFtFK 1HGiYQR MVHP
YHOPLRGOLãQi8PDOêFKGĨWtPXVtP WDN\ ]DĚDO KUiW NULNHW D VWDO VH ĚOH
EêWNUHDWLYQtYêXNDE\SURQĨPĨOD QHP RORPRXFNpKR NULNHWRYpKR
EêW KODYQĨ ]iEDYD 'RVSĨOt ]DVH NOXEX³

6)5$17,ä.(0-8528235267Ě-296.e0)27%$/(
H[NOX]LYQtUR]KRYRUĀWěWHQDVWUDQě


navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 24. května 2021

zjistili jsme

Naleznete
uvnitř

POINT ZHASNUL
ƔƔ Prostějovské amatérské divadlo
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uudělalo v pátek tečku za černou sezónnou. A jak jinak, než pouze on-line...
strana 22

Michal SOBECKÝ

TOTTER POTVRZEN

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

$NFHVSÔÉ]QDÄQÙPQ½]YHP
YU½WLODPO½GHzNHVSRUWX
$E\OLXWRKRL%DURv
V/XFLÉhDI½ÔRYRX

PROSTĚJOV Tak tohle čekal ještě na konci sezóny 2020/2021 jen málokdo. Hokejovým zákulisím už se však tato informace nesla pěkných pár týdnů a Večerník ji poprvé deklaroval na konci
března. Nyní je všem spekulacím konec, prostějovské Jestřáby opouští sportovní manažer
a naposledy i asistent trenéra Jiří Vykoukal! „Ano, je to tak. S Jardou Luňákem (spolumajitel
klubu - pozn.red.) jsme si podali ruce a poděkovali si navzájem za spolupráci,“ potvrdil během
uplynulého víkendu exkluzivně pro Večerník čtyřnásobný medailista z mistrovství světa. Je
jasné, že odchází velká osobnost LHK. Vykoukal strávil u Jestřábů sedm roků, byl u budování
týmu, který postoupil z druhé ligy a následně se stabilizoval v Chance lize. Výrazně oblíbený
byl i mezi prostějovskými příznivci, kteří jeho odchod nesou s nelibostí, někteří to dokonce
berou jako špatný signál směrem k další budoucnosti klubu...

dvoustrana 40-41

&! *+12é0+1
ƔƔ V Konici pokračuje uzavírka Karafiátovy ulice, řidiče tak čeká obousměrná cesta přes náměstí – počítejte zde
s hustým provozem.

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 42-43

čÎÝëÝäëìÙ ÝeÝãĀÇìÙãÙêºñëì áæÙ

oznámilo nového kouče a Večerník
vám s ním přináší první exkluzivní rozhovor!
strana 44

Vy u vody,
noviny doma
EOLåxÊLQIR
QDVWUDQ÷

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Ā
ÚñëÝîeÝêÙÜçáä©®¨äÝì (VNiĀNRĀHNiUR]OXĀNRYp
GHUE\V%ODQVNHP
3RMHGHWHVHSRGtYDW"

ƔƔ První přátelské zápasy má za sebou
hned několik fotbalových týmů z Prostějovska, třeba Klenovice na Hané,
Plumlov nebo Čechovice.
Čtěte na straně 37!
ƔƔ V neděli skončilo dopravní omezení na hlavní silnici v Přemyslovicích
před zdravotním střediskem.
ƔƔ Ve čtvrtek oslaví své pětatřicáté
narozeniny prostějovský rodák, někdejší hokejista a nyní marketingový
manažer LHK Jestřábi Prostějov Václav Meidl.

21040610387

➢

ƔƔ Vedení LHK Jestřábi konečně

1VCMCT$[UVąKPCCLGJQPGLQEGÿQXCP÷LwÊMPKJC*CP¾EM¾NGIGPFCXPÊåX[RT¾XÊRąÊD÷JUVCąGéMC+UKFQTCMVGTÚUGFQUVCPGFQPGDGCRQUVQNGVGEJUGXTCEÊPC*CPQW
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PROSTĚJOV Věděli jste, že
v plumlovském zámku byla kdysi
soudní síň? A právě v ní získával
coby obhájce praxi Ferdinand
Dostál. Svérázný advokát se pod
pseudonymem Otakar Bystřina
stal významným prozaikem a humoristou, ve svých nejlepších
dílech přitom vycházel přímo
m z lidového vyprávění.
Uplynulou
neděli 23. květU
na
n by se „jadrný stařeček“
2À=?
dožil
160 let. Před 90 lety
d
ßNíN?H;
však
zemřel na chalupě,
v
MNL;Hí
kterou
koupil společně
k
27
s Petrem Bezručem. (mls)

vs.

PROSTĚJOV Minulostí se pomalu stává ročník
2020/2021 FORTUNA:Národní ligy. Před sebou
máme ještě poslední kolo, v němž na hráče 1.SK
Prostějov čeká cesta do Blanska, které je ze soupeřů
druhé nejvyšší soutěže pro eskáčko vůbec tím nejbližším.
Karty jsou předem jasně rozdány. Favoritem zápasu
u je
výběr kouče Pavla Šustra, který už ví, že skončí na třetím
místě. Naopak u Blanska je rovněž jisté, že půjde hned po ročním působení mez profesionály níže. Už dříve totiž klub z Jihomoravského
kraje oznámil, že z ekonomických důvodů ani nebude usilovat o udělení potřebné licence. Tato zpráva měla vzápětí dosah na sportovní
výsledky, a tým nakonec bude společně s Vyšehradem sestupovat
„řádnou cestou“, neboť jistojistě skončí předposlední.
Obě mužstva si tak půjdou především zahrát. Tři body a prémie jsou
ale dostatečnou motivací pro každého. Blansko už v zimní přípravě
Prostějovu ukázalo, že umí být hodně nepříjemné. V generálce před
jarní částí soutěže se týmy rozešly smírně. Tou dobou byl tým na 12.
místě tabulky a změnil trenéra. Za v Prostějově dobře známého Oldřicha Machalu přišel Martin Pulpit.
Zprvu se přitom zdálo, že léčba známého kouče zabere. Z prvních
pěti kol pod jeh vedením celek vyválčil dvě výhry a dvě remízy. Dokonce obral o body Líšeň. Pak ale přišly porážky včetně důležité ztráty s Táborskem. A výsledky šly dolů. I s vědomím problémů v zákulisí.
A ještě jedna věc je ve hře. Pokud by Prostějov uhrál alespoň remízu,
stane se rekordmanem v počtu zvládnutých zápasů venku. A hlavně
týmem, který by v zápasech na půdě soupeře za celou sezónu ani jednou neprohrál! Utkání začne v neděli 30. května od 15.00 hodin na
blanenském stadionu. A Večerník bude u toho!
(sob)

ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA NAJDETE
NA STRANÁCH 36 AŽ 38
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ROZPUSTILÉ, BLÁZNIVÉ:
„Tohle byl jeden z našich experimentù,“
DIVADLO POINT ZHASLO
pousmál se principál Aleš Procházka
ZA LETOŠNÍ SEZÓNOU
2QKPVUGTQ\NQWéKNUGUG\ÐPQWKFKX¾M[RGUVTÚORTQITCOGORNPÚOMQOKEMÚEJOQOGPVč (QVQ/CTGM)GTJCTF

PROSTĚJOV Velice smutný rok mají za sebou lidé tvořiví –
umělci, baviči, herci. Ne tak proto, že by nemohli v soukromí něco dělat, ale hlavně kvůli tomu, že protikoronavirová
opatření chytila společenský a kulturní život pod krkem.
Mnohde tak doteď nezbývá než vysílat akce on-line. A příznačně takto se uskutečnila páteční rozlučka s divadelní
sezónou prostějovského Divadla Point. Na páteční večer
naplánoval jeho principál Aleš Procházka se svým týmem
program plný muziky, divadla i recitace. A hlavní téma?
Koronavirus, jak jinak…

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Už při prvních snímcích si člověk připadal jako v postapokalyptickém filmu. Aleš Procházka a Vítězslav Lužný
se prodírali do divadla zamořeného

zombíky. To vše ve stísněné atmosféře a za jejich zvláštních zvuků. „Co
živé vysílání neodpustí, tomu divák
zatleská. A naopak. Zvukařská technika v tomhle podání umožní zvuky
a efekty, které by naživo nebyly možné. Vše má své pro a proti,“ konstatoval Aleš Procházka, který se zdatně
chopil role moderátora programu.
Trio Tomáš Kameníček, Vítězslav
Lužný a právě Aleš Procházka pak na-

konec provádělo diváky napříč koronavirovým programem. A tak se zpívalo o koronaviru, omladina divadla
sehrála až děsivě realistickou scénku,
jak to po dálkovém vyučování může
vypadat na školách. Miro Šrámek
zase doporučoval vakcinaci i česnek
v akci. „Je to náš spolupracovník.
A platí u něj, že na co v hudbě sáhne,
je to vždy velmi vtipné,“ poznamenal
s úsměvem Procházka.

Diváci Zhasínání světel se mohli těšit
ještě na hysterickou bitvu a písničku
Stěna. Celkově program vyzníval
hodně nadlehčeně, rozverně. A místy
bláznivě. „Jsme hlavně rádi, že jsme
si spolu mohli zahrát. Tohle byl jeden z našich experimentů. Hlavně
ale doufám, že už brzy budeme moci
hrát naživo,“ věří principál prostějovského Divadla Point, které zhaslo za
hodně černou sezónou.

Kino Metro 70 otevírá brány

a zahajuje letní promítání
Staveniště ještě nemizí. Záchody budou dočasně unisex
PROSTĚJOV Po koronavirové odmlce se
prostějovské kino Metro 70 konečně opět
otevře divákům, a to ve stejném režimu
jako před uzavřením. Protože poslední
květnové dny budou ještě patřit finálním
fázím rekonstrukce toalet, promítat se začne již příští pondělí 31. května. Nejbližší
program bude sestávat z novinek i několika titulů, kterým pandemie přetrhla slibnou cestu českými kiny.

Michal SOBECKÝ

Jako možnost k vylepšení zázemí uchopili
koronavirovou uzávěru v kině Metro 70.
A tak se v objektu staví, rekonstruuje, bourá,
vše pro lepší pohodlí a servis diváka. Práce
však už nyní finišují, i když ne tak rychle, jak
se původně plánovalo. „Jako každý, kdo něco
stavěl nebo rekonstruoval, víme, že občas se
některé věci protáhnou. Takže původní termín musel být posunut,“ konstatovala Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro 70.

$NFHVHNRQ½]DYÙ]QDPQÅSRGSRU\-LÔÉKR3RVSÉÄLOD
SUYQÉKRQ½PÈVWNDSULP½WRUD6WDWXW½UQÉKRPÈVWD3URVWÈMRY

Radní koupili GDOåtGYě
XPěOHFNiGtOD
PROSTĚJOV Další díla obohatí městskou sbírku
uměleckých děl. Rozhodli o tom radní na své poslední schůzi v úterý 18. května. Lidé si tak budou
moci nově při výstavách městských sbírek vychutnat díla autorů Jana Třísky a Hilara Václavka.
„Máme velikou radost, že se sbírky uměleckých děl
postupně rozrůstají. Jsme hrdí na to, že se jako naši
předchůdci můžeme podílet na rozšiřování tohoto
odkazu, který jistě ocení současná i budoucí generace.
Díla budou takto zachována a já věřím, že budou dále
získávat na hodnotě a návštěvníky výstav pohladí po
duši,“ usmívá se náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová. Jak doplnila, při nákupu radní
přihlíželi ke kladnému doporučení komise pro nákup
uměleckých děl.
Jak z dalších informací vyplývá, konšelé se rozhodli
za 15 000 korun zakoupit bronzový reliéf v podobě
portrétu Ondřeje Přikryla od autora Jana Třísky a také
za 13 000 korun olej na kartonu s názvem Po žních ve
stodole od Hilara Václavka.
(mik)

$ÚXCNÚDWHGVUGUVCPGOÊUVGORTQVXQąGPÊ
Což může být problém, v péči dělníků totiž
byly také třeba toalety. „Do blízkého parku
si však lidé nebudou muset odskakovat,“
uklidňuje s úsměvem ředitelka. „Směřujeme
k tomu, aby aspoň jeden nebo dva ze záchodů, které opravujeme, byly k dispozici hned
prvním divákům a provoz nějak fungoval
v unisexovém režimu,“ prozradila Kucsa Prágerová pro Večerník. Návštěvníci zaznamenají inovaci hned po příchodu do kina, kdy
najdou nejen přeuspořádané foyer, ale velká
změna je čeká také na místě dlouholetého
bufetu. „Na pondělí jedenatřicátého května
budeme mít uklizeno, vymalováno, vytřeno
a umyto,“ slibuje první dáma Metro 70.
Vnitřní prostory kulturních stánků podléhají
zatím určitým omezujícím opatřením, a proto letos prostějovské kino klade velký důraz
na letní scény, které mají zpočátku o něco
volnější režim. Program se rozšiřuje: nejen
co do počtu projekcí, ale i lokalit - filmy se
budou promítat na třech místech Prostějova.
Návštěvníci se mohou těšit jak na již téměř
tradiční letní filmovou scénu na nádvoří
zámku, tak nově na promítání na velodromu

8GNMQWTGMQPUVTWMEÊRTQEJ¾\ÊVQCNGV[MVGTÆP¾XwV÷XPÊEKRQP¾XTCVWPGLURÊwPGRQ\PCLÊ

(QVQCTEJKX$-WEUC2T¾IGTQXÆ
a u hvězdárny v Kolářových sadech. „Pře- naše největší devíza,“ uvedla dále Sokolová.
devším nová scéna na velodromu nám dělá „Myslím, že se nám hezky daří budovat koobrovskou radost. Letos je to totiž poprvé, co lem kina komunitu diváků a doufáme, že si
máme díky instalaci nové technologie v sále k nám budou stále více nacházet cestu nejen
v záloze velký kinoprojektor, na kterém mů- k venkovnímu posezení, ale například i na
žeme i venku promítat ty nejnovější premié- festivalové filmy,“ dodává.
ry,“ vysvětluje Barbora Kucsa Prágerová.
Je to právě prostor zahrádky před kiNový prostor se podařilo najít ve spolupráci nem Metro 70, kde se v pátek 4. června
s městem a náměstkyně pro kulturu Milada odehraje oficiální zahájení letního kina.
Sokolová neskrývá radost nad společným Nedočkaví diváci si mohou – v náležitých
rozestupech – zkrátit čekání na večerní film
třeba u čepovaného piva. „První novinka,
kterou prostějovští v letním kině uvidí, je film
Chlast. Oscarový film plný humoru a bujarého veselí si diváci nemůžou nechat ujít!“ láká
diváky ředitelka kina.
Všechna promítání jsou součástí Prostějovského kulturního léta. V dalším červnovém
programu bude na výběr z českých komedií
jako Vlastníci, 3Bobule a další, stejně jako
z nových zahraničních filmů a filmové klasi(QVQCTEJKX$-WEUC2T¾IGTQXÆ ky. Celý program je zveřejněný na webových
dílem: „Jsem ráda, že stejně jako loni pokra- stránkách, kde si také mohou diváci koupit
čujeme v promítání na nádvoří zámku a na- lístky v předprodeji.
víc hledáme novinky, mezi jinými například Letní kino bude po celé prázdniny probíhat
promítání premiér na velodromu,“ popisuje. vždy v pátek a v sobotu, v červnu pouze na
S ohledem na vládní opatření otevírá také zámku a 17. července se přidá scéna na venově zrekonstruovaná kavárna v kině, avšak lodromu. Ojedinělé promítání se bude konat
zatím pouze svou zahrádku. Letos je zahrád- 24. července, protože se odehraje doslova
ka před kinem dvakrát větší, navíc doplněná v těsné blízkosti hvězd: místem projekce se
o slunečníky. „Nová kinokavárna, na kterou stane park u prostějovské hvězdárny, se ktejsme moc pyšní, byla zatím otevřená jen rou kino oslaví její 60. výročí.
o loňských prázdninách, ale i za tak krátkou Více info o programu naleznete na indobu si k nám našlo cestu spoustu návštěv- ternetových stránkách www.metro70.
níků. Strategická poloha v centru města, cz nebo na sociálních sítích Facebook
kvalitní produkty a výhled do parku jsou a Instragram.

8MKP÷UGTQXP÷åV÷wÊPCP¾XwV÷XPÊM[MCX¾TP[,CMFNQWJQLKODWFGUNQWåKVdLGPq\CJT¾FMC"
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EMPÍROVÝ PIKNIK SERVÍROVAL NÁVRAT DO Á¼ÑÄÁ»ÃW»À'¹ËV
Akce na zámku v Čechách pod Kosířem
nahradila přesunutý Empírový den

BYLI JSME
U TOHO

ČECHY POD KOSÍŘEMVšechno na světě má svůj protiklad. Opakem
tmy je světlo, zimy teplo a fast food má svůj protějšek v pikniku. PŮVODNÍ
ví
Nedokážete totiž najít na světě snad většího rozdílu než mezi rych- zpravodajství
lým stravováním v nadnárodních řetězcích a jídlem servírovaným na pro Večerník
dece v zámeckém parku, na němž si pochutnáváte oděni do historického kostýmu. Právě tohoto luxusu si naplno užila zhruba třicítka Martin
účastníků sobotního Empírového pikniku, který v tradičním termíZAORAL
nu nahradil oblíbený Empírový den. Ten musel být přesunut na září.
Tradice Empírového dne byla před
lety založena v souvislosti s uvedením adaptace románu Jane Austenové Emma v Moravském divadle
Olomouc. Od té doby si žije vlastním životem a na pohodový den
přijíždějí lidé ze všech koutů naší
vlasti. V Čechách pod Kosířem se
poprvé konal v roce 2017, od té
saa

" I NII L ?JJ I L N ´ Û

doby se sem pravidelně vrací. Každý rok je vyhrazen jinému tématu,
letos se však musely kvůli covidu
aktivity soustředit zejména do parku. „Proto jsme zvolili téma legendy o hradě Hanselburg a drakovi
v jeskyni, který si pro své potěšení
vymysleli členové zdejší šlechtické
rodiny Silva-Tarouca. Ilustrace pro

knižní vydání jim tehdy vytvořil
sám Josef Mánes,“ prozradila za organizátory akce Katka Báňová.
Na stejné téma přitom současní
správci zámku vymysleli tzv. RPG
hru, v níž hráči zaujímají role fik- &QDQXÚRKMPKMXGUX÷åÊVT¾X÷\¾OGEMÆJQRCTMWRčUQDKNUMWVGéP÷KF[NKEM[
tivních postav, za které dle daných její první hráče. „Legenda se přímo ka či Francie, ale i tak si to moc
pravidel jednají. Právě účastníci dotýká jednotlivých míst v parku, užíváme. Pomalu přitom spřádáEmpírového pikniku patřili mezi čímž nám naplno umožnila zakusit me plány na zářijový Empírový
historii na svou vlastní kůži,“ po- den. Ten by již měl proběhnout se
chvalovala si Katka Báňová, pro niž všemi doplňkovými aktivitami, do
3x foto: Martin Zaoral
a její přátele to byla jedinečná mož- nichž jsme se zatím nemohli pustinost setkat se s přáteli po dlouhém ti. Točit by se měl tentokrát hlavně
čase. „Naposledy jsme se viděli loni kolem dětí a jejich her na začátku
v září právě tady a od té doby nic. Je 19. století,“ nastínila Báňová. Na
nás sice méně než obvykle, běžně zámek do Čech pod Kosířem se
za námi jezdí třeba i lidé z Rakous- ovšem vyplatí vyrazit mnohem

jakéé byly kostýmy v parku…
…

*NCXPÊ QTICPK\¾VQTMC -CVMC $¾ÿQX¾ 2GVCPSWGLGURQTVMVGTÚOčåGVGRTQXQ\QXCV 0KMFQ PGOQJN OÊV RQEJ[D[ åG VGPVQMT¾V PC
RąKRTCXWLG'ORÊTQXÚFGPLKåąCFWNGV
KXFNQWJÚEJPCåGJNGPÚEJwCVGEJ
\¾OGMFQTC\KNCUMWVGéP÷X[DTCP¾URQNGéPQUV

Foto: Martin Zaoral

dříve. Třeba už příští týden se tu
bude konat Dětský den. Při této
příležitosti si pracovníci zámku
a jejich přátelé připravili pohádku
po malé i velké hranou v kulisách
zámeckého parku nazvanou Jak
princezna ke štěstí přišla. „Na akci
byla nutná rezervace a byl o ni takový zájem, že už je kapacita vyčerpána,“ zvěstoval kastelán zámku
Martin Váňa.

Å6HNiĀL´

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

6PUæLFN¿P¿MNDSDGQHWXWRVRERWX se vrací do akce
Y'UR]GRYLFËFKYHVHOLFHRWÛGHQSR]GøML
SMRŽICE, PROSTĚJOV Rozvolnění vládních proticovidových opatření přinášejí týden co
týden nové možnosti pro uspořádání společenských a kulturních
akcí. Tomu jsou určitě rádi také
ve Smržicích, kde obec společně
s místními dobrovolnými hasiči
naplánovala na sobotu 29. května kácení májky s doprovodným
programem a soutěžemi. A, světe,
div se, májový symbol po více než
roce bude pokácen také u kapličky v Drozdovicích. Jen o týden
později...

Michal KADLEC

Když před třemi týdny před budovou smržického obecního úřadu
dobrovolní hasiči pracně stavěli
krásnou májku, přihlížela tomuto
májovému zvyku jen hrstka zdejších
lidí. „Vládní opatření nám nedovolují uspořádat nějakou hromadnou
veselici, takže jsme se tu sešli jen
v potřebném počtu, abychom májku vztyčili. Doufám ale, že za měsíc
už při kácení májky budeme moci
uspořádat něco většího,“ řekl tehdy
Večerníku smržický starosta Aleš

Moskal. A ono to opravdu vyšlo!
Následná rozvolnění proticovidových opatření už skutečně dovolují
uspořádat akce s účastí až 700 návštěvníků. „Právě proto jsme se nyní
rozhodli kácení naší smržické májky
oslavit mnohem šířeji. Proto bych
chtěl pozvat co nejvíce lidí na kácení,
které proběhne slavnostně v sobotu
29. května v 16.00 hodin před budovou obecního úřadu. Akce se může
podle vládního nařízení zúčastnit až
700 osob, ale i tak samozřejmě budeme návštěvníky vyzývat k dodržování
základních pravidel, hlavně povinných rozestupů. Společně s dobrovolnými hasiči naší obce jsme připravili
pestrý program, například soutěže
pro muže i ženy v řezání pilou. Zajištěna bude pochopitelně hudba i bohaté občerstvení,“ ujistil uplynulou
sobotu Aleš Moskal.
Na velkou májovou slávu se těší
i v Prostějově. Spolek za záchranu
starých zvyků v Drozdovicích zde
u kapličky postavil májku už v květnu
loňského roku, ale kvůli sílící pandemii covid-19 už nebylo možné uspořádat její kácení, takže májový symbol
zde stojí už přes rok! „Takže včil ji už

6QFTQ\FQXKEMQWO¾LMWX\V[éKNKPCFwGPEK\&TQ\FQXKEWåRąGFTQMGOMGM¾EGPÊ
UGCNGFQUVCPQWCåRąÊwVÊUQDQVW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

fakt pokácíme,“ zvěstoval Večerníku
dobrou zprávu Pavel Makový, místní pohřebák a duše celého spolku
v Drozdovicích. Slavnostní kácení
májky v této okrajové části Prostějova
se uskuteční o týden později než ve
Smržicích, tedy v sobotu 5. června.
„Nastal čas, abychom notně vyschlou
májku už konečně pokáceli! Ostatně
její korunka už přes rok skrývá lahev
pravé slivovice! A já věřím, že ji při kácení nerozbijeme a s chutí ji vypijeme.
Bude určitě výborná, vždyť je to pravá

smrťákova slivovice,“ usmívá se majitel pohřební služby Pavel Makový.
Veselice v Drozdovicích spojená
s kácením májky se tedy uskuteční
v sobotu 5. června. „Kácet ji budeme
v rozmezí od 12.00 do 13.00 hodin.
Sraz návštěvníků bude samozřejmě už od ranních hodin, kdy pro ně
chystáme živou muziku, projížďky
kočárem městem společně s Václavem Obrem a připraveno bude jako
vždy bohaté občerstvení,“ uvedl Pavel
Makový.

3LYLQVNÙ9ÈWÔ½N]YHQDVH
ÄHQÉ
ORXN\WHQWRNU½WXVWÔHOQLFH
PIVÍN Krásná akce plná hudby,
krojů a taky tradičního sečení. To
je již klasické Sečeni tráve v Pivíně. A jelikož ani loňská první vlna
pořadatele neodradila, nemůže
událost chybět ani letos. Byť, jak
prozrazuje jeden z organizátorů
Jiří Vrba, nebudou chybět bezpečnostní opatření. A nějaká ta dezinfekce včetně té určené k vnitřnímu užívání. Velký rozdíl však
oproti loňsku bude, a to v místě.
„Budeme za dědinou, na jiném
místě, než jsme chodili v minulých letech. A to směrem ke Skalce,
v prostoru Na střelnici u lesa. Nechali nám kus louky, tak tam můžeme síct,“ prozradil Večerníku Vrba.
Nové místo nabídne i jednu výhodu.
„Nemůže nás ani zaskočit počasí. Je
tam přístřešek i pěkná chata. Takže
kdyby pršelo, sedneme si a budeme
rozjímat nad koronavírem. A budeme rádi, že jsme spolu,“ poznamenává. Spolu s dalšími organizátory
z divadelního spolku Větřák a ze

souboru Klas vzkazuje: „Přendite si
trocho rozhébat kostró po tem koronavéro, zazpivat si, zavzpominat na
stary dobry čase a pobet s dobréma
ledima. Práca, keró máte doma, vám
neoteče, néni zajic.“ Obvykle se jedná o velice veselou akci, po sečení,
které je doprovázené i hudbou na
smyčce, následuje občerstvení a nechybí samozřejmě slivovice. Přesto
jedna událost letošek poznamená,
loni totiž navždy odešel v 94 letech
Jaroslav Hložek, často označovaný
za kmocháčka. „Vzpomeneme na
něj. Byl s námi moc rád, umřel na
podzim, v listopadu. Byl to náš takový mentor, mistr sečení a náš učitel.
Všechno nám vysvětlil, povyprávěl
a připojil vždy pár dalších průpovídek. Moc rád si povídal,“ připomněl
muže Jiří Vrba, který spolu s dalšími
nadšenci a vyzbrojen kosou vyrazí
do akce na louku pod Vinohrádky
o půl páté ráno už tuto sobotu 29.
května. A Večerník bude u toho!
(sob)
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PROSTĚJOV Spisovatel Otakar Bystřina se
coby Ferdinand Dostál narodil ve Věrovanech
v rodině hostinského. Z gymnázia v Olomouci byl vyloučen kvůli výtržnosti se strážníkem, odmaturovat tak mohl až na reálce v Chrudimi. „Později se živil jako písař
a korektor v tiskárně, železniční zaměstnanec a sekretář spisovatele J. V. Friče. Přitom studoval práva a publikoval básně a povídky,“ nastínila nepříliš jednoduchý
vstup do života budoucího advokáta historička Hana Bartková.

Martin ZAORAL
Studia práv Bystřina navzdory všem problémům nakonec úspěšně dokončil. „V roce 1886
nastoupil na advokátní praxi k plumlovskému
advokátu Leopoldu Šromotovi. V plumlovském zámku byla tehdy soudní síň, a právě v ní
získal Bystřina praxi jako obhájce. V roce 1886
poznal při bruslení pod plumlovským zámkem
prostějovskou rodačku Terezii Horníčkovou, se
kterou se v roce 1890 oženil,“ upozornila Bartková na pevné sepětí Bystřiny s naším regionem.

Debaty o umìní
3RGzXGUHPLY%HVHGÈ
Poté se mladý právník přesunul do Prostějova, kde se v místních hospodách seznámil
s celou řadou literátů, malířů a dalších kumštýřů. Nejčastěji se o umění i životě debatovalo v hostinci U Černého orla nacházejícího
se v objektu Pod žudrem na začátku Plumlovské ulice či v dnešním hostinci Beseda na
Žižkově náměstí. „Otakar Bystřina byl veselý
společník, výborný zpěvák a vyprávěč příbě-

hů a anekdot. Nelze se divit, že v Prostějově byl velmi oblíbený,“ zmínila se Bartková
s tím, že později Bystřina odešel coby samostatný advokát do Brna. Ze života na Hané
však po celý zbývající život čerpal při psaní
svých knih.
Mezi jeho četné prostějovské přátele patřil
například rodák z Běleckého Mlýna, akademický malíř Oldřich Lasák, slavný moravský malíř Joža Uprka či prostějovský lékař,
spisovatel a pozdější starosta města Ondřej
Přikryl. Ten vzpomínky na něj uveřejnil ve
své knize Červánky Prostějova. A to nebylo
vše. „Společně s Petrem Bezručem, který ho
nazýval veselým stařečkem, zakoupili v roce
1920 chalupu ve Starých Hamrech na Ostravici v Beskydech, kde společně trávili léto.
Tam také 18. července 1931 zemřel,“ uzavřela
Hana Bartková.

Dílo Otakara Bystøiny
Prvotinou Otakara Bystřiny byla kniha Na vsi z roku 1889 podávající obraz tehdejší vesnice na drobnokresbě jednotlivých postav.
Věnoval ji příteli Matouši Beňovi. Hanácké figurky byly Bystřinovou nejvydávanější a „nejpopulárnější“ knihou, vyšly hned ve
čtyřech vydáních. Příběhy hanáckých strýců Chalánka, Kyseláka
či Čágaly zachycovaly hanáckou rozvahu, pracovitost, zbožnost,
dobrosrdečnost v různých komických situacích. Vynikají Bystřinovým vypravěčským stylem. Po stránce umělecké bývá vysoce hodnocena Hanácká legenda. Podává příběh stařečka Isidora Šelepy,
Hanáka z doby Josefa II., který se dostane do nebe a po sto letech
se vrací a svůj kraj nepoznává. Dále to byly knihy povídek Pápení,
Přes tři řeky – Ostravici, Bečvu, Moravu, kniha moravských anekdot Jak se naši škádlívají a Suchovská republika pojednávající
o životě veselé hanácko-slovácké skupině kumštýřů.

naše výzva

Prostìjov

Obzvláštì v mých fotografických
zaèátcích byl Jan Saudek pro
mì velkou inspirací. Jeho fotoJUDILHPęO\YçG\QiSDGDMHKR
GtORE\ORYçG\UR]SR]QDWHOQp2Vlovoval mì i svým pøesahem do
PDOtĨVWYtWRPLE\OREOt]Np9]Ni]DODE\FKPXDĢMHMQHRSRXåWt
MHKRGLYRNRVWSĨLIRFHQtDERçVNì
klid pøi malování.

Vzkaz pro pana Saudka

3URWRçHFKFL]KPRWQLWQHER]YLGL E LGitelnit nápad nebo obraz, který
E\MLQDNSRPLQXOYPpP\VOL
QHERSĨtWRPQRVWL.G\çIRWtP
zmrazuji pøítomnost a beru si ji
s sebou do budoucnosti.

Proè fotím

HELENA
KADLÈÍKOVÁ
(45) Bydlištì

VIZITKA
AUTORKY

=QiPHGHVHWMPHQMHMLFKçIRWRJUDÀH
VHREMHYtYSURVWěMRYVNpPPX]HX

6CVQ XÚLKOGéP¾ HQVQITCHKG RąKRQOÊP¾
U[ODQN LKP C LCPI U LGJQ QFX÷MÚO DQLGOC\¾TQXGÿX\¾LGOPÚOFQRNÿQX¾PÊO
UX÷VNCCUVÊPW
(QVQ,KąÊ5VGKIGT

Jste frajer, málokterý fotograf dokázal zaujmout odborníky i laickou veøejnost.

Vzkaz pro pana Saudka
V

Praha

VIZITKA AUTORA

Bydlištì

Bydlištì

(QVQ/CTGM)GTJCTF

Prostìjov

Vzkaz pro pana Saudka

(QVQ*GNGPC-CFNéÊMQX¾

=DMtPDORE\PęNDPQDW\çHQ\SRĨiGFKRGtWH"

FRWRJUDIRYiQtVHYęQXMLMLçRG~WOpKRYęNX%\OWRPģMSUYQtÄNRQtĀHN¶DIRWLOMVHPVNRURYåH
co jsem kolem sebe vidìl, tenkrát ještì pochopitelnì na kinofilm.

Proè fotím

MAREK GERHARD (39)

VIZITKA AUTORA

5PÊOGMRTQRQLWLÊEÊOQVKX[PCJÆåGP[CFCNGMÆEGUV[RTQDQW\ÊHCPVC\KK

POZOR!
Nainternetovýchstránkáchwww.vecernikpv.czhlasujte,
kterýzesnímkůsevámlíbínejvíce.Nejúspěšnějšíhoautora
vyzpovídáme v exkluzivním rozhovoru!

*CNGPC-CFNéÊMQX¾UGXGUXÆOLGFKPGéPÆOE[MNWdèNQX÷MOPQJCVX¾ąÊqRWUVKNCKFQVQJQVQ*QPWPCOQąUMQWRCPPW

kamarádky tìch kamarádek. Bavit mì to však nikdy nepøestalo, vím,
çHXWRKR]ģVWDQXXçQDSRĨiG8DNWģPęSĨLWDKXMHWRçHO]HQHMOpSH
SUDFRYDWDH[SHULPHQWRYDWVHVYęWO\DVWtQ\-HWR~SOQęMLQìVW\OSUiFH
vše je jen mezi fotografem a modelkou.

Proè fotím 9çG\FN\MVHPUiGIRWLOKRON\QHMGĨtYHNDPDUiGN\SDN

JIØÍ STEIGER (43)

PROSTĚJOV Fenomén Saudek. Vůbec poprvé se v Prostějově objeví výstava fotografií
světoznámého umělce a jednoho z nejuznávanějších českých výtvarných umělců uplynulého století. Její součástí bude i expozice, která vzdá hold tomuto výraznému fotografovi a malíři. Vznikla i díky spolupráci autorů výstavy s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem.
Dnes vám pěkně pohromadě přinášíme exkluzivní přehlídku snímků a medailonků desítky tvůrců, jejichž díla na výstavě v Muzeu a galerii Špalíček nebudou chybět. V příštím čísle se můžete těšit na rozhovor s Jindřichem Skácelem, který má toto všechno na
svědomí.„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,“ zopakoval galerista, který expozici připravuje v úzké spolupráci s prostějovským muzeem, zejména pak s velice zkušenou kurátorkou Kamilou Husaříkovou,
za níž stojí pěkná řádka výjimečných expozicí (interview čtěte na straně 30 – pozn.red.).
Slavnostní vernisáž výstavy, nad níž převzal patronát primátor Statutárního města
Prostějov František Jura, zahájí sám autor již příští čtvrtek 3. června od 16:30 hodin a navštívit ji budete moci až do 5. září. Zde malá ochutnávka...

KOCHEJTE SE!1&1,21,û&2!,2
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ho výkonnostního růstu. Proto jim
chceme dát tuhle šanci a prostor,
aby se intenzivně zlepšovaly,“ řekl
sportovní ředitel vékáčka Miroslav
Čada.
Píchalová (ročník narození 2004)
nastupuje na liberu, Marešová
(2004) na univerzálu či smeči a Dostálová (2003) na bloku. „Andrea
i Simona během minulého ročníku
už nakoukly do našeho ženského
mančaftu, obě mají za sebou krátký
extraligový debut mezi dospělými
a prvně jmenovaná strávila v A-tý-

45
29
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Vzkaz pro pana
Saudka

tila do tréninků s týmem, jakmile
to šlo a byla jsem úplně fit. Kromě
posilovny a kondice děláme i volejbalové věci, pokračujeme až do 28.
května. Potom během volna budu
mít ten svůj individuální program
přípravy, navíc si občas zajdu zahrát
beach v Kojetíně s mladýma holkama. A nesmím zapomenout na to,
že jsem v nominaci na soustředění
české reprezentace do třiadvaceti
let, se kterou strávím skoro celý
červen. Náplň tedy mám i budu mít
pestrou.“
yy Beach jste pro zpestření měly
i ve čtvrtek odpoledne. Jak jste si
zahrály?
„Na písku jsme byly letos všechny
poprvé, navíc v malém počtu, za
chladnějšího počasí a hodně foukalo. Takže jsme spíš bojovaly s podmínkami i samy se sebou. (smích)

přiznala Adéla Stavinohová

PROSTĚJOV Už během extraligového čtvrtfinále 2020/21 proti
Olympu Praha otevřeně mluvila o tom, že celý soutěžní ročník
volejbalistek VK Prostějov byl hodně nepovedený. Ještě však stále věřila v důstojné zakončení sezóny, které ale nepřišlo. Teď se
Adéla Stavinohová (na snímku) k nedávné minulosti již nechtěla
příliš vracet, přesto v interview přiznala, že špatné výkony i výsledky týmu ji vlastně přiměly pokračovat ve vékáčku ještě minimálně jeden další rok.„Abych se mohla podílet na odčinění toho
nezdaru,“ vysvětlilo čerstvě třiadvacetileté libero.
našem vyřazení z ligového play-off,
mě vyřadilo zkraje dubna zranění –
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
natržený stehenní sval. Během téhle
rozhovor
zdravotní pauzy jsem se domluvila
pro Večerníkk
s jedním kondičním trenérem, aby
mi vytvořil dlouhodobý plán fyMarek
zické přípravy. Odstartoval vlastně
SONNEVEND
ND
už rekonvalescencí během léčení
yy Co říct k současné fázi probí- a pokračuji podle něho i teď dál po
hající přípravy?
vyléčení, v podstatě celé léto. Kaž„Krátce po zahájení společných dý měsíc od něj dostanu komplet
tréninků, které začaly deset dnů po nový plán. Vedle toho jsem se vrá-

1½URGQÉWRXUYEHDFKL
MHvWÈVW½OHQHRGVWDUWRYDOD

IVO SNÍDAL (57)

Ale nakonec jsme si zahrály v rámci
možností slušně, byť jsme to moc
neprotahovaly. Já osobně mám beach dost ráda, v létě se mu vždycky
rekreačně věnuju, s přítelem se někdy přihlásíme i na turnaje mixů.
Dobrá zábava.“
yy Který z dalších doplňkových
sportů zařazených do přípravy
jste absolvovala?
„Basketbal, badminton a tenis. Nejvíc mě bavil badminton, který mi
docela jde, už odmala jsme ho hrávali s rodiči na zahradě. A baví mě
i tenis, který sice moc neumím, ale
snažím se jej naučit.“
yy Vracíte se ještě v myšlenkách
k uplynulému ročníku, nebo už
raději zapomenout?
„Ještě se mi občas honí hlavou, proč
jsem nedokázala já sama odvádět
lepší výkony a stejně jako celému
týmu se mi nedařilo. Tohle v sobě
ještě rozebírám a po pravdě mě to
dost mrzí, prostě jsem měla hrát líp.
Jinak se snažím tu špatnou sezónu

hodit za hlavu a soustředit se na
příští.“
yy Jak vnímáte postupně
ostupně zveřejňované změny v hráčském kádru?
„Myslím, že vím asi
si o všech změBydlištì Prostìjov
nách, které v týmuu proběhnou. (s úsměvem) A po
tak nepovedeném roce
Proè fotím
určitě bylo potřeba
ba
1HPiPUiGNG\ç
s družstvem něcoo
QęNGR]HçHQGęOi
udělat. Zkusit jejj
nìco, èím nejsou.
zkvalitnit tam, kde
æHQ\MVRXNUiVQp
bylo potřeba. NěěMHGLQęWHKG\NG\çMVRX
které posily vypa-SĨLUR]HQp$WXKOH
dají hodně dobře,
jejich pøirozenost jsem
proto věřím, že
VHYçG\VQDçLO]DFK\WLW
budeme silnější
a novou sezónu
Vzkaz pro pana Saudka
společně zvládne-0\VOtPçHE\FKRPVL
me mnohem lépe. Já jsem se
rozumìli v touze po
vlastně i kvůli tomuu rozhodsvobodì, názoru na
rodloužit
la v Prostějově prodloužit
çHQ\LSĨtVWXSXNIRWReodchásmlouvu, abych neodcháJUDILLFRE\VNXWHĀQpPX
ik špatzela jinam po natolik
umìní
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ném ročníku.“

KAREL NOVÁK
(† 84)

Prostějov (son) – Už téměř měsíc
měla probíhat beachvolejbalová Národní tour 2021, tedy tradiční seriál
turnajů v plážovém volejbalu po celé
ČR. Jenže zatím pořád neběží, neboť za
dosud panujících hygienických opatření proti šíření koronaviru nechtějí organizátoři jednotlivé akce pořádat. „Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo
ekonomicky nereálné podmínky pro
konání turnajů. Všichni účastníci – to
znamená pořadatelé, hráči i rozhodčí –
musí mít negativní výsledky PCR testů
na covid a do areálů nesmí žádní diváci.
Finanční náročnost testů je dosti značná a pro některé promotéry je i druhá
podmínka limitující, jelikož provozují
různá občerstvení a restaurace v areáFoto: Marek Sonnevend lech či disponují větším počtem kurtů, než by pro turnaj využili. Nechci
především během letních příprav před hodnotit stanovené podmínky, jen mě
novými sezónami. „Letos jsme na be- zarážejí. Zvláště v této době, kdy se skoach šli zatím poprvé. Hlavně kvůli hor- ro celý národ minimálně jednou týdně
šímu počasí, v dešti a zimě to ani nemá testuje antigenně. Požádal jsem proto
smysl. Uvidíme v srpnu, tam by mělo předsedu ČVS Marka Pakostu, aby se
pokusil podmínku PCR testu změnit
být lépe,“ přemítal Petráš.
na test antigenní, který mají občané ČR
Koncem tohoto týdne A-tým vékáčzatím zdarma,“ uvedl vedoucí Národní
ka společné tréninky uzavře, rozluč- tour Jan Meruna.
kou před delším volnem bude po- Snad nyní, kdy dochází k výraznějšímu
Bydlištì
slední jednotka v pátek 28. května. rozvolňování
hygienických nařízení
(son) a oficiální sportovní soutěže
Plumlov
jsou povolovány, bude moci i tuzemský beachvolejbal zahájit svou letošní činnost.
Proè fotím
Vzkaz pro
pana
Tentokrát
jsouSaudka
úvodní klání v upraveném termínovém
klání naplánována
Fotografování je pro mì potravou duše. Jsem stále fasci- Jste skuteèný
rytíø fotografie,
který
na nejbližší víkend 29. a 30. května na
QRYiQWtP]PUD]HQtPRNDPçLNXQDYęĀQRVW
je tupohár
jenjuniorek),
jeden.
pražský Hamr (Český
do Opavy (Český pohár mužů) i do
Litoměřic ((Českýýppohár žen).
)

„Prodloužila jsem v Prostějově smlouvu,
abych neodcházela po špatné sezóně...,“
ě...,

Proè
Pofotím
nevydařené sezóně 2020/21 Raquel Löff da Silva, neboť na

Marek
ekk
Sonnevend

Škatulata, hejbejte se
YzHQVNÅH[WUDOL]H
Prostějov (son) – Naplno se už rozjely změny v hráčských kádrech jednotlivých klubů volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR. Tou možná úplně
nejzajímavější je odchod špičkové
nahrávačky Kateřiny Valkové z UP
Olomouc do USC Münster, čímž se
aktuální jednička české reprezentace
na svém postu opět vrací do Německa.
Aktivní kariéru definitivně ukončila
Markéta Chlumská, libero Šelem Brno
(a v minulosti VK Prostějov). Nově se
stane asistentkou trenéra v jihomoravském klubu, kam na její pozici v sestavě
zamířila z Ostravy jiná členka tuzemského nároďáku Adéla Chevalierová.
Novou zahraniční posilu na nahrávku
hlásí Královo Pole, kde oznámili angažování Gergany Georgievy z Bulharska, jež uplynulou sezónu strávila ve
francouzském Vandoeuvre Nancy. Sokol Frýdek-Místek sice přišel o smečařku Adélu Borovcovou, která přestoupila do brněnských Šelem, současně však
získal univerzálku Terezu Diatkovou
z Přerova.

6GPPVQQMTT¾VRRąÊRTTCXWåGP
XÆMM¾ééMC\RRGUVąąKNDGCEJ

mu vlastně celou druhou polovinu
uplynulé sezóny. Jen pro Zuzku půjde tímhle přesunem o úplnou novinku,“ upřesnil Čada.
Zařazení ještě ne plnoletých teenagerek na elitní prostějovskou
soupisku se každopádně nijak neobává, právě naopak. „Čím dřív holky dostanou větší příležitost mezi
ženami, tím lépe pro ně. Otrkají se,
budou sbírat potřebné zkušenosti,
pracovat na sobě při každodenních
trénincích s kvalitními staršími spoluhráčkami. A také naskakovat nejen
do přáteláků, ale časem i do ostrých
soutěžních zápasů. Pro mladé naděje je taková cesta budování jejich
sportovní budoucnosti potřebná, ba
přímo nezbytná. A jako klub chceme
jít v rámci možností tímhle směrem,“
zdůraznil Čada.

,NG\çMVHPQDGåHQìIRtograf – krajináø, dlouhá
OpWDVOHGXMLDYHOLFH
oceòuji jak vaši tvorbu
Fotografování
je pro
spoleènì
s pìší
turistikou
cestováním
nejvìtší
středu
sítě aměl
prostějovský
bylo zřejmé,
že mì
družstvo
voleDNWģWDNLYDåHREĀDQVNp
FHORçLYRWQt]iOLERX6QDçtPVHWtPWR]SģVREHPXFKRSLWDSĨHQpVW]içLWHN
jbalistek VK Prostějov potřebuje soubor viditelnou slabinu.
postoje a názory.
oživit DSRFLW]PtVWDNWHUpPęSRKODGLORSRGXåLLSURGDOåtGLYiN\
správně
zvolenými Proto bude občas nevyrovnazměnami. Ne mančaft úplně nou bodovou tahounku Gapřekopat, ale spíš vyhmátnout brielu Kopáčovou nově jistit
jeho slabší místa a na těch vhodně jiná univerzálka s úderným
zapracovat. Jinak by se nový potenciálem Michaela Beránksoutěžní ročník také mohl změnit ová, současně využitelná i na
v útrpné čekání na další neúspěch. smeči. A proto byla angažována
Prvním logickým krokem vedení sice zatím neprozrazená, ale
hanáckého klubu se stalo posíl- skutečně špičková nahrávačka ze
ení realizačního týmu tak, aby současné reprezentace ČR, vejeho obsazení víc odpovídalo dle níž se mladá odchovankyně
zvýšeným nárokům na kvalitu Klára Dvořáčková může bez
péče o hráčky. Proto se na po- přehnaného stresu zlepšovat
zici hlavního kouče vrátil res- a učit se.
pektovaný Miroslav Čada a role Zapomenout přitom nesmíme
kondiční trenérky, současně i jed- na zařazení dalších talentovaných
né z asistentek se znovu chopila děvčat z vlastní mládežnické líhně
do áčka, což odpovídá současné /QOGPVMC\JGTPÊJQVTÆPKPMWXQNGLDCNKUVGM8-2TQUV÷LQX
Solange Soares.
Druhým stěžejním tématem filozofii VK dávat větší prostor PROSTĚJOV Předposlední tý- tentokrát zahrály beachvolejbal. „Na
samozřejmě
bylo
složení oddílovým nadějím, které vzejden současné fáze přípravy vo- čtvrtek jsme si objednali kurt v areáhráčského kádru. A rovněž dou z juniorské kategorie. Dohrov tomto ohledu se zdá, že gen- mady působí takhle sestavený tým lejbalistek VK Prostějov uběhl lu Beach Sport Prostějov u aquapareralita vékáčka zapracovala – Prostějova poměrně vyváženým ve standardním režimu a podle ku. Naštěstí nepršelo, ovšem dost
pochopitelně v rámci daných dojmem. Konkurovat největším naplánovaného programu. To foukalo a nebylo zrovna moc teplo,
ekonomických možností – podle favoritům elitní tuzemské soutěže znamená udržet potřebnou tré- takže holky vydržely v písku jen
rozklíčovaných potřeb kolektivu zřejmě nedokáže, leč při dobře ninkovou kvalitu, zároveň ji ale něco přes hodinu,“ prozradil trenér
směrem k pozvednutí jeho výkon- odváděné dlouhodobé práci se zpestřit i jedním zábavnějším od- prostějovských žen Lubomír Petráš.
může zařadit hned za ně. Do polednem.
nosti.
Plážovou odnož sportu zpod vysoké
Proto přichází patrně nejlepší lepšího středu tabulky, kam chtěl Po fotbalu, basketbalu, badmintonu, sítě občas zařazoval do náplně svých
blokařka slovenské extraligy už loni.
ping-pongu a tenisu si tak Hanačky svěřenkyň už v předchozích letech,

Bydlištì
JOSEF VHODNÁ
FRANC (60)
OBMÌNA
TÝMU
Prostìjov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Od začátku přípravy na novou sezónu 2021/22 se stanou pevnou
součástí našeho áčka Andrea Píchalová, Simona Marešová a Zuzana
Dostálová. Všechny tři jsou velice
mladé, zároveň i talentované, šikovné a se značným potenciálem další-

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Trend výraznějšího začleňování vlastních
mladých hráček do ženského A-družstva, jehož se v posledních letech drží vedení volejbalového oddílu VK Prostějov,
dál pokračuje. Proto bude v příštím soutěžním ročníku do
elitního výběru Hanaček začleněna hned trojice klubových
odchovankyň juniorského věku.

Součástí volejbalového týmu prostějovských žen budou
od nové sezóny juniorky Píchalová, Marešová i Dostálová
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rozhovor večerníku

Prostìjov

Obzvláštì v mých fotografických
zaèátcích byl Jan Saudek pro
mì velkou inspirací. Jeho fotoJUDILHPęO\YçG\QiSDGDMHKR
GtORE\ORYçG\UR]SR]QDWHOQp2Vlovoval mì i svým pøesahem do
PDOtĨVWYtWRPLE\OREOt]Np9]Ni]DODE\FKPXDĢMHMQHRSRXåWt
MHKRGLYRNRVWSĨLIRFHQtDERçVNì
klid pøi malování.

Vzkaz pro pana Saudka

3URWRçHFKFL]KPRWQLWQHER]YLGitelnit nápad nebo obraz, který
E\MLQDNSRPLQXOYPpP\VOL
QHERSĨtWRPQRVWL.G\çIRWtP
zmrazuji pøítomnost a beru si ji
s sebou do budoucnosti.

Proè fotím

HELENA
KADLÈÍKOVÁ
(45) Bydlištì

ALEŠ TOTTER

vizitka

JIØÍ STEIGER (43)

MAREK GERHARD (39)

Zázemí v Prostějově mě velice překvapilo.
Je o dvě třídy výš než v Českých Budějovicích!
Nebyl to ale pro mě rozhodující faktor, tím
se stalo upřímné, férové jednání majitele
a jasně řečené, proč chce
ce zrovna mě...

PROSTĚJOV Přichází do nezná- taky důležité. Pak je tu samozřejmě dával v minulosti vyhlášení do novin
mého prostředí, k ambicióznímu prostějovské zázemí: nová posilovna, a vrátilo se mu to. Takže tentokrát nemajiteli a k týmu, který se de facto nová rozcvičovna, nová střelnice. Jsou chtěl žádné zveřejnit. Respektuji přání
rozpadl a nyní bude složen od sa- tam regenerační procedury, ultrazvuk majitele, hráči to ale vědí. A cíl je ambimého základu. Do funkce však na- v šatně, tohle všechno je o dvě třídy ciózní.“ (úsměv)
stupuje plný optimismu, znalostí, výš než v Českých Budějovicích! Záze- yy Jsou různé přednosti hráčů jako
zkušeností. Hokejový trenér Aleš mí v Prostějově mě velice překvapilo. rychlost, vytrvalost, chytrost nebo
Totter (na snímku) se dle předzvěsti Nebylo ale pro mě rozhodující, tím se třeba bojovnost. Jsou některé, kteVečerníku stal hlavním lodivodem stalo upřímné, férové jednání majitele rým dáváte přednost?
prostějovských Jestřábů, které má a jasně řečené, proč chce zrovna mě. „Vždy chci, aby hráči na každý zápas
vytáhnout z jedenácté pozice tabul- Což je velice důležité, aby to majitel vě- i trénink přišli týmu dát svoje srdce.
ky uplynulého ročníku Chance ligy děl. V Česku to není úplně pravidlem, Důležité je naprosté soustředění a dát
2020/2021. Aktuálně pracuje první podívejte se třeba na fotbal. Je běžné, do výkonu svou osobnost. Ale kdyskupina hráčů na fyzickém drilu, jež že se mění trenéři v klubech bez kon- bych měl dvě vlastnosti vypíchnout,
má vyvrcholit blokem přípravných cepce.“
tak je to herní myšlení neboli čtení hry
zápasů, který odstartuje 3. srpna. yy Co od vás tedy pan Luňák očeká- a pohyb, tedy bruslení. Tyto dvě věci
Jaká bude, to je ve hvězdách...
vá? Čím jste jej oslovil?
považuji za nejdůležitější.“
yy Jak byste se na úvod představil? „Majitel dává důraz na to, aby byl tým yy Berete jako výhodu nebo nevýA jaká je vaše trenérská filozofie?
kvalitnější, pohyblivější, aby nečekal hodu, že jste přišel k týmu změně„Mám se za pracovitého trenéra. jen na soupeře, ale chtěl hrát aktivně nému od základu?
(úsměv) Za důležité považuji komuni- a v pohybu. A samozřejmě nechce za- „Uvedu příběh. Na začátku dvacátého
kaci s hráči. A samozřejmě dávám dů- žít znovu deset proher v řadě, jak tomu století dva obchodníci s obuví vyjeli do
Praha
raz na detaily. Herní projev bych chtěl bylo koncem minulé sezóny. Chce AfrikyBydlištì
a měli prozkoumat, zda je tam
mít
s týmem
aktivní, nějaký úspěch, jako samozřejmě každý nějaký byznys nebo trh. A po týdnu
Proè
fotímorganizovaný,
9çG\FN\MVHPUiGIRWLOKRON\QHMGĨtYHNDPDUiGN\SDN
tìch kamarádek.
Bavitmajitel.
mì to(úsměv)
však nikdy
nepøestalo,
Vzkaz
pana Saudka
s kamarádky
dobrým pohybem.
Zkrátka takový,
Byl prostě
upřímný, vím,
ří- poslali
oba dopro
Manchesteru
telegram.
çHXWRKR]ģVWDQXXçQDSRĨiG8DNWģPęSĨLWDKXMHWRçHO]HQHMOpSH
Jste
frajer,
fotokterý
nám dá šanci na výhru každého kal, jaké má úmysly a cíle s hokejem, co Ten první
napsal:
‚Bezmálokterý
šance, vůbec
graf
dokázal
zaujmout
SUDFRYDWDH[SHULPHQWRYDWVHVYęWO\DVWtQ\-HWR~SOQęMLQìVW\OSUiFH
zápasu.
“
tam bylo špatně, co by viděl jinak. Má nenosí boty.
‘ A ten
druhý napsal:
‚VelkáodvšeJak
je jen
mezi fotografem
a modelkou.
borníky
i laickou
yy
vznikala
vaše spolupráce
i velký přehled o fotbalové Olomouci příležitost.
Ještě nenosí
boty.‘ veøejnost.
Takže já
s Prostějovem?
a dalších hokejových i fotbalových or- jsem ten optimista, ten druhý případ.
„S panem Luňákem jsem byl ve spoje- ganizacích, protože ty sporty jsou po- Myslím si, že tímto jsem odpověděl na
ní už od začátku března. Bavili jsme se dobné. Není to nějaký laik nebo prostě otázku.“ (zasměje se)
yy Můžete alespoň prozradit dou na zimák chodit
dit
různě, dali jsme si nějaké slovo. Pak do- majitel, co si pořídil hračku. Je to nao- yy Blíží se červen, jak to tedy nyní brankáře v týmu?
rádi. A stejně tak dououšlo k osobní schůzce, průběžně jsme pak člověk, se kterým se dá diskutovat vypadá s letní přípravou? Chystáte „Klub počítá s Ondřejem Bláhou fám, že naše úsilí na
mluvili o kádru. Dva a půl měsíce se o různých věcech. To je pro mě jako i nějaké soustředění pro hráče?
a Markem Mickou. Do přípravy ale ledě budou podporovat.
ovat.
zde pracovalo jak na týmu realizačním, pro trenéra výborné. Byl jsem z toho „Letní přípravu máme individuální. půjdou tři brankáři. Ještě ale nebu- Rád bych rovněž přes
tak na hráčském kádru.“
příjemně překvapený.“
Jsem zvyklý ji tak dělat. Náš kondiční deme žádné další podrobnosti ke Večerník poprosil šéfa
éfa kotle, aby mě
yy Co vás na nabídce Jestřábů nejví- yy Jaké jste si dal po dohodě s vede- trenér má od každého hráče plán, po- kádru prozrazovat.“
kontaktoval. Uspořádali
ořádali bychom
ce oslovilo, že jste na ni kývl?
ním cíle? Padlo i konkrétní umístě- sílají se reporty. Máme kluky pod kon- yy K realizačnímu týmu se připo- akci pro fanoušky, a domluvili se na
„Pan Luňák byl naprosto upřímný. ní v tabulce?
trolou. Asi čtyři mají plán od našeho jil mimo jiné Petr Hubáček. Jaká spolupráci. Chcemee do budoucna
Říkal mi, že je majitelem osm let. „Měli jsme jednu schůzku s panem kondičního kouče jinak větší polovina bude jeho role v klubu?
všechny informovat
at o tom, co
A v podstatě jím vynaložené peníze Luňákem a jeho synem Lukášem. Po- hráčů má svého. Zvolili jsme tedy ten- „Bude skoro na každém tréninku, se v týmu děje. Lidi
idi teď byli
a investovaný čas se mu nevracely. tkali jsme se tehdy i s některými hráči, to typ přípravy. Jsem toho zastáncem, občas samozřejmě vynechá, má trochu nervózní, nic se neJasně řekl, jak by se mělo hrát, což mě kteří zrovna podepisovali smlouvu. protože hráč ji má ušitou na míru: jestli i jiné mediální povinnosti. Trénovat vědělo, ale informovanost
movanost
zaujalo. Byl přímý. I ohledně toho, proč Druhou schůzku jsem měl v kabině jde trénovat v šest ráno, nebo ve dvě bude individuální dovednosti na je důležitá. Místy to s ní
mě oslovil, jaký styl hry by si předsta- s mužstvem i s realizačním týmem. odpoledne, je jedno, navíc je ve svém ledě, ale taky bude s hráči pracovat bylo špatné, věřím
m ale,
voval. Věděl, jaký jsem kouč, což je Tam to bylo i řečené, že pan Luňák prostředí. Ta sezóna pak je dlouhá, tak- na rozborech u videa, bude jim do- že se to zlepší. Nyníí už
že i psychicky si takto hráči odpočinou dávat sebevědomí a zkušenosti. Rád třeba můžu prozradit,
dit,
od trenérů. My se pak sejdeme před bych měl Petra taky na domácích zá- že sehrajeme v létěě
nástupem na led na testování, jinak je pasech na střídačce, alespoň na vět- deset přípravných
ale vše individuální. Měli jsme mítink šině domácích zápasů. Rovněž by zápasů.“
s týmem třetího května, kde se před- se měl podílet na přípravě hráčů na yy Bude něktestavil realizační tým, další věci jsme si zápas. Není to udělané jen proto, aby rý z nich také
✓ narodil se 8. března 1972
řekli k organizaci a filozofii. Od té doby zde prostě byl. Čeká se od něj maxi- proti Přerovu?
ve Světlé nad Sázavou
se každý připravuje sám.“
mální nasazení a je mu dána velká „Ne, s Přerovem
✓ profesionální hokejový trenér, aktuálně
yy Jak je na tom nyní soupiska role. Rovněž ale nebude chybět Ivo žádný. Sehrajehlavní kouč LHK Jestřábi Prostějov
Jestřábů? Je už kompletní nebo se Peštuka. Povahově je to výborný me šest domá✓ s trenérskou kariérou začal v Havlíčkově
kompletnosti blíží?
člověk, zkušený trenér – má oko na cích utkání a čtyři venku. Dva zápasy til kompliment. (smích) Je škoda, že
Brodě před pětadvaceti lety
„Máme sestavu dvou brankářů, osmi hráče. Navíc je držitelem nejvyšší jsou v plánu s Liptovským Miku- mu podle všeho v Budějovicích při
✓ mládeže působil také v Popradu u týmu Tatranských vlků (MHL),
obránců a čtrnácti útočníků. Máme trenérské licence. Realizační tým je lášem, dále se Vsetínem, Porubou odchodu
nedokázali říct pravdu do
Bydlištì
trénoval rovněž juniory pražské Sparty
tam hráče na try-out, kteří se přišli po- silný, každý v něm má svou roli a je a Třebíčí. Přibyl k tomu i celek Jastr- očí. Pro Motor je jeho odchod
ob✓ většinu své trenérské kariéry ale strávil u mužských celků,
Prostìjov
prat o svou šanci. Může se to ještě roz- za něco odpovědný.“
zebie, který je nyní polským mistrem rovská ztráta. Co se týká podobných
ve 2., 1. lize i v extralize
šířit a mohou s námi do kempu, ale ješ- yy Jaké
máte
informace o zdej- a chystá se na Ligu mistrů.“
zápasů jako toho se Šumperkem,
✓ u mužů byl jako hlavní trenér třeba v Letňanech, Havlíčkově Brodě,
Proè
fotím
Mostě nebo polské Bytomi
tě nejsou pod kontraktem. De facto je ších fanoušcích.
Co byste jim na yy Váš bývalý kolega, Prostějovan zažil jsem v různých rolích třeba duFRWRJUDIRYiQtVHYęQXMLMLçRG~WOpKRYęNX%\OWRPģMSUYQtÄNRQtĀHN¶DIRWLOMVHPVNRURYåH
✓ poslední tři roky spojil s Českými Budějovicemi, s nimiž se mu podařilo
ale kádr hotový. Dva a půl měsíce se na úvod vzkázal?
Lukáš
Majer
vás sebe
nedávno
v rozelyještì
Spartypochopitelnì
se Slavií, Jihlavyna
s Třebíčí
co jsem
kolem
vidìl,
tenkrát
kinofilm.
z pozice asistenta trenéra Prospala postoupit do extraligy
něm pracovalo a jediná možnost je, že „Vím, že je v Prostějově spousta vý- hovoru pro Večerník oceňoval. nebo Chomutova a Kadaně. Jak zá✓ zkušenosti ale sbíral také v Americe, pohyboval se u reprezentačních
pokud se objeví nějaký TOP hráč pro borných
klubů.pro
Podlepana
mých Saudka
zpráv je Jak předem hodnotíte
vzájemné pasy se Šumperkem, tak s Přerovem,
Vzkaz
=DMtPDORE\PęNDPQDW\çHQ\SRĨiGFKRGtWH"
týmů U17 a U18, pozoroval při práci třeba Mikea Babcocka
tuto soutěž, jsme s majitelem domlu- ale hokej pro fanoušky sportem čís- duely se Šumperkem, kde je nově to budou derby. Nebudu to brát zase
✓ je držitelem trenérské licence úrovně „A“
vení, že se o něm pobavíme a případně lo jedna. Stejně tak vím, že příznivci asistentem trenéra?
jako speciální záležitosti, i tak to ale
zajímavost: nesbíral úspěchy mezi mantinely jako hráč, ukázal se však
do něj investujeme. Jinak ale v tomto umí být velice bouřliví. Věřím, že jim „Lukáš je podle mě výborný, velmi na ledě bude válka, žádné kamaráopakovaně jako kvalitní a úspěšný kouč
složení skočíme na led.“
s týmem budeme dělat radost a bu- pracovitý trenér – abychom mu vrá- díčkování.“ (pousměje se)

Nový trenér Jestřábů Aleš Totter poprvé promluvil. Potěšila jej otevřenost majitele
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Foto: Josef Franc

Prostìjov

Vzkaz pro pana
Saudka
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Vzkaz pro pana Saudka
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0\VOtPçHE\FKRPVL
rozumìli v touze po
svobodì, názoru na
çHQ\LSĨtVWXSXNIRWRJUDILLFRE\VNXWHĀQpPX
umìní

Vzkaz pro pana Saudka

1HPiPUiGNG\ç
QęNGR]HçHQGęOi
nìco, èím nejsou.
æHQ\MVRXNUiVQp
MHGLQęWHKG\NG\çMVRX
SĨLUR]HQp$WXKOH
jejich pøirozenost jsem
VHYçG\VQDçLO]DFK\WLW

Proè fotím
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KAREL NOVÁK
(† 84)

VIZITKA
AUTORA

Fotografování je pro mì potravou duše. Jsem stále fasci- Jste skuteèný rytíø fotografie, který
QRYiQWtP]PUD]HQtPRNDPçLNXQDYęĀQRVW
je tu jen jeden.

Proè fotím

IVO SNÍDAL (57)

VIZITKA AUTORA

2ąKDNKåwÊORQJNGFWPCRCPQTCOCVKEMÚRQTVTÆV-CTNC0QX¾MCN\GOKOQURQWUV[LGJQXNCUVPÊEJHQVQITCHKÊQDLGXKVVCMÆPCUVQNGRGéNKX÷PCCTCPåQXCPQWQDLGOPQWOQPQITCHKKPC\XCPQWLGFPQFWwG5CWFGM

Proè fotím

,NG\çMVHPQDGåHQìIRtograf – krajináø, dlouhá
OpWDVOHGXMLDYHOLFH
oceòuji jak vaši tvorbu
Fotografování je pro mì spoleènì s pìší turistikou a cestováním nejvìtší
DNWģWDNLYDåHREĀDQVNp
FHORçLYRWQt]iOLERX6QDçtPVHWtPWR]SģVREHPXFKRSLWDSĨHQpVW]içLWHN
postoje a názory.
DSRFLW]PtVWDNWHUpPęSRKODGLORSRGXåLLSURGDOåtGLYiN\

JOSEF FRANC (60)

VIZITKA AUTORA

5¾OCWVQTVGPVQUPÊOGMPC\XCN#MVXRQWwVK
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naše výzva

VIZITKA AUTORA

Plumlov
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Baví
mì to, nadšení
pro fotografii
Michala
SOBECKÉHO
jsem zdìdil
po svém dìdovi.
a Petra
KOZÁKA

Proè
fotím
za přispění

Vaše fotografie se mi líbí
a mám je rád.

Vzkaz pro pana Saudka

VIZITKA AUTORA

Pro krásu zachyceného
RNDPçLNX

Proè fotím
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Mistøe, rád se s Vámi osobnì
setkám!

VVzkaz pro pana Saudka

RENÉ ABEL (53)

6GPVQUPÊOGM\TCNÆCX¾wPKXÆåGP[PC\XCNCWVQT5PÊFCP÷

Mùj sen je vyfotit si nejvìtšího
fotografa, tak snad Vás pøemluvím

Vzkaz pro pana Saudka

Výšovice
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VIZITKA AUTORA

PETR
SLÁDEK (38)
Marek

SONNEVEND

Prostìjov
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Proè fotím
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PROSTĚJOV Za svůj život připravila neuvěřitelný počet velmi kvalitních výstav. Díla na ně často vybírala z nebývalého počtu galerií po
celé republice. Sama je hrdá na rozsáhlou přehlídku špičkového secesního umění, osobně si velmi cení projektu Pocta kubismu, který
představil největší umělce tvořící v daném stylu. S velkým ohlasem
u návštěvníků muzea se však setkaly i expozice věnované Josefu
Čapkovi, Jiřímu Kolářovi, Josefu Ladovi a mnoha dalším skvělým
tvůrcům. Nyní dlouholetá kurátorka prostějovského muzea Kamila
Husaříková stojí před další výzvou, kterou je příprava výstavy ve světě nejznámějšího českého fotografa Jana Saudka. Ta bude spojená
s přehlídkou nejlepších regionálních tvůrců fotografických aktů.
A o ní jsme se bavili především.
yy Jak vznikl nápad vzdát hold Janu
EXKLUZIVNÍ
Saudkovi prostřednictvím regionálrozhovor
ních autorů?
„Nápad vzdát poctu Janu Saudkovi
pro Večerník
a jeho dílu prostřednictvím regionálních
se ptal
autorů vznikl velmi spontánně díky spoMartin
lupráci Jindřicha Skácela a PROSTĚZAORAL
JOVSKÉHO Večerníku. Já osobně ho

považuji za velmi zajímavý a výjimečný
tím, že u ostatních výstav Jana Saudka
v jiných městech jsem žádnou podobnou iniciativu nezaznamenala.“
yy Co říkáte na kolekci fotografií dodanou v rámci pocty Janu Saudkovi?
„Každý z tvůrců poslal několik fotografií
na výběr, jsou velmi různorodé a nikoho z nich bych nechtěla zklamat tím,
že právě jeho fotografie nevybereme.
Všichni se na celou akci těší a určitě se
chtějí prezentovat tím nejlepším ze své
tvorby na dané téma.“
yy Je nějaký autor, který vás osobně
zaujal?
„Rozhodně nechci nikoho preferovat,
obzvláště když nejsem odborníkem na
fotografickou tvorbu. Ale pokud bych
si měla vybrat fotografie, které bych si
koupila pro sebe, asi bych zvolila sním-

ché zkoordinovat výstavu deseti různých tvůrců. Jak se to daří?
„Nakonec jsme vybrali od každého
tvůrce v průměru dvě fotografie. Ovšem snímky mají různé rozměry, různé
adjustace, takže definitivní rozhodnutí
padne, až je budeme mít všechny v ruce
a uvidíme, jak bude působit instalace. Sál prostějovských fotografů bude
koncipován jako fotoateliér a na tomto
místě bych chtěla poděkovat prostějovskému ateliéru Ševčík. Paní Frélichová
nám velmi vstřícně a ochotně přislíbila
zápůjčku části zařízení, které doplní iluzi
fotoateliéru.“
yy I vzhledem k zapojení regionálních tvůrců se dá předpokládat, že

na kapacitní možnosti
osti Špalíčku
prostějovského muzea?
ea?
„Opravdu nevím, jak početná náá
vštěvnost se dá na vernisáži
ernisáži
očekávat, ale skutečněě se
zdá, že bude hodně vysoysoká. Vernisáž proto pláláá
nujeme ve venkovním
m
prostoru a v návaznosti
na konkrétní vládní
opatření, která budou
platit pro začátek června, návštěvníci budou
vstupovat po menších
nebo větších skupinkách do výstavních
-COKNC*WUCąÊMQX¾D÷JGOXGTPKU¾åGXÚUVCX[UGEGUPÊJQWO÷PÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
sálů.

yy Není jistě úplně jednodu- zájem. Zvládne se to i s ohledem

ky Petra Sládka, které mě velmi oslovi- zejména vernisáž výstavy Feno-mén Saudek bude provázet
rovázet velkýý
ly svým vtipem.“

Za výstavou slavného fotografa stojí zkušená kurátorka Kamila Husaříková

„Nápad vzdát poctu Janu Saudkovi jsem jinde nezaznamenala“

5PÊOGMRčXCDPCJÆJQåGPUMÆJQV÷NCUMT¾UQWRąÊTQF[MVGTQWCWVQTHQVÊPGLéCUV÷LK

3URWRçHPQHWRYHOPLEDYtĀDVWR Vaši tvorbu sleduji mnoho let. Pøeji
se pohybuji v zajímavých lokacích
stálé zdraví, pevné nervy, optimisa potkávám pøi tom zajímavé lidi.
mus a další skvìlé fotografie!
m

Proè fotím

JIØÍ UVÍZL (62)
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„Neviděl jsem už důvod, proč pokračovat, a tak nějak jsme to s Jardou (Luňákem, spolumajitelem klubu – pozn.red.)
cítili stejně,“ objasnil pro Večerník zrod
svého odchodu Jiří Vykoukal. Popřel
tím spekulace o tom, že by se s vedením
Jestřábů rozešel ve zlém. „Proběhlo to
úplně v pohodě, naopak jsme se rozešli
ve velice dobrém. Přeji mu, a budu mu
držet palce za to úsilí, které tomu dává,
aby vybojoval postup do extraligy. Věřím, že co dříve nešlo, bude nyní jednodušší,“ poznamenal dnes již bývalý sportovní manažer prostějovského klubu.
Jiří Vykoukal byl hokejovou osobností
už před příchodem do Jestřábů. S nimi
následně svázal na sedm let svůj život.
Bývalý vynikající obránce a dvojnásobný mistr světa přišel na prostějovskou
štaci v létě 2014, tedy po vytouženém
postupu ptačích dravců ze druhé ligy do
první. Stal se sportovním manažerem,
současně i jedním z asistentů kouče. Ale
zatímco výkonnou funkcionářskou roli
zastával v klubu celou dobu, jeho trenérská práce měla naopak střídavý vývoj.
Asistenta dělal zpočátku něco přes dvě
sezóny, ovšem zkraje roku 2017 po divokých peripetiích na střídačce se dokonce
stal hlavním lodivodem jestřábí letky.
Nejprve mančaft v závěru rozjetého ročníku 2016/17 dovedl aspoň do předkola play-off (vyřazení Přerovem), načež
elhákáčko pod jeho vedením prožilo
dvě objektivně úspěšné sezóny.
V obou se Vykoukalovi svěřenci pohybovali minimálně nějakou dobu
v popředí prvoligové tabulky, načež
bez problémů postoupili do čtvrtfinále

Marek SONNEVEND
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Další informací z hokejového zákulisí, která byla veřejným tajemstvím a pouze se čekalo na
její oficiální potvrzení, je delší dobu
avizovaný konec Jiřího Vykoukala
v LHK Jestřábi Prostějov. Ten strávil
na Hané sedm plodných roků, nyní
však definitivně odchází. O uplynulém víkendu Večerníku zprávu
o svém odchodu potvrdil.

➢ ze strany 25

MICHAL SOBECKÝ

Spekulace. To byl nejčastější způsob
informování o posezónním vývoji
u Jestřábů. Klub totiž trvale mlčel,
místy mlžil, na dotazy nechtěl nic potvrdit, ale ani vyvrátit. Výsledkem tak
byla série dohadů. A jeden z nich se
týkal také Jiřího Vykoukala. Později
sice otázka jeho budoucnosti trochu
zapadla za témata jako nový trenér
a hráči, kteří v rytmu „poslední zhasne“ souvisle opouštěli jestřábí hnízdo.
Nyní je ale jasno, Jiří Vykoukal svůj
další osud s Prostějovem nespojí. Alespoň ne v nejbližší době.
V případě Vykoukala šlo přitom
o mnohé role. Zejména se vyjímala role
trenéra, na niž rezignoval v roce 2020.
Později se však k týmu vrátil a na střídačce dále působil. Pokud se jedná
právě o trénování, může být Vykoukal
vcelku spokojený, s mužstvem prošel
opakovaně do play-off, plnil předsezónní předpoklady. Víceméně dokázal
držet stabilní řady a tým průběžně bodoval. Bohužel ani jednou se neprokousal přes 1. kolo play-off. Což je obrovská

škoda, protože sílu na to mužstvo mělo.
Je však třeba vyčinit za některé odchody. Třeba Davida Brančíka, nadějného
odchovance, který se jevil velmi dobře.
Ale taky dalších hráčů, mladých, kvalitních a s potenciálem.
A zde se dostáváme ke druhé důležité
roli Jiřího Vykoukala, a sice sportovního manažera. Z tohoto pohledu je
jeho úspěch poloviční. Netřeba pochybovat o tom, že bývalý dlouholetý
reprezentant České republiky odvedl
velký kus práce, přitáhl do Prostějova
hráče jako Divíšek, Nouza nebo Kantor. Ne vždycky se výběr stoprocentně
povedl. Byť právě na Divíška nebo
Nouzu se bude ještě dlouho vzpomínat. Obecně se (což je dost paradoxní
vzhledem k tomu, že byl Vykoukal
dříve sám bekem) však nedařilo vybírat zejména obránce. Jak po kvalitativní, tak po stránce množstevní.
Odehrát sezónu jen na osm či devět
beků fakt není možné. A spoléhat se
na to, že se nebude los první ligy a extraligy krýt? Ošemetné. Výsledkem

bylo, že Prostějov odehrál některé zápasy na pouhých pět (!) zadáků.
Problémem pak je zjevná neexistence dlouhodobější koncepční práce.
Ovšem nápad na vytvoření mladého
a dravého týmu se zkušeným trenérem
s řadou odchovanců jako bonusem?
Ten byl skvělý! Jenže tým z uplynulé
sezóny skončil po jediném roce. Nebyl
mu dán prostor k růstu, rozehrání. Je
ovšem otázkou, jak velký vliv na toto
rozhodnutí měl sám Vykoukal a zda
nešlo spíše jen o kroky generálního
manažera, který se rozhodl po prvním
neúspěchu solidní tým odstřelit.
Tak jako tak za sebou ale Vykoukal
zanechal během sedmi let u Jestřábů
výraznou stopu. Týmu dodal hvězdy,
byl u postupu do Chance ligy, po řadě
let dostal Prostějov do play-off. Ale
taky zažil spoustu pádů, včetně například stávky fanoušků v loňském předkole nebo dva velké exody z kabiny. Ať
už ale hodnotíme Jiřího Vykoukala
jakkoliv, jeho role byla v klubu klíčová
a bude jen těžké jej nahradit.

YĄUD]QRXVWRSX3R]LWLYQtLQHJDWLYQt
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moc nejde, situace je prostě nejistá.
Teprve uvidíme, nakolik budou soutěže fungovat souběžně s šířením koronaviru a kolik bude například chodit
fanoušků, zda je vůbec hygienici pustí
do hlediště a pokud ano, jestli se lidi
nebudou bát nákazy. Otázek je spousta,
spolehlivých odpovědí málo, nebo spíš
žádné. V každém případě potřebujeme
jako celá společnost víc pozitivního
přístupu, a nejen pořád samý negativismus,“ říkal Jiří Vykoukal v obsáhlém
a upřímném rozhovoru pro Večerník
loni na začátku září.
Tedy půl roku poté, co si dokonce střihl krátký comeback coby aktivní hráč!
Ostatně celé jeho sedmileté působení
v elhákáčku bylo nadmíru zajímavé i velice rušné. Momentálně už je minulostí… Nyní se ohlíží za svým působením.
„Byly to krásné roky. A na řadu krásných
zápasů budu rád vzpomínat,“ konstatuje.
Kam ale povedou jeho další kroky? „Ještě uvidím. Měl jsem už nějaké nabídky,
ale prozatím jsem všechny odmítl. Respektive žádná nebyla taková, že by se
nedala odmítnout,“ usmál se Vykoukal.
„Rád bych nyní šel svou vlastní cestou,
ale chce to čas. Nesmím zapomenout za
všechny společné roky poděkovat všem
fanouškům, partnerům a Statutárnímu
městu Prostějov,“ vzkazuje.

RIGA, PROSTĚJOV I Prostějov
měl svou stopu na hokejovém mistrovství světa, které o uplynulém víkendu začalo v Lotyšsku. Na šampionát do Rigy odcestoval kmenový
obránce libereckých Bílých Tygrů
Ondřej Vitásek, pro něhož se jednalo o druhé mistrovství. Vrací se
z něj však mnohem dříve než jeho
spoluhráči. Důvodem je zranění,
které si podle informací, jenž zveřejnil server hokej.cz, přivodil v zápase s Ruskem. Proti Švýcarům už
nehrál, mělo by se jednat o zlomeninu dvou žeber.
Vitásek má za sebou komplikovanou
sezónu. Kromě zranění totiž načas –
konkrétně na podzim – dlouhodoběji chyběl na soupisce právě lotyšské

Rigy. Poté se vrátil, začal bodovat,
nicméně ještě před play-off extraligy
se přesunul zpět do Liberce, kde strávil velkou část své dosavadní kariéry.
S týmem následně dokráčel až do finále, v němž ovšem Bílí tygři narazili
na Třinec, který byl úspěšnější a slavil
titul.
Pro prostějovského rodáka tak mistrovství skončilo prakticky rychleji, než
začalo. v obranné dvojici s Liborem
Šulákem stihl odehrát pouze necelý
zápas s Ruskem. V utkání si připsal
dvě trestné minuty.
Jistotou také je, že vinou zranění se Vitáskův počet odehraných utkání za národní tým ČR nezakulatí na padesáti,
přičemž právě na tuto metu mohl díky
účasti na šampionátu mířit.
(sob)
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a v něm pořádně prohnali spolufavority
druhé nejvyšší soutěže ČR. Až po obřích bitvách vypadli nejdříve s Kladnem
(2017/18, 2:4 na zápasy) a pak se Vsetínem (2018/19, 3:4 na utkání).
Na podzim 2019 ale přišla herní i výsledková krize a Vykoukal po dohodě
s majitelem klubu Jaroslavem Luňákem
z pozice hlavního kormidelníka odstoupil. Jenže ani tohle nebyla jeho trenérská
konečná, neboť ještě na konci téže sezóny 2019/20 se do realizačního týmu
opět vrátil jako jeden z asistentů. Což
platilo i v uplynulém ročníku 2020/21.
Zajímavostí přitom je, že Vykoukal
byl na odchodu z LHK již na podzim
2016. Tehdy šéf Luňák po televizním
debaklu 1:9 v Českých Budějovicích
odvolal kouče Kamila Přecechtěla
a jeho pobočník prohlásil, že rovněž
ukončí své působení u Jestřábů –
včetně rezignace na post sportovního
manažera. Po necelých dvou týdnech
se však na prosbu majitele vrátil
a v hanácké organizaci zůstal. A s definitivní platností se loučí až teď.
„Člověk v hokeji i normálně funguje
dost ze dne na den, reaguje na vývoj
situace. Zároveň však samozřejmě
plánuje dlouhodobější věci, nějakou
koncepci práce, systémové záležitosti
klubu a podobně. Což momentálně
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Frýdek-Místek, Prostějov (son) –
Ani hokejistům HC Frýdek-Místek se
aktuálně nevyhnula výrazná obměna
týmu. Další severomoravský klub se
musí obejít bez desítky odcházejících
borců. Jsou jimi obránci Ondřej Hrachovský, Jurij Repe, Filip Haman a Patrik
Husák plus forvardi Radim Matuš (oba
dřív oblékali dres LHK), Milan Mikulík,
Kryštof Stuchlík, Vojtěch Tomi, Denis
Kindl i Radek Veselý. Naopak zůstávají
Lukáš Daneček, Jan Zahradníček,
Jakub Michálek, Jakub Adámek, Rostislav Martynek, Ondřej Šedivý, Michal
Matiaško, Jonáš Peterek a David Kofroň.
Dosavadní posily? Poměrně zvučné!
Mezi tyče Frederik Foltán, do defenzivy
Jakub Teper, Daniel Krenželok, Mikuláš
Zbořil a Bartosz Ciura, směrem dopředu
David Bartoš (z elhákáčka), Vít Christov
či Filip Komorski.

Kupa zmìn také
YH)UÙGNX

Litoměřice, Prostějov (son) –
Otazníky nad pokračováním svazového
projektu Dukla se za současných upravených poměrů v českém hokeji
(včetně řady sestupujících družstev
napříč soutěžemi 2021/22) vznášejí
nad hokejovými Litoměřicemi. Přesto
tam znovu mají hodně zajímavý základ
hráčské soupisky pro příští sezónu.
Vévodí jí ostřílení bardi Jan Výtisk či Jaroslav Kracík, ovšem rýsuje se také nové
působení talentovaných mladíků v HC
Stadion. Včetně tria Lukáš Klika, Josef
Koláček a Michal Rouha, jež se vrátilo
z finského Turku.
Složení litoměřického kádru na startu
přípravy – gólmani: Tomáš Král, Šimon
Sklíba a Lukáš Klika, obránci Patrik
Marcel, Jiří Jebavý, Jan Výtisk, Jan Holý
a Jakub Černohorský, útočníci Martin
Procházka, Ondřej Procházka, Jaroslav
Kracík, Roman Přikryl, Lukáš Válek,
Josef Jícha, Michal Daniel, Martin Kadlec, Jan Smola, Marek Berka, Michal
Rouha, Josef Koláček, Tomáš Urban
a Lukáš Pajer.

V Litomìøicích
navrátilci z Finska

Šumperk, Prostějov (son) – Hned
několikplejerů,kteřívnedávnoskončené
sezóně působili v prostějovském LHK,
posílilo během posledních týdnů hokejisty Šumperka. Jak známo, od ptačích
dravců mezi Draky takhle přelétli Tomáš
Drtil, Martin Pěnčík, Lukáš Žálčík i Daniel Vachutka. Celkově se na severu Olomouckého kraje formuje mančaft, jenž
by evidentně měl být mnohem silnější
než otloukánek z minulého ročníku pohybující se na chvostu prvoligové tabulky.
Do koloritu nemalého šumperského
posilování ostatně zapadá rovněž aktuální návrat beka Jakuba Řezáče. Ten loni na
podzim už po sedmi utkáních Chance
ligy 2020/21 z osobních důvodů přerušil
smlouvu s tím, že od začátku letošní
přípravy bude v mateřském klubu znovu
pokračovat. A k pěti dosavadním letům
v podhůří Jeseníků přidá další. K čemuž
nyní přesně došlo.

Comeback Øezáèe
k Drakùm

Jihlava, Prostějov (son) – Hokejisté
DuklyJihlavajakonejvětšífavoritChance
ligy mužů ČR 2021/22? Klidně ano.
Již v uplynulém ročníku soutěže došli
takřka až na vrchol, místo Kladna málem
slavili extraligový návrat oni. A pro novou sezónu zase dávají dohromady
velmi kvalitní kádr. Společnou přípravu
zahájil početný tým čtyřiadvaceti hráčů,
z nichž kvarteto zkouší klub z Vysočiny
zatím na zkoušku. Jedním z testovaných
borců přitom je brankář Adam Wolf,
který poslední rok strávil v Prostějově, leč
mezi Jestřáby dostal naprosté minimum
zápasového prostoru. Teď se ukazuje na
Horácku, společně s dalšími parťáky na
try-out Davidem Markem, Tomášem
Janouškem a Vladislavem Houškou.
„Vypozorujeme jejich návyky a zvyky,
schopnosti i dovednosti. Podle toho
se pak s nimi domluvíme, zda budou
pokračovat, nebo zkusíme někoho jiného,“ vyjevil kouč Dukly Viktor Ujčík.

Jihlava zkouší Wolfa

RYCHLÝ
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Naopak po sedmi letech v prostějovských službách končí sportovní manažer Jiří Vykoukal, jenž na Hané střídavě dělal i asistenta či hlavního kouče
(více na jiném místě vydání – pozn.red.).
Zůstávají čtyři dosavadní členové realizačního týmu. Ivo Peštuka přechází
z pozice asistenta na post videotrenéra pro technické a sportovní zajištění,
zatímco Josef Ovečka pokračuje jako
vedoucí mužstva, Radek Meidl coby
kustod a Radomír Holibka jako lékař.
Oproti předchozím ročníkům tak
bude štáb pracovníků starajících se
o hráčský kádr LHK mnohem početnější, což více koresponduje s moderními trendy v ledním hokeji. K čemu
tento posun reálně povede?

24. května 2021
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spolukomentátor a expert na ČT
SPORT, momentálně pobývá v této
roli na mistrovství světa v Rize.
Specialistou na fyzickou kondici se
stal teprve třicetiletý Martin Finkes.
Stejně jako Lakosil ani on nepřichází
do neznámého prostředí, návrat hlásí
po osmi letech. Během své kariéry
oblékal dres Jestřábů ještě v dobách
druholigových (naposledy v sezóně
2012/13) a mimo jiné dělal i kapitána. Poté vyrazil do Anglie, aby předčasně ukončil aktivní kariéru Bývalý
obránce se následně vrhl na dráhu posilování, a právě roli kondičního trenéra bude u celku LHK zastávat. K ruce
mu bude i nový fyzioterapeut, jímž se
stal Filip Lukeš.

0QXÚOKVX¾ąGOKXTGCNK\CéPÊOVÚOWJQMGLQXÚEJ,GUVą¾DčLUQW \NGXC #NGw6QVVGT
8NCUVKOKN9QLPCT8NCUVKOKN.CMQUKN2GVT*WD¾éGMC/CTVKP(KPMGU 5x foto: internet
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„Měli bychom hrát

Foto: internet
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PŮVODNÍ
zpravodajství

i slavných jmen. Asistentem kormidelníka bude Vlastimil Wojnar, který
svou kariéru spojil zejména se severní Moravou a Slezskem. A to jak hráčskou, tak trenérskou, má zkušenosti
s mládeží v Třinci a čerstvě v posledních letech také s vedením mužů ve
Frýdku-Místku, odkud se na Hanou
přesouvá.
Trenérem brankářů byl oznámen
Vlastimil Lakosil. Bývalý extraligový
gólman už v Prostějově působil, a to
dokonce hned několikrát. Nejprve
už v dorostu a juniorce pod hlavičkou BHS či HC, později naskakoval
jako výpomoc z Třince a před ročníkem 2005/2006 byl angažován jako
jednička Jestřábů. Naposledy chytal
v sezóně 2019/2020 za druholigovou
Dubnici nad Váhom na Slovensku,
kde vystřídal během kariéry hned pět
dalších klubů. Působil také v Německu, ve Velké Británii, Rumunsku a dokonce i Kazachstánu. Nyní jej čeká
velká výzva v podobě premiérového
angažmá v pozici trenéra brankářů,
která byla v uplynulém ročníku u Jestřábů neobsazená.
Poslední novinkou je pak angažmá
Petra Hubáčka, rodáka z Brna, mistra finské ligy a zejména mistra světa
z roku 2010. Dlouholetý hráč brněnské komety, Pardubic a finských klubů
má mít na starost rozvoj individuálních dovedností hráčů. Aktuálně působí jako

Ivo PEŠTUKA
Martin FINKES
Filip LUKEŠ
MUDr. Radomír HOLIBKA

Petr HUBÁČEK
Vlastimil LAKOSIL
Josef OVEČKA
Radek MEIDL

trenér rozvoje
individuálních dovedností:
trenér brankářů:
vedoucí týmu:
kustod týmu:
video a technické
sportovní zajištění:
kondiční trenér:
fyzioterapeut:
lékař:

Aleš TOTTER
Vlastimil WOJNAR

hlavní trenér:
asistent trenéra:
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yy Čím vás nabídka přey
svědčila?
A co od angažs
má
m očekáváte?
„Určitě
mě oslovila novou
„
vizí
v pana majitele, který

Michal SOBECKÝ
M

PROSTĚJOV Přichází do částečPROSTĚJ
ně známéh
známého prostředí. Ale ve zcela
jiné roli, dokonce
poprvé v takové,
d
kterou ny
nyní přijal v realizačním
týmu Jestřábů.
Z Frýdku-Místku
Jest
zavítal na Hanou třiačtyřicetiletý
kouč Vlast
Vlastimil Wojnar (na snímku),
který velkou
část kariéry spojil
v
právě s třineckou organizací,
pod níž spadá i frýdecko-místecká farma v Chance lize. Prostějov
tak
t zná
zná ze vzájemných zápasů,
jak
j ale
al sám říká, je nyní v nové
situaci.
Redakci Večerníku
s
situa
o víkendu
odpovídal v prvv
ním exkluzivním rozhovoru na otázky všeho druhu.

nám nastínil, jak by si to představoval. Co se týká hráčů i umístění a herního projevu. A potom konkrétní
jednání pana Luňáka, který řekl, jak
to cítí a vše na rovinu. Chtěl jsem
pokračovat v Chance lize, což se tak
nějak skloubilo dohromady. To jsou
hlavní důvody. Začíná zde něco nového, protože odešlo sedmnáct hráčů
a přišli noví. Chtěl jsem být u něčeho,
co má smysl a co může být úspěšné,
když se to dobře nastartuje.“
yy Je tedy pro vás působení v Prostějově výzvou?
„Určitě jo. I když budu v pozici asistenta, ve které jsem za celý život
nebyl. Doposud jsem měl dorost,
juniorku nebo chlapy, a vždy byl
hlavní trenér. Teď tedy budu v trochu jiné pozici. Výzva to ale je, už jen
kvůli poslední nepovedené sezóně
ve Frýdku-Místku, kdy jsem byl vyměněn. Rád bych najel na vlnu spíše
úspěšné hry.“
yy Berete jako výhodu, že Prostějov není pro žádný klub farmou?
A tedy že budete dopředu vědět,
s kým z hráčů počítat?
„Přesně tak. Klub ve Frýdku-Místku
je strašně specifický. Tam nevíte dne
a hodiny, kdy vám někdo přijde na zápas nebo kdy naopak někdo odejde,
třeba i při rozbruslení. Chodí se tam
hráči rozehrát, musí dostat nějaký čas
na ledě. V tom je to strašně specifické
a těžké zároveň. Kloubí se tam dvě
věci: výchova mladých hráčů a prostor těm, kteří v Třinci moc nehrají,
zadruhé se tam tlačí na play-off. Tam
je to takový neřešitelný problém.
Tady hráči pendlovat nebudou a budeme je mít tedy stále pod dozorem,
což je každopádně lepší pro tým.
Budou zde hráči, kteří nemají v hlavně jen to, jak se dostat nahoru. Tam
můžou jít, není zde ale nikde žádná
přímá cesta, je to komplikovanější
než ve Frýdku. Někteří byli hlavami
nastavení do Třince. A když se jim to
nepovedlo, tak to těžce kousali.“
yy Měl jste už možnost vidět tým
kompletní. Jakou hru od něj čekat?
„Já se směju článkům, kde se píše, že
všichni trenéři a hráči v Chance lize
chtějí hrát atraktivní, bruslivý, celoplošný hokej. Ze zkušenosti vím, že
to tak nefunguje. Takže já bych chtěl
radši účelný hokej. Když budeme
hrát atraktivní hokej a budeme mít
po šesti kolech dva body, tak to asi
nepůjde. Chceme tedy kloubit atraktivitu s postavením v tabulce.“

yy Vy jste trénoval v Chorvatsku,
dokonce jste byl u týmu při kvalifikaci na olympiádu. Bude vaše
spolupráce s chorvatskou reprezentací pokračovat?
„Ano, mám tam podepsanou smlouvu na příští mistrovství světa, které
má být shodou okolností v Záhřebu.
Já jsem tam brán jako hlavní trenér
chorvatské seniorské reprezentace.
Trénoval jsem tam v letech 2008 až
2010, pak mi lidé dali nabídku, jestli
bych to nevzal. Je to lukrativní a další
plus do mé kariéry.“

CJMQ<ONF<

('@NOüµ=ĄHI<NOPKPE@CG<QIÁFJPà

9ODVWLPLO:RMQDUEXGHSRSUYÇYUROLDVLVWHQWDWUHQÇUD

Změny jako hrom aneb realizační
tým Jestřábů je k nepoznání. Není
to tak dlouho, co prostějovský hokejový klub oznámil, že se kabinou
prohnal vítr, skončilo totiž hned sedmnáct hráčů. Jak se ale potvrdily
Večerníkem předeslané informace
již z března tohoto roku, totéž se týká
týmu realizačního. Na původních
pozicích zůstali fakticky jen tři muži:
lékař, kustod a vedoucí týmu! Zbytek
je doslova k nepoznání, zejména pak
trenérský šštáb.
Nejzásadnější personální korektura
Nejzásadn
byla jasná již poměrně dlouho, když
více než před
př měsícem prozradil dosahlavní trenér Jiří Šejba svůj odvadní hlavn
chod jinam.
jinam „Pan majitel neměl o mé

Michala SOBECKÉHO
a Petra KOZÁKA

za přispění

Marek
SONNEVEND

pro Večerník
ník

další působení v Prostějově zájem,
chtěl někoho jiného,“ vysvětlil Šejba
a následně podepsal smlouvu s ambiciózní Porubou.
Otázka tedy zněla, kdo na jeho místo
kouče? Odpověď přišla z hokejových
kuloárů záhy: Aleš Totter. Nicméně
elhákáčko tuhle pravdivou totožnost
nového lodivoda číslo jedna několik
týdnů tajilo a potvrdilo ji teprve ve
středu 19. května.
Buď jak buď, devětačtyřicetiletý
Totter dělal poslední tři roky asistenta Václavu Prospalovi v Českých
Budějovicích, kde zažil jak suverénní postup do extraligy, tak následné trápení mezi tuzemskou elitou.
Předtím působil u řady mládežnických celků, kromě řady štací v ČR
prošel i Slovenskem a Polskem.
V mužské kategorii má za sebou četná trenérská angažmá ve druhé lize,
zatímco na prvoligové scéně vedl
Beroun a Most.
S Totterem přichází k ptačím dravcům hned pětice nových spolupracovníků do realizáku, vesměs
známých a v některých případech

PROSTĚJOV Už před časem vyšlo najevo, že v hráčském kádru
hokejistů LHK Prostějov nezůstane téměř kámen na kameni. A během minulého týdne vedení hanáckého klubu oficiálně oznámilo
i to, co Večerník opakovaně avizoval podle zákulisních informací,
že k výrazným změnám dochází také v realizačním týmu Jestřábů.
Především se potvrdila naše informace, že nástupcem Jiřího Šejby
se stane Aleš Totter, naposledy asistent Václava Prospala u extraligového týmu HC Motor České Budějovice. Také s druhou novinkou jsme mířili přesně. Jeho pobočníkem totiž bude Vlastimil
Wojnar, muž s minulostí u třinecké mládeže, jak Večerník avizoval.
Do realizačního týmu se vrací pozice trenéra brankářů a kondičního kouče, na které přichází dva borci s prostějovskou minulostí. Největší bombou je však angažování mistra světa z roku 2010
Petra Hubáčka jako trenéra pro rozvoj individuálních dovedností!

Novým koučem byl dle očekávání potvrzen Aleš Totter,
tým okolo něj rozšíří Wojnar, Hubáček, Lakosil, Finkes a Lukeš
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Z dalších aktuálních údajů vyplývá, že
od začátku pandemie se z koronaviru
v Olomouckém kraji vyléčilo 89 619
osob.
Testováno bylo už celkem 401 269 lidí
a aktuální počet nakažených je 1 284.
Nejvíce jako vždy na Olomoucku
(261), pak Prostějovsku (193), Šumpersku (177), dále Zábřehu na Mravě (115), Uničově (110) a Přerově
(104). V Konici je aktuálně nakaženo
už jen 20 lidí. Do této chvíle v kraji zemřelo na covid-19 přesně 1 696 lidí.
Potvrzené případy nově pozitivně
testovaných osob za posledních sedm
dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel se
snížil na hodnotu 65 osob. A co je ještě zajímavé, do neděle 23. května bylo
v kraji naočkováno alespoň jednou
dávkou už 264 032 obyvatel.
V neděli večer při pravidelném hodnocení pro Večerník nešetřil optimismem ani hejtman Olomouckého
kraje. „Poprvé to říkám nahlas, ale
chce se mi věřit, že nad koronavirem
máme vyhráno. Zároveň ale se vší

Zdroj: KHS Olomouc

pokorou tvrdím, že i nadále musíme
být obezřetní a nic nepodceňovat. To
už se nám vloni jednou nevyplatilo,“
zněla první slova Josefa Suchánka,
který je zároveň nadšen z toho, že děti
základních škol i studenti středních
škol se naplno vrací do škol, a dokonce už bez rotační výuky. „Blíží se letní
prázdniny a tak jsem rád za každý týden, který nyní děti stráví ve školách.
Vidím to na svém synovi, který je

„Očkování
prostřednictvím
zaměstnavatelů může zásadně navýšit
ochotu se očkovat u ekonomicky aktivní části populace. Uvítali bychom
proto, aby vláda stanovila jasná pravidla a dala očkování ve firmách zelenou nejpozději v červnu,“ poznamenal
předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Ivo Hlaváč.
Blesková anketa proběhla na
konci dubna, zapojilo se do ní
61 zaměstnavatelů z řad členů
Hospodářské komory, z nichž
každý zaměstnává více než 500
zaměstnanců.
HK ČR

y
Uvolní se v plném režimu ubytovací zařízení. Tedy bez omezení kapacity.
Hosté se budou muset prokázat při
příjezdu negativním testem, očkováním či potvrzením o prodělání covidu v posledních 90 dnech.
y Od 24. května budou bez rotací druhé stupně základních škol v celém Česku. Dojde tak i na rozvolnění
ve zbývajících krajích, které k tomu ještě nemohly přistoupit minulé pondělí.
y Také střední školy se mohou vrátit k plné teoretické výuce. I zde se bude muset jedenkrát týdně testovat
antigenními testy, stejně jako u základních škol.
y Základní umělecké školy budou moci otevřít bez omezení pro otestované děti. V případě, že půjde
o skupiny dětí bez testů, bude se moci výuky zúčastnit maximálně 10 žáků.
y Rozšíří se možnosti návštěv na kulturních a sportovních akcích. U akcí venku bude moci být až
1000 diváků, ale maximálně poloviční kapacita hlediště. Uvnitř může být 500 diváků.
y
Otevírají se kina i divadla. Podmínkou pro návštěvníky je zatím buď negativní test, uplynutí 14 dní
od dokončeného očkování, či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19. Kina a divadla
stejně jako i venkovní kulturní akce
mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.
y U vzdělávacích akcí jako kongresů či u kroužků bude moci být venku 100 účastníků, uvnitř 50 účastníků.
y
Ve vnitřních sportovištích bude moci být až 30 osob, maximálně však ve skupině 12 hráčů.
y V zoo či botanických zahradách budou moci návštěvníci zavítat i do vnitřních pavilonů.

Co se změní od 24. května

wMQN¾EKDG\TQVCéPÊXÚWM[
ke
sportu vrátily,“ má jasno Milan Baroš

„Musíme motivovat děti, aby se
1VGXÊTCLÊUGMKPCCFKXCFNC

zaměstnanců. Vyplývá to z bleskového šetření Hospodářské komory
mezi podniky zaměstnávajícími více
než 500 zaměstnanců.
„Tím, že by do těchto plánů byli zahrnuti i rodinní příslušníci, došlo by k urychlení očkování proti covid-19 v zemi.
očkování rodinných příslušníků Organizaci očkování prostřednictvím
zaměstnavatelů ale stát zatím
neumožnil, měl by pro to vytvořit
právní a logistické předpoklady,“ míní
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý s tím, že pokud existují firmy, které chtějí státu pomoci
urychlit očkování, neměl by takovou
nabídku ignorovat.
Od pondělí 24. května budou moci otevřít hotely či ních a kulturních akcí. Definitivně skončí rotace na zápenziony a další ubytovací kapacity v Česku. Upravují kladních školách v celém Česku. Otevírají se také kina
se podmínky pro sportování uvnitř i fanoušky sportov- a další kulturní zařízení. Jaké jsou další novinky?

Šéf Komory proto předsedovi vlády
a ministru zdravotnictví adresoval
dopis, v němž je vyzval, aby do svých
úvah o plánování očkování zapojili
i podniky, které jsou připravené organizovat očkování zaměstnanců nebo
zřídit vlastní či externí očkovací centra
přímo ve svých podnicích.
Z ankety rovněž vyplynulo, že pokud
by jim stát organizaci vakcinace
umožnil, k očkování zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků by využili
především buď smluvního poskytovatele pracovně-lékařských služeb,
anebo externí speciálně nasmlouvané
zdravotnické služby v prostorách firmy.
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V neděli 23. května registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již
92 589 případů pozitivně testovaných
osob na covid-19 v Olomouckém kraji od začátku pandemie. Během uplynulého týdne jich přibylo 386, což je
o 82 případů méně než týden předtím.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

jak soutěžily děti na kurtu...

ve škole pouze po absolvování neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 a dále povinnost
používat ochranné prostředky dýchacích cest,“ informoval Večerník
o výsledku projednávaného bodu
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov,
který zastupuje zdravotně indisponovaného náměstka pro školství
Jana Krchňavého.
„Toto usnesení rady města ostatně
podpořil svým rozsudkem ze dne 6.
května tohoto roku i Nejvyšší správní
soud, který zamítl návrh na zrušení
mimořádného opatření o povinnosti testování dětí ve školách. Soud
konstatoval, že povinnost testování
žáků není v rozporu se zákonem ani
ústavním pořádkem. Cílem testování
je ochrana veřejného zdraví a v tomto ohledu soud vnímá antigenní testy jako jakési ´hrubé síto´, které je
možná méně spolehlivé, nikoli však
zcela zbytečné, a tudíž nerozumné,“
konstatoval Pospíšil.
(mik)
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ve středu 5. května v útrobách
prostějovského magistrátu. Skupinka asi deseti zástupců z řad
rodičů zde u vedoucího odboru
školství Petra Ivánka nevybíravým způsobem protestovala
proti povinnému testování dětí
ve školách i nošením roušek během vyučování. Sami rodiče však
uvnitř radničních prostor neměli
nasazenou ochranu dýchacích
cest a byli tak vyvedeni policií.
Všichni se z přestupku budou
zodpovídat u správního orgánu.
A minulé úterý se prostějovští
radní na svém jednání protesty
rodičů zabývali.
„Rada města projednala žádost rodičů vyzývající k nerespektování
mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky
stanovených pro fungování škol a po
projednání žádosti důrazně doporučuje školám a školským zařízením,
jejichž zřizovatelem je statutární
město Prostějov, dodržovat veškeré
povinnosti stanovené mimořádný-

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
FRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
komentuje optimistické covidové statistiky

PROSTĚJOV V Olomouckém kraji došlo během uplynulého týdne
k dalšímu poklesu nově nakažených obyvatel covidem-19. Přibylo
jich už pouze 386, což je ve srovnání s předchozím týdnem o dalších 82 osob méně. Navíc klesají i další krajské statistiky, počet pozitivně testovaných v posledních sedmi dnech v přepočtu na 100
tisíc obyvatel se rovněž významně ponížil a poklesl na hodnotu 65
PROSTĚJOV V minulém vydání mi opatřeními Ministerstva zdra- osob. Hejtman Olomouckého kraje Večerníku v neděli večer se vší
Večerník informoval o nebýva- votnictví ČR, zejména povinnost pokorou řekl, že poprvé od loňského podzimu věří, že v boji s kolém incidentu, ke kterému došlo umožnit osobní přítomnost žáků ronavirem míříme za vítězstvím.
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Hussongová za 66,56. Hned za německou
oštěpařkou skončila Nikola Ogrodníková,
která si své letošní maximum vylepšila na
65,13 metru. Její druhé místo bylo nejlepším umístěním českých atletů a atletek.
„Myslím si, že ještě nejsem na tom svém
maximu, protože pořád je to jen druhý
závod a rozběh ještě není úplně dokonalý
v konci. Já bych si velice moc přála hodit
k sedmdesáti metrům. Věřím tomu, že na
to mám, uvidíme, kdy to přijde,“ poznamenala Ogrodníková.
Dálkař Radek Juška se soutěží dálkařů protrápil a výkonem 762 centimetrů obsadil
třetí místo. Barbora Špotáková skončila
čtvrtá, stejně jako halový mistr Evropy Tomáš Staněk v kouli.
„Zkoušel jsem, co zdraví dovolí. Moc jsem
toho z plné otočky nenaházel a na tom házení z místa ani z půlotočky se stavět nedá.
Dělám triviální chyby, které bych dělat neměl. Je to ale tím, že je tam blok ze zranění
svalu na noze, které jsem si přivodil loni na
jaře a obnovil jsem si to před Toruní. Důležité je házet daleko kolem olympiády nebo
na olympiádě a ne tady,“ uvedl Staněk. (lv)

P 1. Kerley 9,96, 2. Gatlin (oba USA) 10,08, 3. De Grasse (Kan.)
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„Přes veškeré těžkosti při zajišťování letošního ročníku se Zlatá tretra povedla.
Celý závod byl nabitý krásnými souboji a skvělými výkony, atleti a atletky jasně
ukázali, jaký hlad měli po závodění a jak jsou připraveni na vrchol sezóny, kterým
bude už za dva měsíce olympiáda v Tokiu. Už z tohoto pohledu
si myslím, že výkony na olympiádě budou opravdu stát zaa to. Ale
zpět k našemu podniku. Díky výjimce Ministerstva zdravotnictvotnictt
ví mohlo být na tribunách Městského stadionu ve Vítkovicích
kovicích
obsazeno deset procent počtu míst k sezení. Kdo tuto možnost
využil, rozhodně neudělal chybu. Věřím, že se vše zklidní
dní a že
už za rok budou ochozy plné. Pak si všichni atletický svátek
vátek
užijeme na sto procent.“
Miroslav ČERNOŠEK,
šéf marketingové společnosti TK PLUS

oèima promotéra
zlaté tretry

nové z USA (22,35) skončila pod stupni
vítězů dvojnásobná mistryně světa Dafne
Schippersová z Nizozemska.
A pak tady byly technické disciplíny. Tyčkařský souboj mezi Armandem Duplantisem a Samem Kendricksem dopadl lépe
pro švédského fenoména. Duplantis měl
v soutěži jen tři úspěšné pokusy, šest neúspěšných, ovšem ten na 590 centimetrech
mu zajistil zisk křišťálové trofeje pro vítěze.
„Byl to můj první mítink, takže jsem se
potřeboval zbavit toho, jak jsem zrezivělý.
Ukázalo mi to, že jsem v docela dobré formě. Měl jsem trochu problém s rozběhem.
Nohy prostě nedělaly práci, jakou jsem potřeboval. Možná se vrátím za rok a skočím
výš,“ řekl loňský nejlepší atlet světa.
Skvostné představení předvedl v oštěpařském sektoru Němec Johannes Vetter. V základech se otřásal i letitý rekord tretry Jana
Železného (94,64 m). Vetter hned v prvním pokusu poslal oštěp na hranici 94,20
a stovky fanoušků ho odměnily hlasitým
potleskem. Lídr letošních tabulek se dostal
přes devadesátimetrovou hranici ještě jednou a potvrdil, že je současným králem této
disciplíny. „Byl to skvělý hod, ale světový rekord by byl samozřejmě ještě lepší. Jsem velmi spokojený s celou sérií. Opravdu to bylo
skvělé. Dělal jsem jen malé chyby a trefoval
jsem oštěp dobře,“ prohlásil Vetter.
Trojskok ovládl výkonem 17,20 Fabrice
Zango z Burkiny Faso, když jeho největší
rival a úřadující dvojnásobný olympijský
vítěz i čtyřnásobný mistr světa Christian
Taylor si ke vší smůle přetrhl achilovku
a přijde o hry v Tokiu! Kouli mužů zvládl
nejlépe Chorvat Filip Mihaljevič výkonem 21,58 a oštěp žen Němka Christin
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OSTRAVA Jubilejní 60. ročník Zlaté
tretry Ostrava by si jistě zasloužil více
diváků na tribunách a snad i teplejší
počasí. Jsou však skutečnosti, které
sebelepší organizátoři ovlivnit neumí.
Dokážou ovšem nabídnout představení atletických hvězd, jež potěší srdce
fanouška, což se i v letošním roce podařilo. Jen v hlavním programu bylo překonáno 29 osobních rekordů a vytvořeno celkem 124 nejlepších osobních
výkonů sezóny!
Díky výjimce Ministerstva zdravotnictví
mohlo být na tribunách Městského stadionu ve Vítkovicích obsazeno jen deset
procent počtu míst k sezení. Kdo tuto
možnost využil, rozhodně neudělal chybu. Středeční večer byl nabitý krásnými
souboji a skvělými výkony, atleti a atletky
jasně ukázali, jaký hlad měli po závodění
a jak jsou připraveni na vrchol sezony,
kterým bude už za dva měsíce olympiáda
v Tokiu. „S ohledem na počet účastníků
a chladné počasí bezesporu úctyhodná
čísla. Jubilejní ročník se připravoval ve složitých podmínkách. Pro všechny to bylo
hodně náročné, výsledek ale stál za to,“
ohlédl se za Zlatou tretrou manažer mítinku Alfonz Juck.
Běžecké galapředstavení předvedl v Zátopkově memoriálu na 10 000 metrů Uganďan Jacob Kiplimo. Muž, který při loňském
ročníku Zlaté tretry zaběhl rekord mítinku
na pětce, zazářil i na dvojnásobné distanci,
když si s pětadvaceti okruhy poradil v čase
26:33,93, což ho řadí na sedmou příčku
historických světových tabulek. A samozřejmě se vyhoupl do čela tabulek letošní
sezóny. „V závodě se všechno dokonale
sešlo. Počasí bylo fajn, všechno fungovalo. Takový čas jsem nečekal, doufal jsem
v něco pod sedmadvacet minut. Sedmý
čas historie je něco, o čem jsem ani nepřemýšlel,“ radoval se vítěz.
Naopak v nejkratším sprintu ani chladné
počasí nezabránilo americkému sprinterovi Fredu Kerleymu, aby zaběhl stovku
pod deset vteřin. Jeho vítězný čas byl 9,96.
V dalších běžeckých disciplínách zazářili
v letošních nejlepších světových výkonech
Max Burgin z Velké Británie, který zaběhl
půlku za 1:44,14, Uganďan Joshua Cheptegei časem 7:33,24 na 3 000 metrů nebo
etiopský stýplař Getnet Wale. Ten vyhrál
časem 8:09,47. Na dvoustovce žen při
triumfu nové hvězdy Sha'Carri Richardso-
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Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
komentuje optimistické covidové statistiky
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v Plumlově a Prostějově a také
handicapovaným sportovcům, které
zastupovala dlouholetá paralympijská reprezentantka Eva Kacanu.
„Předchozíměsícebylyhodněnáročné,
sám o tom něco vím. Proto mě těší,
že tímto způsobem můžeme alespoň
kraje Ivo Mareš a ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra
Černošková. „Jsem ráda, že centrální
kurt opět ožil a těším se na chvíli, kdy

se na něj vrátí také tenisté. Bude
to další znamení, že se vracíme
k běžnému životu,“ neskrývala
optimismus.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Ladislav VALNÝ

Takové akce vždy rád podpořím. Disciplíny
byly hodně různorodé. S těmi sportovními
nebyl problém, trošku jsem měl problém
s hudebním kvízem. (úsměv) Tým mi ale
pomohl.“
yy Sám jste soutěžil ve skákání přes
švihadlo. Proč to v souboji s Lucií
Šafářovou nevyšlo?
„Bod do kabiny jsem nepřinesl, Lucka mi
nedala šanci. Není to moje disciplína, bylo
to o parník. Naštěstí náš tým měl už v té
době dostatečný náskok. Asi věděli, jak to
dopadne.“ (smích)
yy Umíte si představit, co především
s dětmi udělala dlouhá doba, kdy
nemohly sportovat?
„Sám jsem rodič, takže to hodně
vnímám. Čekaly velmi dlouho, trošičku
yy Co jste říkal výkonu svého týmu zlenivěly. To je ale přirozené. Zvykly si
a disciplínám netradičního desetiboje? být doma u počítačů. Jinou možnost ani
„Děti byly opravdu šikovné a měly radost, neměly, věřím ale, že se ke sportu zase
že si můžou po dlouhé době zasportovat. vrátí.“

PROSTĚJOV V roli patrona fotbalového týmu se při akci Pomozme dětem
2021 představil na centrálním dvorci
prostějovského tenisového areálu Milan
Baroš (na snímku). Legendární fotbalový reprezentant si vůbec nevedl špatně.
Povzbuzoval, radil a přivedl svoji sestavu k vítězství nad mladými tenisty s patronkou Lucií Šafářovou. „Pozvání jsem
rád přijal. Nejen kvůli tomu, že to mám
kousek a mohl jsem přijet vlakem, ale
taky mě potěšilo, že jsem byl u akce, kde
se děti konečně mohly hýbat,“ svěřil se
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
bronzový medailista z mistrovství Evropy a vítěz Ligy mistrů.

yy Takže doufáte, že katastrofické
scénáře
hovořící
až
o čtyřicetiprocentním úbytku mladých
sportovců se nenaplní?
„Musíme udělat maximum, aby se nenaplnily. Hodně bude záležet na rodičích.
Ti můžou děti ke sportu zase přivést.
Přál bych si, aby nebyli pohodlní a zase je
rozhýbali. Pohyb přece znamená zdraví.
A to všem našim dětem přejeme nejvíc.“
yy Pomoci můžou také sportovní vzory a jejich úspěchy. Blíží se mistrovství
Evropy ve fotbale. Jaké šance dáváte
českému týmu?
„Výsledky a výkony týmu pochopitelně sleduji. Všichni si uvědomujeme, jak máme těžkou
základní skupinu. Anglie a Skotové budou mít
výhodu domácího prostředí, Chorvaté mají
v kádru všechny své hvězdy. Postup bude viset
vysoko. Ale náš tým je dobrý, je to silná generace. Věřím, že do vyřazovací části projde
a pak bude vše otevřené.“

Bod do kabiny nepřinesl. „Lucka mi nedala šanci“

„Musíme motivovat děti, aby se
ke sportu vrátily,“ má jasno Milan Baroš
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

INFORMUJE

3x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

trochu poděkovat zdravotníkům, kteří
pro nás dělají maximum. Podporu si
zaslouží i děti, je to naše budoucnost,“
nechal se slyšet šéf pořádající agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
Mezi předávajícími osobnostmi
nechyběl člen rady Olomouckého
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sportovců sledoval také prostějovský
primátor František Jura, sám velký
sportovní nadšenec. „Jsem opravdu
spokojený, že se děti začínají hýbat.
Šlo o jednu z prvních takových akcí
v republice a těší mě, že se uskutečnila
právě u nás,“ prohlásil první muž města.
Podobný pohled na akci Pomozme
dětem měl také náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Michal Zácha.
„Sám mám tři děti a celý život sportuji.
Vím, jak nám pohyb chyběl. Věřím, že
i tato akce naznačuje, že to nejhorší je
za námi,“ doufá.
Akce měla nejen sportovní charakter, ale i charitativní, kdy společnost
TK PLUS darovala potřebným
více než sto tisíc korun. Zástupci
interního oddělení Nemocnice
Prostějov, infekčního oddělení
Nemocnice Prostějov a samé
Nemocnice Prostějov převzali šeky
ve výši 25 000 korun, desetitisícové
byly předány dětským domovům
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„Pro mě to nebylo těžké, protože jsem
měl šikovný tým. Na všech bylo vidět,
že si to užili,“ usmíval se někdejší hráč
FC Liverpool a české reprezentace Milan Baroš, který vedl fotbalový výběr. „Je
skvělé, že se děti konečně můžou hýbat.
Jsou soutěživé, komunikují. Doufám,
že se vrátí k pravidelnému sportování,“
dodal bývalý reprezentant, který za tým
nastoupil ve skoku přes švihadlo. Musel
se ovšem sklonit před výkonem Lucie
Šafářové. „Na Lucku jsem vážně neměl.
Švihadlo mi někdy až překáželo,“ smál se
legendární fotbalista.
Do areálu NTC Morava Za Kosteleckou ulicí, ze kterého se odrazila
ke skvělé kariéře a olympijské medaili, se vrátila čtyřnásobná vítězka
Fed Cupu a bývalá světová jednička
v deblu. Návštěvu Prostějova
si užila, přestože s týmem
mladých tenistů těsně prohrála.

VALNÝ

í
t testován
„Povinnos
ru
rozpo
„Byl to příjemný návrat. V Prostějově
dìtí není vjsem
PŮVODNÍ
dlouho
,“ Bylo moc hezké
emnebyla.
reportáž
n
o
se na staré dobré kurty, na které
se zák vrátit
mám krásné vzpomínky,
pro Večerník
øí Pospíšil“ uvedla
potvrdil JiŠafářová.
Nadšené sportovní zápolení mladých
Ladislav

PROSTĚJOV Po dlouhých měsících ožil centrální dvorec
v Prostějově sportovním zápolením, byť v tomto případě nešlo
o tenis. Na antuce si to v rámci akce Pomozme dětem rozdaly
v netradičním desetiboji týmy mladých tenistů a fotbalistů, nad
kterými převzali patronát Lucie Šafářová a Milan Baroš. Z těsného
vítězství 22:21 se radovali fotbalisté, dobrý pocit si ovšem odnesli
všichni sportovci. A u toho Večerník nemohl chybět!

Kostelec na Hané (sob) - S tradicí vítání nových občánků se
nechtěli ani za současné situace
rozloučit v Kostelci na Hané. A tak
ji upravili. Hromadná akce se sice
nekoná, o oficiální přivítání dětí
mezi občany města však rodiče
ani představitelé radnice nepřišli.
„Vzhledem k současné epidemické
situaci nebylo možné uspořádat
tradiční vítání občánků v obřadní
síni městského úřadu tak, jak jsme
byli zvyklí. Z tohoto důvodu během měsíce května navštěvuje starosta města František Horák s matrikářkou Norou Hynštovou malé
občánky narozené v roce 2020
v domácnostech, aby je přivítali
do svazku občanů našeho města,“
uvádí Facebook města. Rodiče neminula ani třeba kytička a peněžní
dar jako bonus. Dále mají možnost
zapsat se do pamětní knihy. Jak
dlouho tato novinka bude fungovat, zatím není jasné.

Kostelec zavedl
pojízdné vítání obèánkù

Prostějov (sob) - S vlnami rozvolnění přišly minulé dva týdny
také velké vlny zájmu o bezplatné
testování na koronavirus. Na ten
se v Prostějově testuje veřejnost
na dvou místech. A v uplynulých
týdnech se místy přes pořadníky
dělaly fronty. Nyní je ale situace
opět jiná. Například středeční termíny na parkovišti u Sportcentra
jsou velmi prázdné. A rovněž v nemocnici je možné se zaregistrovat
na test i kratší dobu předem, než
tomu bylo ještě nedávno.
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studentem střední školy a na výuku
se nebývale těší,“ usmál se hejtman,
jehož těší i klesající čísla, která se týkají počtu hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. „To je jedna z věcí,
která mě těší ze všeho nejvíc. Zásadní
také je, že se nemocnice v Olomouckém kraji vracejí k běžné lékařské
péči v plném rozsahu,“ řekl hejtman,
kterého se Večerník ještě zeptal, co
by podle jeho názoru mohlo zvrátit
příznivé statistiky v boji s koronavirem. „Doufám, že je nezvrátí už
vůbec nic. Mám snad obavy z jediné
věci, a to z výjezdů našich občanů
do zahraničí. Blíží se dovolené, navíc
spousta lidí si dlouhodobá hygienická opatření rozvolňuje sama nebo je
nedodržuje vůbec. Ano, to je snad
jediná věc, která by mohla znovu přinést nárůst počtu nakažených a vznik
nějaké další vlny covid-19 po letních
prázdninách. Snad k tomu ale už nedojde, zejména když naše společnost
bude v tu dobu už proočkována,“ věří
Josef Suchánek.
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yy Do lavic středních škol se konečně vrací. Překvapuje vás, že se
tak děje až koncem května?
„Nejsem překvapený, při zmatečných
rozhodnutích pana ministra vůbec

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ne… Hlavně jsem se ale zasmál a se
mnou všichni, včetně vedení krajského úřadu. Protože středoškoláci se
vrací zpět do školy v době, kdy probíhají státní maturity! To znamená,
že my všichni stejně budeme žádat
ředitelská volna, protože se do škol
nevejdeme. Pan ministr zároveň vlastně popřel to, co vyhlásil. Je to další ze
směšných rozhodnutí. Už se ale tomu
ani nesměji, vlastně se nad tím ani nepozastavuji...“

PROSTĚJOV Později, ale přece. Ať už se studenti těšili na návrat
do škol, nebo ne, nakonec to přišlo. Ovšem o týden později, než
se tak mělo stát. Zatímco původně se hovořilo o 17. 5., k očekávanému dochází až právě dnes, tj. 24. května. Opakované odsouvání se trvale setkává s kritikou, třeba i z řad ředitelů škol. Jeden
z nich Martin Mokroš ze Střední zdravotnické školy v Prostějově
na rovinu řekl, jak podle něj vláda rozhoduje, co nedomyslela
a zda vůbec je comeback do lavic užitečný.

yy Kdy podle vás tedy vláda měla
řešit návrat studentů do škol?
„Řeknu to tak. Je dobré vědět, jaké
jsou typy škol a kdo do nich má jít.
Praktické výuky na odborných školách měly běžet mnohem dřív. Například zdravotní školy normálně
fungovaly. My měli čtyři třídy v akci,
tak jsme to tolik neprožívali. Ale je
pravda, že se druháky budeme dohánět ošetřovatelství, které připravuje
na souvislou praxi v dalším ročníku.
Prioritou je tento předmět a určitě se
nasadí víc hodin, než je standardní.
Oni se musí připravit na to, že budou
někoho umývat, s někým komunikovat a celkově se o někoho starat.
A bude z toho měsíc a půl, když to
dobře půjde. Tam je nekoncepčnost
v tom, že ministerstvo vůbec nerozlišuje typy škol: kdo a jak učí stavaře,
číšníky nebo třeba právě zdravotnický personál. Díky povinné službě je
připravený. U nás je velká výhoda,
zdravotní školy jsou opravdu napřed.

konstatuje Martin Mokroš,
ředitel „zdravky“

pobaveně ukládám,“

Můžu ale říct, že nášš maturitní
ročník bude podstatně
atně silnější
než v minulých letech.
ch. Protože
díky povinné službě
bě vychytali
spoustu věcí, které by v běžné praxi vůbec nezažili. Naa naše maturanty jsem hrdý a myslím
lím si, že budou
hodně dobří.“
yy Jak za současné
asné situace
hodnotíte komunikaci
ikaci vlády směrem ke školám?
ám?
„Každé ráno mi paní
ní
asistentka uvaří
kávu, já si začnu
číst opatření obecné povahy, která
se navzájem vylučují, s pobaveným
úsměvem je ukládám do archivu
a v pravou chvíli se k nim vracím. Nejsem první ani poslední, kdo to takto
dělá. Základní školy jsou na tom ještě
hůře, ty už mají přímo šanony na to,
co mají dělat. Poslední klasický případ toho bylo, když někdo vymyslel
náhradní termíny na přijímačky. To
znamená, že my musíme držet místa
těm, kteří měli přijít na dva termíny
a přišli na jeden, protože vůbec z toho
opatření netušili, že mohou jít jeden
i druhý den. My to museli vysvětlovat,
protože výchovní poradci ze základních škol nedělají vůbec nic. Pak nám
tu brečí rodiče i zájemci o studium.

„Papíry z vlády? Už je jen

„I nadále dochází v Nemocnici AGEL
Prostějov k poklesu počtu covidových pacientů. V současné době hospitalizujeme už pouze šest pacientů
s onemocněním covid-19, z toho dva
lidé jsou ve vážném stavu,“ zvěstoval
optimistickou zprávu Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Dobrou zprávou také je, že od pondělí
17. května jsou v prostějovské nemocnici opět možné návštěvy pacientů.
„Ovšem v omezené míře a za dodržení podmínek, které jsou zveřejněny
na webových stránkách Nemocnice
AGEL Prostějov. Všichni příchozí do
areálu nemocnice musí při vstupu
provést dezinfekci rukou a po celou
dobu návštěvy musí mít nasazený respirátor. Návštěvy jsou možné v ma-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Samé pozitivní informace přišly uplynulý pátek z prostějovské nemocnice. Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19
poklesl na absolutní minimum za
celou dobu pandemie! Aktuálně se
lékaři starají už jen o šestici pacientů s tím, že dva z nich jsou stále
ještě ve vážném stavu na jednotce
intenzivní péče. A navíc jsou už
v nemocnici povoleny návštěvy.
Sice v omezené míře a za přísných
podmínek, ale přece. Notabene,
k pátku 21. května bylo zároveň
v očkovacím centru vakcinováno už
27 tisíc osob.
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Zdá se, že koronavirová epidemie
je snad (alespoň načas) za námi.
Nyní nastává prostor na mnohé –
oplakávání příbuzných a známých,
hojení ran na ekonomice, společenském dění i na duši, na regeneraci,
ale ne na sebeuspokojení. Přitom
právě tím nejvíce zavání dosavadní
proklamace politiků. Přinejmenším
těch vládních.
Jak to dopadá, už víme. Po jarní vlně
jsme byli „best in covid“, ti, kteří to
zvládli na rozdíl od „hentých Italov“.
Výsledek jsme si pak prožili všichni,
z později vysmívaného best in covid
jsme najednou byli místo nejlepších
nejhorší. Počet zemřelých narůstal,
stejně tak nápor na české zdravotnictví, zejména jeho personál. A spolu
s tím bobtnal vztek, strach a zmar
mnoha lidí v této zemi. K tomu výrazně přispělo chlácholení, že jsme
nejlepší. Babišova slova, že by se měl
řešit spíš zahrádkářský zákon než
koronavirus, byla příznačná.
Zdá se však, že jsme se nepoučili.
Tedy přinejmenším česká vláda ne.
Nyní není na čase dělat volební kam/CLKVGNMCX¾TP[%QEMVCKN%CHÆPC2GTPwVÚPUMÆOP¾O÷UVÊ,KąÊ2QJNQWFGMRąKRTCXQXCN paň, opravdu ne. Je sice před volbami.
RGéNKX÷RąGF\CJT¾FMWCV÷wKNUGPCRTXPÊJQUV[
Foto: Michal Kadlec
Odpovědná místa by se ale nyní měla
ximálním počtu dvou osob po dobu k bezplatnému antigennímu testování
patnáct minut v době od 14.00 do přímo odběrové místo prostějovské
17.00 hodin, pokud osoba navštěvu- nemocnice, musí se však předem objící pacienta absolvovala nejdéle 48 jednat prostřednictvím webových
hodin před návštěvou PCR test nebo stránek.
antigenní test na přítomnost viru co- Večerník také zajímalo, jak se minulý
vid-19 s negativním výsledkem, který týden dařilo v očkovacím centru ve
návštěvník doloží dokladem. Přijít na- Společenském domě v Prostějově?
vštívit své blízké může také každý, kdo „Provoz velkokapacitního očkování
má vystavený certifikát o provedeném ve Společenské domě probíhá podle
očkování proti onemocnění covid-19 plánů bez komplikací a zdravotníci
a zároveň uplynulo nejméně 14 dní z prostějovské nemocnice aplikovali
od očkování. Návštěvy se pak dále tý- k pátku 21. května již 27 tisíc vakcinačkají osob, které prodělaly onemocnění ních dávek,“ sdělil Adam Knesl.
covid-19, což potvrdí dokladem, uply- S poklesem počtu pacientů s covid-19
nula u nich doba izolace a od prvního dochází také k postupnému návratu
pozitivního testu neuplynulo více než jednotlivých oddělení Nemocnice
90 dní,“ vyjmenoval podmínky pro AGEL Prostějov do běženého provonávštěvy Adam Knesl s tím, že v pří- zu, a také se naplno rozjel provoz na
padě potřeby může návštěvník využít operačních sálech.

Deváťáky nechali, jak nechali, a výsledek se dostavil: nikdo nic neví...“
yy Hovoří se o letních doučovacích kempech. Jak se k tomu stavíte?
„Na středních školách vůbec, to je
nesmysl. Na základních školách, dejme tomu. U nás je to ale zbytečnost,
co by se tam učilo? My potřebujeme
praxi. A to je další věc, kterou ministerstvo nepochopilo. Ministr říká, že
by si školy měly dělat praxe během
prázdnin. Ale my jako škola nemůžeme mít podepsané během prázdnin
praxe! Ono jim navíc ani nedošlo, že
kantoři si musí brát řádnou dovolenou. Dobře. Uděláme to přes prázdniny a v září zavřeme? Nesmysl...“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

chystat na dokončení očkování těch
nejrizikovějších skupin (zde jsou stále rezervy), udržení testování v nutné
míře (platí totéž) a hlavně prozíravě
plánovat, co dál. Co bude na podzim, pokud se koronavirus vrátí? Jak
bude stát postupovat? Opět nás čeká
zavírání, zákazy, plošná nařízení?
Ano, ministr Havlíček už vzkázal, že
obchody se znovu zavírat nebudou.
Máme ale věřit ministrovi z vlády,
která už toho tolik řekla a tolik jiného
udělala?
Právě plán do budoucna nebo aspoň
něco, co by ho vzdáleně připomínalo,
zatím chybí. V opačném případě by se
už s ním chválili vládní politici v médiích. Naopak ministerstvo zdravotnictví přestalo spolupracovat se skupinou odborníků Meses, která vládě
navrhovala mnohé odborné pohledy
pro řešení opatření v zájmu celé společnosti. Přičemž to vzbuzuje dojem,
že to bylo kvůli kritice nezvládnutí
epidemie. Hurá, jeden kritický hlas
ubyl. Jenže pomůže nám tento i další
kroky vlády k tomu, aby nás v říjnu
opět nečekal koronavirový horor? To
si skutečně nemyslím. O tom už ale
bude rozhodovat vláda nová...
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PROSTĚJOV U příležitosti konce soutěžního ročníku 2020/2021
jsme k jednomu stolu zasedli s předsedou druholigového 1.SK
Prostějov Františkem Jurou (na snímku), abychom probrali nejen
všechna aktuální témata kolem klubu, jeho oznámenou kandidaturu do vedení FAČR, ale i plány do budoucna. Zatímco v úvodním
díle, který jste mohli najít v minulém vydání Večerníku, byla řeč zejména o chodu „A“-mužstva a vynikajícím třetím místě, tentokrát
jsme se zaměřili na zákulisí. Zjišťovali jsme ekonomickou kondici,
situaci kolem výstavby stadionu i celkového chodu klubu a zahráli
si na „co by kdyby“ aneb co by se stalo, pokud by eskáčko někdy
dosáhlo na vysněný postup do Fortuna:ligy. Neopomněli jsme ani
na mládež a její nelichotivou situaci. Na druhou stranu se mladí fotbalisté mohou již brzy těšit na nové zázemí.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
yy
y Skončíte na třetím místě F:NL,

což je zcela jistě výborný výsledek. Před pár týdny se ale začalo
nahlas mluvit i o možnosti usilovat o postup do nejvyšší soutěže.
Je to skutečně reálná myšlenka?
„Já už jsem to říkal několikrát a budu
se tedy opakovat, ale mým velkým
snem je zahrát si s Prostějovem první ligu! Už když jsme před třinácti
lety začínali s obrodou prostějovské
kopané po pádu SK LeRK, měl jsem
před sebou tuto vidinu. Nikdy jsem
si nekladl malé cíle, ale současně
jsem vždy stál nohama na zemi a šli
jsme pěkně postupně. Vlastně až
z nejnižší soutěže, okresní třetí třídy.
Svým spolupracovníkům, s nimiž
to táhnu až na výjimky celou dobu,
jsem už tehdy říkal, že tady jednou
budeme hrát ligu. Když to nyní nabralo jisté obrysy, tak jsme si na to
s úsměvem vzpomněli… Poprvé
jsem ale slyšel, že to myslím vážně.
Ano, myslím to celou dobu vážně
a je to můj velký sen. Jednou bychom chtěli hrát o postup a nebo
alespoň bojovat o baráž. Je to náš cíl,
k němuž vše směřujeme.“
yy
y Co k tomu chybí? Kromě sportovního úspěchu na hřišti samozřejmě...
„Už jsme mluvili o zázemí a každý
ví, jak na tom jsme. Na druhou stranu se situace pořád vyvíjí, zlepšuje,
jdeme dopředu. Je ale všem jasné, že
stánek SCM Za Místním nádražím
licenční podmínky LFA pro účast
v nejvyšší soutěži nesplňuje.“
yy
y Vy jste se už ale o účast ve
Fortuna:lize přihlásili!
„Sportovně se dařilo, pohybovali
jsme se na špici tabulky a svaz nás vyzval, jak bychom postupovali v případě, kdybychom skončili na postupové příčce. Vzhledem k tomu, že
kdyby to skutečně vyšlo, chtěli jsme
mít alespoň možnost o tom přemýšlet. Nechtěli jsme tu šanci zavrhnout
ještě dřív, než by teoreticky vůbec
nastala. Proto jsme tehdy ke konci
března na FAČR nahlásili, že v případě možnosti postupu zahajujeme
jednání s SK Sigma Olomouc, resp.
statutárním městem jakožto vlastníkem stadionu o variantě hrát své domácí zápasy na jejich stadionu. To
byla prvotní podmínka, vše ostatní
by se samozřejmě muselo podrobit
serióznějším analýzám.“
yy
y Bylo by pro vás jako velkého
zdejšího patriota zajímavé hrát

první ligu, ale mimo Prostějov?
Mělo by to smysl?
„Postoupit do nejvyšší soutěže je
vždy obrovská prestiž nejen pro
klub, ale i pro celé město. Musím
tak upřímně říct, že hrát někde jinde
jsem nikdy nechtěl. Vždycky jsem si
říkal, že ty moje sny, které mám více
jak dvacet let, jsou postaveny na tom,
že bychom hráli jedině v Prostějově.
Pokud to však člověk bere pragmaticky, tak je velmi těžké, kdyby se to
sportovně povedlo, říct, že to nechceme a jdeme od toho. Uměl bych si
tedy představit, že bychom rok hráli
v Olomouci a mezitím jsme všichni
napnuli síly tak, abychom zdejší stadion zvládli zrekonstruovat a za rok
se mohli vrátit. A když budu úplně
upřímný, můj sen je ještě trochu jiný,
a to hrát první ligu na ‚Želízkách‘!“
yy
y Co vůbec chybí stánku SCM Za
Místním nádražím, kde momentálně 1.SK působí, aby jej LFA případně schválila i pro nejvyšší soutěž?
„V první řadě je to kapacita. Kluby
ve Fortuna:lize musí mít minimální
počet tři a půl tisíce diváků na sezení
a další tisícovku na stání. S tím souvisí i více parkovacích ploch, dále je
třeba mít vyhřívaný trávník a umělé
osvětlení. To jsou všechno ale záležitosti, které se dají za rok stihnout.
Primárně je nyní třeba přistavět
hlavní tribunu, kam se v rámci studie
nyní vejde dvanáct set lidí, s novým,
rozšířeným zázemím.“
yy
y Kolik to všechno bude stát?
„Rekonstrukce v podobě, o jaké se
bavíme, by přišla na sto dvacet až sto
padesát milionů korun.“
yy
y Zmínil jste sen o rekonstrukci
stadionu ve Sportovní ulici, čímž
se dlouhodobě netajíte. Obě akce
ale uskutečnit zřejmě nepůjde,
už jste tedy obrátil pozornost
na bývalé „ópéčko“?
„Velice bych si přál opravit ‚Želízka´
a vidět tam zase fotbalový zápas.
Možná nejvíc z celého Prostějova.
(smích) Bohužel situace v tomto
směru je stále neměnná a realita neúprosná. A zatímco v případě areálu
SCM se bavíme o něco víc jak o sto
dvaceti milionech, v případě zchátralého objektu ve Sportovní ulice by
šlo minimálně o tři sta padesát milionů. A ještě k tomu ten stadion není
náš… Navíc je třeba říct, že osobně
musím uvažovat nejen jako předseda klubu, ale i jako primátor. Město
má před sebou mnohem více priorit,
na které je třeba brát zřetel.“
yy
y Snaha o získání objektu ve
Sportovní ulici do majetku města
už tedy pominula?
„Ne. I když bychom došli ke shodě
a stadion Za Místním nádražím se
zmodernizoval, tak pořád by bylo
dobré získat objekt ve Sportovní

Foto: Josef Popelka

ulici do vlastnictví a mít jej třeba
jako zálohu na sportoviště. Třeba
za pět až deset let bude situace jiná
a byla by škoda o takové místo přijít. Neuzavíral bych to, pořád vidím
světélko na konci tunelu. (úsměv)
Člověk musí mít štěstí i na správnou
chvíli. A hodně mě mrzí, že náš sortovní vzestup se nepotkal s lepším
obdobím pro investice. Přece jen
nás nyní čekají složité měsíce a roky.“
yy
y Dala by se pro eskáčko
Fortuna:liga vůbec unést?
„Sportovně jsme schopni hrát po určitém doplnění i v nejvyšší soutěži
důstojnou roli. Vždycky to tak je, že
minimálně sezónu, ne-li dvě, to správně
nastavené mužstvo těží z určité euforie
a hráči předvádějí nadstandardní výkony. Proto si myslím, že by se dala první
liga odehrát s rozumným rozpočtem
našich možností. Dlouhodobě už je to
však jiná. A my samozřejmě asi nikdy
nebudeme mít stamilionové rozpočty,
jako mají některé týmy ve Fortuna:lize...
Osobně jsem jednal s některými firmami, které v případě možnosti sportovního úspěchu vyjádřily určitou ochotu
pomoci a navýšit svůj příspěvek, případně stát se novým partnerem. Bavíme se o tom ale v určitém horizontu let,
ne teď nebo za rok.“
yy
y Jak je na tom vlastně nyní
klub po ekonomické stránce?
Museli jste v končícím ročníku
2020/2021 snižovat rozpočet?
„Covid-19 a s ním související opatření nás samozřejmě postihly. Celý
rozpočet klubu jsme museli snížit
asi o jednu třetinu. Není to jednoduché, ale považuji za naši povinnost
udržet klub v chodu i v těchto ztížených podmínkách. Nevěděli jsme,
jak to všechno dopadne, ale zdá se,
že celou sezónu zvládneme.“
yy
y Na kolik vás přijde koronavirové testování?
„Už je to milion a půl! Já jen doufám,
že svoji roli splní Národní sportovní
agentura, od níž by alespoň částečně
měly přijít v rámci covidového programu nějaké prostředky zpět. Nechci říct, že s těmi penězi počítáme,
ale bylo by obrovské zklamání, kdyby

tomu tak nebylo. Máme za sebou další sezónu takřka bez diváků a s nižším
plněním od partnerů, což se na ekonomice musí logicky projevit.“
yy
y Zmínil jste snížené platy, jak jste
tuto otázku vyřešili v eskáčku?
„Samozřejmě jsme museli sáhnout
i k tomuto kroku, ekonomika je neúprosná. Z celkového rozpočtu činí
snížení na mzdách půldruhého milionu korun, což je dvacet procent.
Není to nic populárního, zvláště
když se mužstvu daří a plní naše
představy. Ale prožíváme skutečně
mimořádně složité období a nemůžeme se tvářit, že se to fotbalu nedotýká. Opakuji, klub musíme udržet
ekonomicky v chodu.“
yy
y Souhlasili všichni hráči, nebo
jste narazili na odpor?
„Většina hráčů souhlasila bez velkého váhání, s některými jsme museli
komunikovat déle a vysvětlovat
aktuální situaci. Pro nikoho to není
jednoduché a já děkuji všem hráčům
i dalším kolegům v klubu, že jsme
našli řešení přijatelné pro každého.
I v tomto je vidět, že parta je dobrá,
má zdravého ducha a mančaft drží
při sobě. Dobrou práci odvedli Láďa
Dudík a Tomáš Čepa, kteří na těch
smlouvách pracovali.“
yy
y V zimním období jste ani příliš
neposilovali. Byl to záměr, nebo je
na vině covid-19?
„V tomto případě s tím covid neměl co
dělat, byl to jednoznačně náš záměr.

Tým jsme na podzim postavili nový
a držíme jej pohromadě. Kvalitu rozhodně má. Doplňujeme jej o naše odchovance, kteří se postupně seznamují
s atmosférou našeho áčka a získávají
první zkušenosti se druhou ligou.“
yy
y Byla řeč o firmách. Který ze sponzorů musel svoji podporu přerušit?
„Žádný partner od nás neodešel,
nicméně v řadě případů museli snížit plnění, které nám poskytují. Sami
mají problémy s výpadky příjmů.
Postupně s nimi jednáme o možnosti, že by se vrátili k původně dohodnutým částkám. Věřím, že se to
alespoň části z nich podaří, protože
by nám to moc pomohlo.“
yy
y Vidíte vůbec cestu, jak klub
v této těžké době ufinancovat?
„Je to mimořádně složité. V tomto
náročném období musím zmínit
partnery ze samosprávy, jak statutární město Prostějov, tak Olomoucký
kraj nám hodně pomáhají. Oběma
zastupitelstvům patří moje poděkování za celý klub. I díky nim můžeme
pokračovat v naší práci.“
yy
y Zapomenout bychom neměli
ani na mládež. Věříte, že se vám
ji podaří vrátit zpět na obdobnou
úroveň, jakou měla před nástupem koronavirové pandemie?
„Z toho mám největší obavy... A je to
pro mě i jedno z největších zklamání.
Pandemie přinesla spoustu neštěstí,
ale v rámci sportu je skutečně největší
tragédií, že děti nemohly tak dlouho

trénovat. Je to obrovská chyba a totální selhání systému. Nechápu, že
jsme mládež ke sportování nepustili
daleko dříve. V eskáčku máme třináct družstev, a když to vezmu, jak
to v životě chodí, tak více jak polovina má fotbal ráda, ale spousta chodí,
protože si to přejí rodiče nebo prarodiče. A z nich se dost už ke sportu asi
nevrátí. Bude to problém pro celou
generaci, protože víme, co všechno
sport člověku přináší.“
yy
y Je čistě ze sportovního hlediska
letošní sezóna odpískaná, nebo by
se mohly hrát alespoň přátelské
turnaje?
„Dle aktuálních zpráv se začíná
a něco by se tak mohlo stihnout
odehrát. Samozřejmě nás pak blokují letní prázdniny, rodiny budou
odjíždět na dovolené, děti na tábory. Ale cílem je zkusit naplánovat co
nejvíce zápasů.“
yy
y Zázemí pro mládež se v Prostějově zlepšuje. Je tomu tak?
„Ano, a mám z toho velkou radost.
Letos kompletně dokončíme zázemí
pro mládež v Olympijské ulici. Budou tam nejen dvě travnatá přírodní
hřiště, ale také umělá tráva. A k nim
nové šatny a kompletní zázemí. Myslím, že naše mládež bude mít opravdu
špičkové podmínky. Umělý trávník
budeme slavnostně otevírat v srpnu,
přírodní hřiště budou i s infrastrukturou připravena na start nového soutěžního ročníku 2021/2022.“

TŘETÍ A ZÁVĚREČNOU ČÁST VELKÉHO ROZHOVORU
S PŘEDSEDOU 1.SK PROSTĚJOV FRANTIŠKEM JUROU
NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU
ÍKU
U
✓ SURþYĤEHFFKFHEêWPtVWRSĜHGVHGRX)$ý5"
✓ MDNêPiSOiQDFRĜtNiQDVYpSURWLNDQGLGiW\"
✓ VNêPVLXPtSĜHGVWDYLWVSROXSUiFLDVNêPYĤEHF"
"
✓ MDNFKFHSĜtSDGQRXIXQNFLVNORXELWVĜt]HQtPPČVWD"
WD"
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PROSTĚJOV Napoprvé a hned je z toho radost. Až květen přinesl premiérové závody
prostějovských lukostřelců v zahraničí, kdy tříčlenná výprava vyrazila do slovinské Čateže.
Na výjezd přitom budou v klubu vzpomínat rádi. Nejenže je to další známka rozvolňování
a návratu k normálnímu životu, ale padl také český rekord! Postarala se o něj kadetka Eliška
Koleňáková hájící barvy Prostějova spolu s votickým Matějem Špinarem.

Michal SOBECKÝ

2x foto: Facebook

„Na Evropském poháru mládeže
spolu vystříleli nový český rekord
v mix týmech kadetů reflexní luk
ve výši 1281 bodů. Šest let starý
výkon Báry Kramperové a Davi-

da Vítovce překonali o 44 bodů!“
hlásá klub Lukostřelba Prostějov.
„Panuje samozřejmě velká radost. Pokud se na mezinárodních
závodech zadaří takový skvělý
výsledek, a navíc je z toho rekord,
tak je to úžasné,“ jásá předsed-

kyně klubu Magda Robová. Pro
oddíl přitom nejde o jediný rekord, který někdo z jeho členů
drží. Téměř přesně před rokem
Michal Hlahůlek nastřílel 668
bodů a drží tak český rekord mezi
jednotlivci.

Korfbalisté rozjeli venkovní
SőtSUDYX

PROSTĚJOV Od druhého květnového
týdne se naplno rozjela příprava korfbalového oddílu SK RG Prostějov pod širým
nebem. Výběry všech věkových kategorií
jednoho z nejlepších klubů ČR začaly postupně trénovat ve venkovním areálu RG
a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
Za dodržování aktuálně platných hygienických opatření proti šíření koronaviru odstartoval nejprve tým dospělých, poté obnovili
přerušenou sportovní činnost dorostenci.
A následně přešli od internetových on-line
tréninků k těm reálně společným i nejmladší
hráči a hráčky veškerých žákovských kolektivů (U16, U13, U11, U9).
„Jsme však samozřejmě závislí na počasí, které zatím během tohoto jara není zrovna moc
příznivé. Takže jsme některé tréninky museli
operativně zrušit, za deště a chladu by neměly moc velký smysl. I když po tak dlouhé
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vynucené pauze každá zrušená jednotka dost
mrzí,“ zalitoval kouč A-družstva ergéčka David Konečný.
Například mladší žáci i přípravka takhle vinou deště a zimy „odpískali“ hned své první
setkání od proticovidové výluky minulý pátek. Naopak v uplynulém týdnu byla již Matka příroda ke korfbalistům a korfbalistkám
trochu přívětivější, leč k ideálu měly povětrnostní podmínky stále daleko.
Snad už se počasí konečně víc umoudří, byť
teoreticky by za pomalu rozvolňovaných
hygienických nařízení šlo nyní přípravu
částečně přesunout do vnitřních halových
prostor. Tam ale nadále platí větší omezení,
tudíž přednost logicky dostává sportování
venku. A během června by na řadu mohly
přijít rovněž dříve avizované přípravné turnaje vyloženě pro radost ze hry a z pohybu.
(son)
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o konečném pořadí. Další nepopulární „fleky“ kousek pod stupni vítězů ještě posbíraly
juniorka Gabriela Bártová a kadetka Patricie Müllerová, v kadetkách podtrhla dobré
vystoupení Hanaček pátým postem Eliška
Grulichová.
Pro nedělní závod pořadatelé připravili
velmi náročný okruh se startem v Mladé

Vožici. Na kopcovité trati si opět skvěle
vedly Grulichová i Müllerová. Eliška tentokrát dotáhla své snažení až na pódium
a brala bronz za třetí místo, Patricie se
znovu musela spokojit se čtvrtou figurou.
Mezi kadety skončili Stanislav Pátík třináctý a Vojta Koblížek dvaadvacátý. (son)
>>pokračování na straně 47
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Lord Voldemort českého fotbalu Roman Berbr už
je nějaký ten pátek naštěstí odstaven od kormidla.
A první polovina letošního roku ve znamení voleb
nového vedení svazů okresních, krajských i celé
FAČR tak mohla/může probíhat bez jeho přímého vlivu.
Jen úplný naivka by si však mohl myslet, že zhoubné a místy až obludné korupční praktiky tohoto
nechvalně proslulého „Náčelníka“ jsou jeho policejním odstraněním z tuzemské kopané definitivně pryč.
Vždycky měl, jistě stále má a nejspíš ještě dlouho
bude mít spoustu podobně smýšlejících i jednajících přívrženců se snahou dělat fotbal dál stejným
způsobem. Proto se rozmohlo nejen funkcionáře
dělit na Berbrovce a Neberbrovce, byť v zásadě jde
o velmi zjednodušující kategorizaci bez zohlednění významu každého jednotlivce.
Morava má výhodu v tom, že nebyla temnou mocí
Saurona zasažena zdaleka tolik jako Čechy. Přesto
i zde bylo, je a vždy bude namístě se každého fotbalového činovníka ptát na jeho záměry, motivace, cíle, způsoby práce. V zájmu ozdravení sportu,
který potřebuje být čistší.

Současná doba koronavirová staví před lidstvo
i každého člověka spoustu různých dilemat. Co se
sportu týče, bylo v České republice díky postupně
rozvolňovaným hygienickým opatřením umožněno v posledních týdnech obnovit společné
pohybové aktivity včetně normálního trénování
a opětovného spuštění neprofesionálních soutěží
i jednorázových akcí.
Stále zde však zůstává viset ve vzduchu jedna zásadní otázka pro zainteresované aktéry: hrát, či
nehrát, organizovat, nebo neorganizovat? Pořádání sportovních zápasů a podniků totiž podmiňuje splnění nemálo podmínek ve spojení s covidem, v čele samozřejmě stojí nutnost nechat
se neustále a opakovaně testovat (případně být
naočkovaný).
Pokud něco hrajete, případně organizujete vyloženě pro radost, může vám ji tenhle pravidelně
otravný režim postupně odčerpávat. Někomu
taková nařízení třeba nevadí, jiný je zásadně proti
nim. Každopádně se nelze divit tomu, že potom
existují tací, kteří se navzdory těžkostem nadšeně
vrhnou zpět ke své milované zábavě, stejně jako
ti, jež kvůli komplikacím jakoukoliv snahu vzdají.

Prostějovský region nedisponuje příliš mnoha
sportovci, kteří se zúčastní letošní, z loňska odložené letní olympiády v Japonsku. A ještě méně
je těch jakkoliv spojených s Prostějovskem, co na
LOH 2021 do Tokia poletí s medailovými ambicemi. V zásadě asi jen tenistky – a pak jeden nenápadný cyklista, jenž ani není občanem ČR.
Pochopitelně mám na mysli vynikajícího polského dráhaře Wojciecha Pszczolarského, dlouholetého reprezentanta své země a zároveň od
roku 2014 největší oporu místního týmu TUFO
PARDUS Prostějov. Byť třicetiletý Wojtek, jak
mu nikdo z kamarádů i blízkých neřekne jinak,
posbíral během své kariéry spoustu mezinárodních úspěchů, není to žádná namyšlená hvězda.
Právě naopak. Sice trojnásobný mistr Evropy
a medailista ze světového šampionátu, přesto velice skromný, slušný, nadmíru sympatický muž.
V hlavě to má naprosto srovnané, disponuje vrozenou inteligencí a díky tomu přesně ví, co chce.
Ostatně není jen vrcholovým sportovcem, ale
i vystudovaným vysokoškolákem. Až za dva měsíce zkusí dobýt též olympijský piedestal, budu
mu moc fandit. I když není Čech.

20043020669
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PROSTĚJOV V Táboře a nedaleké
Mladé Vožici pokračovaly silniční pohárové soutěže ČR všech věkových
kategorií. Z cyklistů TUFO PARDUS
Prostějov dosáhl nejzářivějšího úspěchu Daniel Babor, když mezi mužskou
elitou porazil v kritériu celou českou
špičku a vybojoval tím cenný triumf!
Prvenství z Táborských okruhů 2021 v konkurenci všech nejsilnějších tuzemských
klubů se zrodilo i díky dobré práci celého
prostějovského týmu. „Bylo to těžké, hodně
těžké. Naštěstí mi kluci pomohli, do poslední zatáčky jsem vjel na dobré pozici a vsadil
na dlouhý spurt. V minulosti jsem několikrát zbytečně čekal a pak to nevyšlo, proto
jsem tentokrát nečekal na nic a jel na krev,“
zhodnotil spokojený Dan Babor.
V závodě kadetů scházel nakonec stříbrnému Vojtěchu Koblížkovi jediný bod na premianta Richarda Kobra. I druhé místo těsně
za nejvyšší příčkou se však počítá! V dalších
mládežnických kategoriích se zástupců
TUFO PARDUS trochu držela smůla,
o čemž svědčí tři „bramborová“ umístění
na čtvrtých pozicích. Nejblíže k pódiu měl
mezi juniory Radovan Štec, jehož mimo
bednu odsunul až průjezd páskou v posledním kole, který při rovnosti bodů rozhoduje

Vy u vody,
noviny doma
EOLåxÊLQIR
QDVWUDQ÷

VRBÁTKY Uplakané počasí přivítalo uplynulou sobotu dopoledne
hráče Dobrochova a Skalky na hřišti ve Vrbátkách. V hustém dešti
proti sobě nastoupila mužstva s naprosto odlišnou historií. Zatímco
Dobrochov je tradičním a velmi úspěšným účastníkem, Skalka vytáhla do boje po deseti letech. V týmu však byli hráči hrající „velký“
fotbal ať už právě za Skalku, nebo v Pivíně. Favoritem byl ale přesto Dobrochov, vítěz minulého ročníku. A ke šlágru startu okresních
soutěží v malé kopané vyrazil i Večerník.
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EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

už bylo vyrovnáno, Kucharčuk nahrál na druhou tyč Drešrovi a ten
byl přesný. Šance pak střídaly šance,
padaly další tyčky, v 19. minutě to už
ale po zásazích Dvořáka bylo 3:1 pro
Dobrochov. Skalka si po druhé brance stěžovala, že atakující hráč, který
zválcoval Oršela, znemožnil brankáři
chytat. Stížnosti však nebyly vyslyšeny. Ve 21. minutě navíc Kucharčuk
upravil na 4:1. Skalka koncem poločasu zaútočila Ježkem, ale toho vychytal Eichler.
Druhá půle se zprvu vyvíjela dost
nečekaně. Dobrochov polevil, Skalka naopak přidala. Velkou šanci měl
Prokopke skórování vybídl Halouzka Ježka, ten ovšem v dobré pozici
neproměnil. Naopak ve 33. minutě

PROSTĚJOV
Nebylo
to
překvapení. Loni se po dlouhém
jednání neformálně spojily fotbalové celky Výšovic a Skalky.
A do předčasně skončené sezóny
Okresního přeboru už nastoupilo mužstvo Výšovice-Skalka. Ze
druhé jmenované vesnice se tak
oficiálně fotbal stáhl, tým sídlí ve
Výšovicích. Přesto však lázeňská
vesnice z fotbalové mapy nadlouho
nezmizela. Jak totiž FK Skalka
oznámil, po dlouhých letech se
vrací do světa malé kopané.
„Sezóna 2019/2020 byla oficiálně
naší poslední sezónou ve velkém
fotbale. Nyní Skalka po deseti letech
přihlásila okresní soutěž malé kopané. Navíc díky rozvolňování je
možné zahájit soutěž již nyní na

jaře,“ oznámil klub na své facebookové stránce. Informaci následně
Večerníku potvrdil předseda klubu.
„Ano, přihlásili jsme se. Trénujeme
na hřišti ve Skalce, které jsme si začali
upravovat. V dresech pak navážeme
na velký fotbal ve Skalce. Chtěli jsme
zkrátka Skalku na fotbalové mapě
nějakým způsobem zachovat,“ konstatuje Antonín Glouzar.
První turnaj si tým odkopal už tuto
sobotu, kdy vyrážel do Vrbátek. Za sebou nenechal špatný dojem a hlavně
ukázal, že nedostatkem hráčů na úvod
rozhodně netrpí. „Vím, že kolegové
z jiných týmů měli problém se poskládat. Nás ale jelo jedenáct, a ještě pěti
klukům jsme museli sdělit, že se na ně
nedostane,“ prozradil Glouzar. Fotbalová Skalka tak stále žije.

Po letech se vrací k malé kopané
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„Je to krása, to je Anglie. (smích) Ale povrch je dobrý, na to, že prší celou dobu, tak se to dá v pohodě.
Není to žádná bruslařská dráha. Tedy aspoň zatím
ne.“
yy V utkání jste měl velké množství šancí. Ale
neproměnil jste…
„Jo, tak stane se… Někdy prostě není den. Třeba to
přijde v dalším zápase.“
yy Už po vás koukají spoluhráči. Budete to mít
asi drahé…
„Asi ano. Rozhovor, pak ještě ty šance. Trochu se
toho bojím.“ (smích)
9LNWRU+5'/,¤.$- vedoucí
6.7RPHN'REURFKRY
„Myslím, že to byla jednoznačná záležitost. Akorát kdybychom lépe proměňovali šance, mohlo to dopadnout
výsledkově ještě lépe. Soupeř se ale
jinak držel. Bylo ale vidět, že se kluci
dali dohromady poprvé.“

Antonín GLOUZAR
YHGRXFÉWÙPX).6NDOND
„Myslím si, že je zde vidět obrovský
rozdíl. My jsme nováček, kluci si na
sebe zvykají, někteří hráli spolu vůbec
poprvé. A na druhé straně byl soupeř,
který to pravidelně vyhrával před deseti lety. I v době, kdy jsme nehráli, to
vyhrával, nejhůře byl druhý. Je vidět
obrovský rozdíl v sehranosti. My jsme
samozřejmě měli taky šance, soupeř
jich měl ale mnohem víc. Mnohokrát
nás ale podržel gólman. Taková divočina to byla. My jsme měli šance, oni
taky, akorát jsme nestíhali jejich nabíhání. A soupeř zaslouženě vyhrál. My
se každopádně chceme fotbalem bavit
a ani tato prohra nás nezastaví a neovlivní.“

SR]½SDVRYÅ
RKODV\

hlavně však poslal Dobrochov do
trháku 5:1. Pak už se branková stavidla otevřela naplno. Lakomý se trefil
pěkně z úhlu na druhou tyč – 6:1.
Ve 42. minutě přidal branku také
Muzikant – 7:1. Na 8:1 pak tentýž
hráč navýšil střelou na bližší tyč. To
však ještě nebyl konec. Dobrochov
znovu zvolnil a nechal Skalku získat tlak. Což se málem nevyplatilo,
mezi 43. a 48. minutou oranžoví dali
tři branky, navíc vesměs po krásných
kombinacích, dále hrozili Ježek a Piňos. Na srovnání to ale nestačilo, navíc Kucharčuk se ještě individuální
akcí s elegantním obejitím obrany
i brankáře postaral i o devátou branku Dobrochova – 4:9.

OTASLAVICE Fotbalové prostředí
přišlo o celou jarní část. O tradiční
letní turnaj probíhající druhý týden
v červenci však ani letos v „Metlích“
nepřijdou. Kromě něj se stejně jako
v předešlém roce uskuteční také Metle Cup junior pro žákovská mužstva.
Na obou termínech se organizátoři
dohodli v průběhu minulého týdne,
kdy už začalo být jasno, že se oba
turnaje budou moci uskutečnit bez
komplikací způsobených pandemií
koronaviru.
„Plánování obou turnajů se řešilo už od
začátku kalendářního roku, bohužel vinou pandemie jsme stále museli čekat,
kdy budeme moci turnaje oficiálně
vyhlásit. Pevně teď doufáme, že se situace bude nadále zlepšovat a nebudeme
muset řešit případné zrušení či omezení
počtu klubů nebo fanoušků,“ prozradil
sekretář klubu a jeden z organizátorů
turnajů Pavel Skalický.
Jako první přijde na řadu dětský turnaj Metle Cup junior, který proběhne
v sobotu 19. června. V letošním roce
půjde o druhé pokračování po jeho
loňské úspěšné premiéře. Pro žákovský
turnaj platí maximální kapacita deseti
mužstev složených z hráčů ročníku
2007 a mladších. Stejně jako v loňském
roce bude pro děti kromě fotbalu k dispozici bohatá tombola a celá škála
občerstvení nachystaná nejen pro děti,
ale také rodiče či trenéry.
O tři týdny později v klasickém termínu o druhém červencovém víkendu přijde na řadu už šestý ročník
klasického Metle Cupu pořádaného
pro patnáct mužstev. Hrát se bude
klasickým systémem s rozdělením na
tři skupiny po pěti mužstvech a každá
skupina bude mít k dispozici jedno
hřiště. Následovat bude pavouk z playoff. Loňský primát by mělo obhajovat
družstvo FC Mrdokleče-město, které
v loňském deštivém ročníku ve finále
zastavilo rozjeté domácí mužstvo, jež se
v pátém ročníku poprvé dočkalo medaile.
„Kromě turnaje bude čekat na fotbalisty i fanoušky celá řada dobrot
z udírny, chlazené alko i nealko.
A v podvečer začne klasická zábava.
Snad nám letošní počasí dopřeje více,
než tomu bylo v předešlém roce, kdy
celý den propršelo. Ale i na tuto situaci
jsme samozřejmě připraveni a celý turnaj by to určitě nezastavilo,“ doplnil
Pavel Skalický.
(jaf)

Pandemie nezastaví dětský
ani klasický turnaj

BYLI JSME
U TOHO

První minuty zápasu neznamenaly
přílišné vzrušení a obě mužstva se spíše rozkoukávala. První vážnější šanci
si pak vypracovali hosté, kdy se Švéda
dostal až do zakončení, ale domácího
brankáře Hýbla nepropálil. O chvilku
později se podobný únik podařil po
chybě brodecké obrany Štěpánkovi,
ale na Vystavěla nevyzrál, a to stejné
platilo i pro Drekslera. První branka
však po necelé minutě přece jen přišla,
Rozehnal si navedl míč a za vápnem
ho poslal za pravou tyč hostující branky – 1:0. Z vedení se však domácí příliš dlouho neradovali. Lukáš Frys, pro
kterého to byl speciální zápas, jelikož
před jarní částí opustil právě Klenovice, založil akci, po které přízemní centr
Petra Matouška zakončil Švéda, jeho
prudkou střelu však Hýbl vytěsnil,
ovšem pouze k Jaromíru Matouškovi. Ten míč uklidil do odkryté branky
– 1:1. Zbytek první půle nabídl ještě
pár dalších slibných akcí, ale pořádné
zakončení scházelo na obou stranách.
Start druhé půle byl plný chyb v kombinacích na obou stranách a řadě
faulů, které hru hodně kouskovaly.
Po čtvrthodině se však zápas uklid-

Jan
FREHAR

pro Večerník
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gólovou hlavičku však vynikajícím zákrokem zlikvidoval Mudrla. Pojištění
vedení následně odmítl Janura, který
sám proti brankáři minul. Posledních
pět minut pak přineslo hned čtyři
brankové příležitosti po dvou na každé
straně. Odražený míč po centru si našel
Dreksler a vyslal prudkou ránu pod
břevno, kterou dokázal dalším vynikajícím zákrokem Mudrla vytáhnout nad.
Z následného rohu se dostal Brodek do
dalšího přečíslení, Kubalčík však tváří
v tvář brankáři dopadl stejně jako Janura. Poslední příležitost k vyrovnání měl
Prášil, když zůstal osamocen na rohu
vápna, jeho gólovou střelu však vykopl
Crhonek. Celé utkání zakončil Kubalčík svým druhým soubojem s domácím brankářem, který dopadl stejně
jako předchozí střelou mimo.
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„Prvních deset minut bylo vidět, že
máme trošku respekt ze soupeře. Pak
jsme hru podle mého vyrovnali a myslím si, že jsme byli i o něco nebezpečnější
než domácí mužstvo. Ve druhém poločase to bylo nahoru – dolů. Dvakrát nás
neskutečně podržel brankář Mudrla, my
jsme zase neproměnili penaltu a třikrát
šli sami na branku, takže to bylo takové
nahoru – dolů. Nicméně zápas celkově splnil naše očekávání. Hlavně jsem
rád, jakým způsobem se zapracovávají
naši mladí kluci do sestavy. Bez většího
respektu se pouští do soubojů, poslouchají zkušené hráče a ukazují, že by do
budoucna mohlo být na čem stavět.“

9ODGLPÉU+25.
s6RNRO.OHQRYLFH
„V první řadě bych chtěl říct, že tento
zápas splnil účel. Jsme rádi, že už si zase
můžeme po dlouhé pauze zahrát. Co
se týče předvedené hry, tak s ní nejsem
tak úplně spokojený. V minulém zápase s Plumlovem to byl diametrálně
odlišný výkon. Hodně se na tom mohl
podepsat také fakt, že nás nechodí dost,
sám jste dnes viděl, že jsme měli pouze
dva hráče na střídání. Musím také uznat
i soupeře, který nám nenechával příliš
času a vydržel nás napadat celý zápas.
I když si myslím, že ve druhé půli jsme
si těch šancí vypracovali dost, zkrátka to
nestačilo. Zápas byl však hlavně o tom,
aby se do toho kluci zase dostali, což
bylo daleko důležitější než výsledek.“
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nil a začal festival šancí před oběma
brankami. První vážná akce přišla po
nařízené penaltě po faulu domácích.
Míč si postavil Ondřej Frys, který
tuto nabídnutou příležitost vyloženě
zahodil, když nenašel prostor mezi
třemi tyčemi. Do vedení se tak mohly
vrátit Klenovice, Spálovský našel krásnou kolmicí Grepla, kterému zbývalo
překonat brankáře Mudrlu, ale mladý
brankář ho dokázal vychytat. Co se
tak nepovedlo domácím, zvládl hostující Brodek. Matoušek centrem sice
trefil hned prvního bránícího hráče,
míč se však odrazil příhodně ke Dvořákovi a ten jej dokázal usměrnit za
záda vyběhnutého brankáře – 1:2.
Klenovice pak své tempo ještě více
zvedly, hosté však i díky řadě náhradníků
drželi tempo a pokračovali v důsledném
napadání, které domácím příliš nevonělo. I přesto však šance na vyrovnání
přicházely, stejně tak však mohli hosté
přidat i další branky z brejkových situací.
Vyrovnáno mohlo být hned po pěti
minutách. Spálovský našel centrem
na milimetry přesně Štěpánka, jeho
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Foto: Jan Frehar
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KLENOVICE NA HANÉ Tak se fanoušci regionální kopané přece jen dočkali. Po dlouhých měsících přichází na řadu alespoň
přátelské zápasy. Jeden z nich se odehrál v neděli odpoledne
v areálu Klenovic, kam zavítal Brodek u Prostějova. Před utkáním
by se dal označovat jako mírný favorit domácí celek, který hraje
o třídu výše. Po pauze trvající více než půl roku se průběh dal jen
těžko odhadovat. Zápas tak přinesl řadu nepřesností, ale také
velké množství zajímavých momentů a krásných fotbalových
akcí. A i když diváci, jichž dorazila celá řada, viděli „jen“ tři branky, mohlo jich být daleko více, jenže proti byl hostující brankář
Mudrla a nepřesnost hostujících střelců. Spokojenější byl tak po
posledním hvizdu hostující Brodek, jenž si odvezl těsnou výhru.

PROSTĚJOV Více než dvacetiletou tradici
měl Krumsínský Haná Cup, největší turnaj
v malé kopané na Prostějovsku. Než začal
jeho existenci loni ničit koronavirus, respektive hygienická opatření proti jeho šíření
notně komplikující pořádání velkých akcí,
a to včetně těch pro amatérské sportovce.
Proto nesmírně oblíbená akce neproběhla
před rokem – a neproběhne ani letos. Obvyklý červencový termín vyplňující dva státní
svátky zůstane bohužel znovu osiřelý.
Zda se Haná Cup za necelé dva měsíce uskuteční,
na to Večerník vznesl uprostřed minulého týdne
svůj dotaz směrem k hlavnímu organizátorovi.
„V pátek máme sezení pořadatelského štábu,
o víkendu dám vědět,“ odpověděl stručně
Martin Ošťádal, šéf klání tradičně hraného na
fotbalovém hřišti TJ Krumsín. Bylo zřejmé, že
s parťáky z organizačního týmu (vesměs dobrovolníky) se musí poradit, nakolik by konání tur-

naje dávalo vzhledem k současným podmínkám
smysl. Covidová nařízení se sice postupně
rozvolňují, ovšem jen pomalu. A pro pořádání
jakýchkoliv akcí s větším počtem účastníků nadále platí i platit budou různá omezující pravidla
či zákazy.
Asi především proto nakonec po roce zase padl
smutný verdikt. „S ohledem na současný vývoj
koronavirové epidemie se letošní ročník Krumsínského Haná Cupu neuskuteční. Pořádání
turnaje v aktuálně nejisté době není realizovatelné. Budeme věřit, že se život nás všech
vrátí do normálu a v dalším roce se už konečně
potkáme na hřišti. Děkuji za přízeň a přejeme
všem pevné zdraví,“ uvedl Martin Ošťádal ve
svém oficiálním prohlášení.
Dosud posledním vítězem známého podniku
v malé kopané tak zůstává tým FC PIVO z let
2018 i 2019. Letos žádný triumfátor opět
nepřibude.
(son)
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Rok 1997 (30 týmů):
Rok 1998 (35 týmů):
Rok 1999 (39 týmů):
Rok 2000 (45 týmů):
Rok 2001 (50 týmů):
Rok 2002 (40 týmů):
Rok 2003 (41 týmů):
Rok 2004 (50 týmů):
Rok 2005 (60 týmů):
Rok 2006 (55 týmů):
Rok 2007 (60 týmů):
Rok 2008 (50 týmů):
Rok 2009 (60 týmů):
Rok 2010 (60 týmů):
Rok 2011 (60 týmů):
Rok 2012 (40 týmů):
Rok 2013 (40 týmů):
Rok 2014 (40 týmů):
Rok 2015 (30 týmů):
Rok 2016 (30 týmů):
Rok 2017:
Rok 2018 (24 týmů):
Rok 2019 (20 týmů):
Rok 2020:
Rok 2021:

Vyprahlo Konice
FK Peliny Choceň
FK Peliny Choceň
FC ULTRAS
FC Relax Prostějov
FC Relax Prostějov
AC Vyprahlo Konice
Jiřina Prostějov
SK Skalka
Olpran Olomouc
FC ULTRAS
Indiana Plumlov
FC DREAM Team
FK Peliny Choceň
FC Relax Prostějov
S.K. HANÁ
Brodek u Prostějova
Brodek u Prostějova
Red Brno
AC Zavadilka 2000 Prostějov
turnaj se nekonal
FC PIVO
FC PIVO
zrušeno
zrušeno
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Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Novák, Kolečkář, Muzikant – Trajer,
Kucharčuk. Střídali: Sedlařík, Lakomý, Klimeš Adam.

„Jsme rádi, že jsme si zase mohli po
delší odmlce zahrát klasický přípravný zápas. V první řadě bych chtěl poděkovat vedení Čechovic, že se jim
podařilo zařídit tento miniturnaj,
ve kterém je kromě nás a dnešního
soupeře Slavonína ještě Kostelec
s Určicemi. V rámci jarní části se
tak alespoň částečně dostaneme do
herního tempa. Ve druhé řadě bych
chtěl poděkovat všem fanouškům,
kteří dnes dorazili a ukázali, že na
fotbal nezapomněli. Dnes tak mohli
vidět hned devět branek. Mě určitě
Sokol
potěšilo našich pět vstřelených, na
ĆHFKRYLFH
druhou stranu čtyři obdržené jsou
5:4
(2:1)
trochu moc. Ale v rámci přípravy
).6ODYRQtQ
zápas splnil svůj účel. Celkově si myStřelci Čechovic: Kucharčuk, Trajer, slím, že zápas snesl určité měřítko po
2x Halouzka F., Kolečkář.
dlouhé pauze. Kromě dvacetiminuSestava Čechovic: Klimeš – Veselý, tovky v prvním poločase jsme měli
Jurníček, Walter, Hatle – Halouzka F., hru pod kontrolou my.“

PROSTĚJOVSKO V duchu přátelských zápasů se na přátelském turnaji dohodly čtyři kluby. Hlavní organizátor z Čechovic si do tohoto
miniturnaje pozval své regionální
soky z I.A třídy Olomouckého KFS
Kostelec na Hané, Určice a Slavonín z vedlejšího okresu. V prvním
kole se podařilo uzmout v pátek
vítězství Kostelci na půdě Určic
a v nedělním střetnutí dokázaly
Čechovice doma zdolat Slavonín.
Další kolo čeká na kluby během
příštího víkendu, kdy se v Kostelci představí Čechovice a Určice
zajíždí do Slavonína. Celý turnaj
zakončí následné třetí kolo, kdy
se střetnou Čechovice s Určicemi
a Kostelec se Slavonínem.

že vyhrál zaslouženě. Celkově jsem
však se zápasem spokojený, po takové
0:2
době to určité parametry mělo a vím,
(0:1)
že se budeme nadále zlepšovat. A takové zápasy s těžkými soupeři, jakým
Střelci: Preisler, Komišák.
je i Kostelec, nám k tomu určitě poSestava Určic: Solich (Hýbl) – Koby- mohou.“
lík, Zelina, Slezák, Bureš – Rotschedl,
Hodnocení trenéra Kostelce
Mariánek, Menšík, Mašek – Žáček,
Lubomíra Keluce:
Halouzka O. Střídali: Sosík, Paul,
„O výsledek v podstatě vůbec nešlo.
Kaprál, Handl.
Sestava Kostelce: Bělka (Drčka) Hodnotil bych to jako takové poho– Pazdera, Josif, Lužný, Chytil – Za- dové utkání, kde jsem si chtěl hlavně
tloukal, Komišák, Grulich, Hruban, vyzkoušet, jak na tom kluci budou,
Abrahám – Preisler. Střídali: A. hodně jsme také zkoušeli různé poGrulich, Fink, Pavlíček, Kupka, Ho- zice u některých hráčů. S celkovým
nasazením kluků jsem byl určitě
loubek.
spokojený, samozřejmě určitá komHodnocení trenéra Určic Davibinace trochu vázla, to se však poté
da Kobylíka:
neskutečně dlouhé pauze dalo oče„Pro nás bylo klíčové, že jsme se ko- kávat. U soupeře bylo jednoznačně
nečně mohli vůbec utkat v nějakém vidět, jak velký faktor je hrající kouč
přátelském utkání. Jsem rád, že se Kobylík, který, dokud byl na hřišti,
vymyslela i taková malá mini soutěž, tak byl soupeř daleko sebevědomějkterou si tu přípravu zpestříme. Kluci ší a hrál opravdu dobře. Poté trošku
si tento zápas odmakali, což kvituji. upadal. Celkově se z mého pohledu
Musím uznat, že Kostelec nás kvali- jednalo o vydařený přátelák pro obě
tou přehrál a byl o něco silnější, tak- strany.“
(jaf)
Sokol
8UćLFH
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PROSTĚJOVSKO Hned pětice celků
se měla představit v krajském poháru,
který měl začínat v sobotu předkolem
a končit posledním červnovým víkendem. Jenže i jej Fotbalová asociace nakonec zrušila. I když už je nyní možné odehrát přátelská utkání, stále platí zákaz
pro používání vnitřních prostor, který
byl jedním z hlavních důvodů zrušení
i této soutěže. Kluby si tak místo účinkování v poháru mohou dále hledat své
případné soupeře na přátelská utkání.
I když se situace s pandemií koronaviru stále zlepšuje a pohár zůstal jedinou nadějí, že
by se alespoň jedna soutěž stihla v ročníku
2020/21 dohrát, zůstalo pouze u teorie.
I pohár tak odpískal konec ještě dříve, než
se začalo hrát.
„Že se pohár neuskuteční, jsme se dozvěděli na začátku týdne a upřímně nás to
mrzí. Mělo nás čekat derby na horké půdě
v Plumlově a všichni jsme se těšili alespoň
na nějaké ostré utkání, které je zase zcela
odlišné od těch přátelských. Bohužel s tím
nic nenaděláme a musíme se smířit s tím, že
do začátku podzimní části soutěžní zápas
nezažijeme,“ přiznal Večerníku lodivod Čechovic Lukáš Koláček.
(jaf)
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yy Do utkání šel Dobrochov jako favorit, ale neejprve nabralo nečekaný směr. Proč?
„My to tak podle mě máme normálně vždycky. Alee
máme tady partu super kluků, kteří si umí nahrát.
Takže i když prohráváme, tak to pro nás nic není.
A víme, že to dokážeme otočit. Z jakéhokoli stavu.“
yy Klíčový moment utkání bylo udržení vedení 4:1
na začátku druhého poločasu, souhlasíte?
„To určitě. Oni nás trochu zatlačili, protože jich bylo
jako much. Bylo jich hodně, rychleji to točili. Nás bylo
mnohem míň. To bylo znát, stejně jako to, že jsme
dlouho nic nedělali. Hůř se dýchá. Ale poradili jsme si
s tím a uhráli jsme to.“
yy Co říkáte na povrch a deštivé počasí?

Michal SOBECKÝ
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ní zdánlivě ztraceného zápasu. Rozhodnutí tak přišlo až ve 39. minutě.
Dvořák po kombinaci nasadil dvěma soupeřům jesle, dovršil hattrick,

0$/É.23$1É²2.5(61Ì/,*$6.83,1$-,+29ê&+2'

se musel vyznamenat brankář Skalky
proti Dvořákovi. Zápas získával na
intenzitě, především však Skalka tlačila, sympaticky se snažila o srovná-

„Hráčů soupeře bylo jako much,“
ám
smál se dobrochovský Šimon Abrahám
po duelu se Skalkou

VRBÁTKY Vskutku divoký vstup do letošní
sezóny zažili fotbalisté Dobrochova. Za silného
deště se ve Vrbátkách postavili třem soupeřům.
Včetně Skalky, která se k malé kopané vrátila po
deseti letech. Dobrochovští šli do zápasu jako
favorit, vítězství však dlouho neměli jisté. Až ve
druhé půli se protrhla branková stavidla a z utkání byla přestřelka, nakonec jasně vyznívající
právě pro hráče ze středu Hané. Jedním z hrdinů
byl i Šimon Abrahám (na snímku). Soupeře
dokázal dráždit svou prací s míčem a kopací
technikou, jenže mu nebylo přáno a střelecky se
neprosadil. A když mu navíc spoluhráči sdělili,
jakou částku od něj očekávají za rozhovor pro
Večerníku bylo jasné, že třiadvacetiletý hráč,
který „velký fotbal“ kope za Kostelec na Hané,
nebude na Vrbátky vzpomínat úplně rád...

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

Drahý zápas pro snajpra
pra

Zápas začal lépe pro Skalku. Dobrochov sice nastřelil tyč, soupeř mu
ale následně zatopil kontrem a gólem od Studeného – 0:1. Následně
zahrozil dvakrát Lakomý, mohlo být
srovnáno, ale vyznamenal se brankář Oršel. Na druhé straně se mohl
prosadit dvakrát Prokop. Hra byla
víceméně vyrovnaná, přesto byl častěji na míči Dobrochov. V 11. minutě přišlo první varování, Kucharčuk
nastřelil z brejku tyč. Ve 14. minutě

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
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1. kolo
+ĝLäWč9UEiWN\).9UEiWN\±6NDOND9UEiWN\
±6..REUD.REHĜLFH6.7RPHN'REURFKRY±6NDOND'REURFKRY±.REHĜLFH
+ĝLäWč'ĝHYQRYLFH6.'ĜHYQRYLFH±6SRMHQp
NOXE\+OXFKRYýHKRYLFH'ĜHYQRYLFH±0.
.ORSRWRYLFH6.0H[LNR9tFHPČĜLFH±+OXFKRYýHKRYLFH  9tFHPČĜLFH ± .ORSRWRYLFH


6.83,1$6(9(52=É3$'

územní příslušnosti. V severozápadní
grupě dominoval prvnímu kolu celek
FC Daniels Prostějov, který rozstřílel
favorizovanou Chaloupku Prostějov
vysoko 9:2 a deklasoval i Zavadilku
Prostějov dvouciferně 12:3. Plný počet
šesti bodů získal také 1.FC Laškov díky
skolení Juniors Hluchov 6:2 a udolání
TJ Ohrozim 3:2. V jihovýchodní skupině kraloval vstupnímu dějství obhájce titulu SK Tomek 99 Dobrochov
smetením jak nováčka ze Skalky 9:4,
tak zkušené Kobry Kobeřice 8:3.
Kompletní výsledky úvodní hrací
soboty, průběžné tabulky i kompletní rozlosování jarní části okresních lig najdete na této dvoustraně
v obsáhlém přehledu včetně přímé
reportáže z vybraného šlágru a exkluzivního rozhovoru. (kopa, son)

1. kolo
+ĝLäWč +XVRYR QiPčVWt 3URVWčMRY SK
&KDORXSND 3URVWČMRY ± )& 'DQLHOV 3URVWČMRY
 &KDORXSND 39 ±7- 2UOL 2WLQRYHV  )&
=DYDGLOND3URVWČMRY±'DQLHOV39=DYDGLOND
39±2WLQRYHV
+ĝLäWč/DäNRY)&/DãNRY±)&-XQLRUV+OXFKRY/DãNRY±7-2KUR]LP).%RKXVODYLFH±-+OXFKRY%RKXVODYLFH±2KUR]LP

PROSTĚJOV Jak Večerník ve svém
minulém vydání avizoval, tak se
opravdu i stalo. Okresní soutěže
v malé kopané ČUS Prostějovska
zahájily sice se zpožděním po koronavirové výluce, ale přece jen svůj
nový ročník 2021! Což umožnila
disciplinovanost všech zúčastněných mužstev při dodržování hygienických nařízení stanovených
Ministerstvem zdravotnictví ČR pro
pořádání sportovních akcí.
Vyznavače malé kopané v našem regionu
nezastavila ani protiepidemická omezení
včetně nutnosti se testovat na covid-19,
ani nepřízeň počasí. V sobotu 22. května
totiž hodně pršelo, leč déšť postupně ustával a veškeré zápasy se nakonec odehrály.
Premiérově přitom došlo k rozdělení
týmů na dvě základní skupiny podle

!J=MJ>CJQ !<ID@GN<)<nFJQ

klikni na
www.vecernikpv.cz

)272*$/(5,(

¼ÇºÊÇ»ÀÇÎÎÑËÌÊ'ÁÄ¼ÊÈÃÑ¹ZÈÇ'ÌÎÊÌÀÇ¼ÁÆ+¦ Metle Cupy Å.OHQN\´QHVWDĀLO\QD%URGHN
OKRESNÍ LIGY ODSTARTOVALY!
proběhnou
+<ÎQJ?=TGTNPQ@M½IIÁ È¹ÃËÃ¹ÄÃÍÊÇÒËÌI3Ä½Ä

36 malá kopaná/ fotbal
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA

brankář je
j rád,
ád
&+8'»'(51,e5$*Â/1(3ŀ,1(6/$ „Každý
když zápas
pas skončí
skonnčí
Eskáčko uhrálo proti Varnsdorfu v posledním domácím vystoupení pouze bod

PROSTĚJOV Přestřelka na závěr?
Ani náhodou. Ostatně se ani žádná příliš nedala čekat. Varnsdorf
pro Večerník
celkově střílí velmi málo gólů, záMichal
roveň jich ale také moc nedostává.
SOBECKÝ
A eskáčku se doma v končícím ročníku Fortuna:Národní ligy 2020/2021 příliš nevede. Obojí se v sobotním
odpoledni potvrdilo ve vzájemném zápase měrou vrchovatou. Zejména
hosté měli šancí jako šafránu. Aktivnější svěřence trenéra Šustra zase zlobila koncovka a proměňování rohových kopů či centrů. Ani akční závěr
utkání nakonec branku nepřinesl. Se svými diváky se tak bronzový tým
druhé nejvyšší soutěže 1.SK Prostějov rozloučil bezbrankovou remízou.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Týmy v tabulce F:NL nedělilo zase
tolik bodů, rozdíl v postavení ovšem
bylo propastnější. Zatímco Prostějov
sahal donedávna po druhém místě,
Varnsdorf se musel ještě před pár dny
zachraňovat. Hostům se letošní sezóna trvale příliš nedařila, těsně nad
sestupové pásmo je srazila především
koncovka. V předešlém zápase ale překvapivě uhráli bod s již jistým postupujícím Hradcem Králové a snad i proto
se sestava hostů prakticky nezměnila.
Naopak eskáčko se k pár novinkám
rozhodlo. Předně ani mezi náhradníky
nebyl Solomon Omale a chyběl i Martin Sus. Naopak trenér Pavel Šustr potvrdil svá slova, že od něj dostane více
prostoru na krajním bekovi Michal
Zapletal. A také se rozhodl vyzkoušet
rozestavení 4-3-3, když vepředu kooperovalo trio Píchal – Zlatohlávek –
Jurásek. V brance pak distancovaného
Filipa Muchu nahradil Michal Bárta.

9ÙYRM]½SDVX
Přestože utkání skončilo bez branek,
rozhodně nebylo nudné. V první půli
se pár šancí naskytlo, více a také nebezpečnějších na prostějovské straně.
Zkušený Bárta ošemetnější situaci
řešit nemusel. Zejména eskáčku se
pak vcelku slušně dařila kombinace.
Ukázalo se také, že zejména Šmehyl
se coby obránce nebojí zapojit do
útočení a hodně k šancím dopomáhal
i Schuster. Další minuty moc krásy
nenabídly, spíše nepřesnosti na obou
stranách. Začaly však být znát emoce. Zejména hosté se často vztekali
na rozhodčího. Ten musel opakovaně

hráčům domlouvat a nakonec musel
uklidnit i trenéra Drska. Karta však
nepadla. Hra byla minimálně přerušovaná, nebylo tak nezvykle nařízeno ani
žádné nastavení.
Druhá půle zprvu probíhala spíše v režii Varnsdorfu. Po zhruba hodině hry
se stále častěji připomínal Prostějov.
Ofenzivě pomohl nástup Jakuba Matouška, který se zprvu sžíval s tempem
utkání, aby následně posílal četné centry do vápna. Nejeden volal po gólu,
stejně jako nahrávka Spáčila právě
Matouškovi. Na druhé straně byl nebezpečný zejména Rudnytskyy. Závěr
duelu byl pak zostřený dvěma slepenými fauly od hostujících hráčů, za něž
právem viděli žluté karty.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Utkání začalo zostra. Ve 3. minutě měl
Rudnytskyy na kopačce gól, hlavou
však včas zasáhl Schuster. Eskáčko zahrozilo kombinací Zlatohlávka s Koudelkou, ale obešla se beze střely. Hrál
se rychlý fotbal, na druhé straně po
kombinaci střílel vysoko nad Heppner.
Krátce nato střílel zblízka u tyče Zlatohlávek, avšak jen do brankáře. Následně Kopřiva mířil pěknou střelou mimo
růžek, Jurásek si chtěl zopakovat parádu proti Hradci a ve 22. minutě právě
krásně obešel tři hráče, jeho nahrávku
obdržel Píchal, jenže střelu ze skvělé
pozice poslal jen do nohy brankáře.
Druhá půle začala skvělou šancí domácích. Koudelkův roh našel Spáčil, který
poslal na osu Matouškovi, ten ale míč
ťukl vedle. Následně znovu Koudelka obelstil svého strážce a střílel nad.
Poté se připomněl znovu Heppner,
který opět netrefil zařízení. Vůbec
přesnost střelby dělala problémy oběma týmům. V 62. minutě však i tráv-

s nulou naa jeho
kontě,“ usmívá see
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Michal Bárta
ta

2TQUV÷LQXUMÚ,CMWD/CVQWwGMUGUPCåKNQåKXKVJTWUO÷TGOFQRąGFW2ąGUFQDąG
DT¾PÊEÊJQUVWLÊEÊJT¾éGUGOWCNGEJQFKNQV÷åEG
Foto: Michal Sobecký
ník. Ten dostával od prvních minut
viditelně zabrat. A když padl k zemi
na postranní čáře jeden z hostů, brankář Richter se nahlas domníval, že to
byl faul, jenže na vině byl právě zelený
porost. V 64. minutě Koudelka mířil
z úhlu těsně vedle. Sedm minut nato
přečetl Matoušek rozehrávku soupeře,
nabil Píchalovi, ale jeho střelu srazil
soupeř. Poté se objevil na place i Dittmer. Nejprve místo Píchalovy nohy
našel míčem jeho zadek. V 80. minutě to ale odčinil, když skvělým lobem
poslal míč Matouškovi. Ten se vytočil
do střely a Richter mohl děkovat všem
svatým, že domácí devítka minula.
Hosté si následně vybrali útočnou
chvilku ke kombinaci Kocourka a střílejícího Rudnytskyyho. Byla to však
labutí píseň varnsdorfské ofenzivy. Do
poslední minuty hrozili už jen domácí, a to zejména četnými rohy a centry.
Jeden z nich od Matouška mohl využít
Bialek, ale s velkou porcí smůly míč
poslal jen do rukou brankáře, a ještě
před ním Spáčil mířil nad.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Domácí duel byl v podstatě dohráním
sezóny. Což se projevilo i na mnoha
přesunech v prostějovském týmu. Roman Bala například coby stoper střídal
Píchala, Jiří Spáčil si zase odbyl celý zápas. A zahrál si i Adam Dittmer, který
většinu ročníku pročekal na střídačce.
V bráně se navíc po více než dvou měsících objevil Michal Bárta.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Zprvu klidná, koncem první půle se
místy zdála vyhrocená. Přispěly k tomu
hlavně protesty hostí, zejména trenéra.
Atmosféra se pak znovu vyhrotila koncem zápasu, kdy v krátkém sledu padly
tři žluté karty a Varnsdorf hru přitvrdil.
Paradoxně však diváci tentokrát zůstávali většinu duelu v klidu. Jak ti na stadionu, tak skupinka za plotem.

2VREQRVWXWN½QÉ
Bezesporu jí byl tentokrát domácí stoper a nejstarší hráč na hřišti Aleš Schuster. Sprinterské výkony se v jeho věku
nečekají, to spíše zkušenosti a klid.
Právě tyto kvality předvedl v míře větší
než malé. Opakovaně spoluhráče zásobil přesnými pasy, dobře přenášel hru.
Zapojil se i do útočení a hned ve třetí
minutě odvrátil nebezpečnou akci soupeře. Přestože vypadal na hřišti dle věku
jako otec mnoha spoluhráčů i soupeřů,
počínal si mezi mladšími velice zdatně.
Nebyl jen platný, vyčníval.

PROSTĚJOV Zkušený jednatřicetileetiletý gólman naskočil proti Varnsdorfu
dorfu
ve svém čtvrtém utkání v prostějovtějovv
ském dresu. Přestože soupeř nehýřil
ehýřil
přílišnou ofenzivní aktivitou, takové zápasy bývají zrádné, což Michal
Bárta (na snímku) dobře ví. Každá
vychytaná nula je cenná, v Prostějostějově pro Bártu první. Večerník se zajímal nejen o pocity z utkání, ale také
o motivaci v posledním utkání tohoto
ročníku druhé ligy v neděli na půdě
sestupujícího Blanska.

Tomáš KALÁB

ƔƔ Po delší době jste se opět dostal do
branky, věděl jste dopředu o tom, že
nastoupíte?
„Bylo jasné, že Filip Mucha nemůže nastoupit, když v minulém utkání v Třinci
ke konci zápasu obdržel čtvrtou žlutou
kartu.“
ƔƔ Proti Varnsdorfu se vám podařilo
vychytat čisté konto, jak jste si zápas užil?
„Každý brankář je rád, když zápas skončí
s nulou na jeho kontě, to je super. Je pouze škoda, že se nám nepodařilo vyhrát.
Měli jsme dvě gólové šance, ale nepodařilo se nám je proměnit. Závěr mohl
být úsměvnější, ale myslím, že i tak jsme
zápas zvládli.“
ƔƔ Jak moc obtížné bylo vychytat
varnsdorfské střelce?
„Do zakončení se soupeř příliš nedostával. Šlo spíše o centry, které jsem dokázal chytit, jinak snad až ke konci zápasu
vystřelili na bránu, s čímž jsem problém

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
neměl. Zápas jsem podle mého názoru
zvládl dobře.“
ƔƔ Motivace doma konečně vyhrát
byla velká, co podle vás chybělo ke
vstřelení vítězné branky?
„V prvním poločase jsme brance byli po
krásné akci asi nejblíž, soupeřův
gólman byl ale proti. V úplném závěru
po rohovém kopu naši hlavičku rovněž
zneškodnil můj protějšek,
škoda jejich neproměnění. Samozřejmě
jsme se doma chtěli rozloučit výhrou
aspoň s těmi diváky, kteří se dostali na
stadion.“
ƔƔ V posledním utkání v Blansku už
z hlediska umístění o nic nepůjde,
nebude chybět dostatečná motivace?
„O umístění opravdu nepůjde, vše už je
v našem i soupeřově případě rozhodnuto, ale pořád hrajeme o to, abychom měli
jakousi tvář, kterou si chceme zachovat.
Celou soutěž jsme si ji budovali a určitě
nechceme dopustit, aby to v posledním
kole dopadlo nějakou blamáží. Celou sezónu jsme zvládli v pořádku, tým fungoval, vyhrávali jsme a špatný výsledek by
byl nepochybně kaňkou. To nesmíme
dopustit!“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
„Bylo to hodně bojovné utkání. Myslím si, že jsme
měli určitě více ze hry. Vytvořili jsme si dvě stoprocentní šance, které kdybychom opravdu proměnili, zvládli bychom to výsledkově lépe. Je to
ale takové ‚kdyby‘. Každopádně to bylo bojovné
utkání. Nebyli jsme na tom běžecky a rychlostně tak, jak bychom chtěli. Kluci působili trochu
unaveně. Chtěli jsme si na závěr vylepšit domácí
statistiku, ale povedlo se nám to jen částečně. Ani
v posledním utkání se nám náš cíl, tedy vyhrát
doma, nepodařilo splnit.“

3DYHO'56(. ).9DUQVGRUI
„Věděli jsme o Prostějovu, že je to těžký soupeř, který umí dobře
zakombinovat. Má mladé, šikovné hráče, a k tomu umí zahrozit
z rychlých protiútoků. Ostatně to soupeř ukazoval celou sezónu. V utkání jsme si připravili zkraje dobrou standardku, bohužel pro nás a bohudík pro Prostějov, ji zablokoval až hráč před
brankářem. Domácí se postupně dostávali do zápasu a měli
více ze hry. My, když jsme měli míč, jsme se nedokázali pořádně dostat do zakončení. Prostějov měl nakonec tři šance, které
klidně mohly skončit gólem. Naštěstí nám velmi dobře zachytal
brankář a zbytek odbránili hráči v poli. S bodem musí být spokojenost.“

FK Varnsdorf
0:0
25. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Lehoczki

Zapletal

Pavel
ŠUSTR

Kopřiva

Pavel
DRSEK

Bialek

Kouřil

Blaha
Spáčil

Bárta

Richter

Jurásek

Schön

Zlatohlávek

Kocourek
Richter
Zbrožek

Schuster

Hasil
Koudelka

Píchal

Rudnytskyy
Šmehyl

Branky: Střely na branku: 5

PROSTÌJOV

0:0
( 0 : 0)

Branky: Střely na branku: 2

Střely mimo branku: 9

Rohové kopy: 8

VARNSDORF

Rozhodčí: Zelinka – Dresler, Bureš

Heppner

Střely mimo branku: 4

Diváků: 150 Rohové kopy: 4

Žluté karty: 50. Bialek, 57. Spáčil, 90-(+2) Zapletal

Žluté karty: 90. Kouřil, 90. Hasil

Střídání: Matoušek za Zlatohlávka, 63. Stříž za Juráska, 73. Dittmer za Kopřivu, 85. Machynek za Šmehyla, 85. Bala za Píchala

Střídání: 69. Šimon za Schona, 76. Velich za Heppnera, 76. Kazda za Lehoczkiho, 88. Ondráček za Kocourka

fotbal
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PODLE
$1&#$410<24124156ö,18-61/7
$1&#$410<24124156ö,18-
HRÁČVEČERNÍKU
Eskáčko udrželo třetí příčku, doma však znovu neoslnilo

PROSTĚJOV Poslední domácí zápas mají po minulém týdnu za sebou svěřenci Pavla Šustra. Opět to nebylo úplně to pravé ořechové,
prostějovský tým se trápil ve finální fázi a proti Varnsdorfu vyválčil
nakonec jen bod. Do úplně posledního zápasu soutěžního ročníku
Fortuna:Národní ligy 2020/2021 se navíc potýká nejen s rozsáhlou
marodkou, klub hlásí i další tři hráčské ztráty. Historické třetí místo
a pomyslné bronzové medaile už však fotbalistům Prostějova nikdo
nevezme!„Je to parádní výsledek i zasloužená odměna pro všechny
za roky dřiny a veškeré úsilí,“ září František Jura, předseda 1.SK.

ŠIMON ŠMEHYL
L

Podruhé v krátké době jsme se rozhodli vyzdvihnout
out krajního beka prostějovského eskáčka. Na hřišti proti
ti Varnsdorfu byl pětaosmdesát minut a rozhodně během
em
nich nezahálel. Jen zcela výjimečně přes sebe pustilil
hráče, pokud se tak stalo, dostihl ho a zahrál míčč
do bezpečí. Míče celkově neztrácel, rozvíjel kombi-naci, nebál se vyrazit dopředu. Chybělo snad pouzee
přesné zakončení. Jinak snesla hra slovenskéhoo
legionáře to nejvyšší hodnocení.

JAKUB
MATOUŠEK

8

MINIŠPÍL

pro Večerník

ZNÁMKA
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Michal SOBECKÝ

Paradoxy na druhou
Závěr sezóny je za dveřmi. Ale než
ještě dveře pootevřeme a vpustíme
ho dál, můžeme rovnou sezónu
Prostějova označit za sezónu
paradoxů. Eskáčko totiž nebylo
považováno za favorita druhé nevyšší soutěže. Přesto se záhy přidalo k těm lepším týmům nahoře
de i vydrželo. I přesto, že disponovalo vesměs mladými, ne tolik
zkušenými hráči, dokázalo téměř
nemožné a vybojovat bronzovou
medaili. A porovnání tabulky
doma a venku? To už mluví samo

za sebe. Víc rozevřít nůžky totiž
snad ani nejde. V každém případě po úspěšném podzimu si na
eskáčko dali soupeři pozor a jarní
část byla těžší. Nicméně odhady
Večerníku, že umístění po polovině soutěže se na jaře podaří ještě
vylepšit, se potvrdily. Ať už se tedy
můžeme kysele tvářit na domácí
výsledky nebo na ztrátu druhého
místa krátce před závěrem ročníku, je třeba tým ocenit. Je to tým
dravého mládí, tým s budoucností. A tým paradoxů.

Anglické týdny jsou definitivně minulostí. A tak v tom uplynulém kalendářním
dostalo eskáčko jen jednoho soupeře,
kterým byl Varnsdorf. Brankové hody
se neočekávaly a taky se jich diváci nedočkali. Eskáčko ani svůj poslední domácí
zápas ve výhru neproměnilo. V končícím
ročníku F:NL tak má naprosto unikátní
bilanci – na jaře doposud tým ani jednou
venku neprohrál, naopak doma dokázal
zvítězit jen jednou, a sice počátkem dubna s Duklou Praha.
„Pořád se historie opakuje. Ve venkovních zápasech proti nám soupeři hrají
otevřenější fotbal. My dokázali hodně
situací vyřešit z rychlých protiútoků, kde
jsme sehráli věci dobře. Doma je to víc
o dobývání a vyšší kvalitě v obranné fáze.

V zápasech jsme vytvářeli takové chyby,
které soupeř dokázal potrestat. Venku
jsme byli v obraně důslednější,“ konstatuje k podobě dvou tváří svého výběru
trenér týmu Pavel Šustr.
Po podzimní části druhé nejvyšší soutěže byl Prostějov pátý, na jaře si tedy
ještě o dvě příčky polepšil. „Soupeři už
proti nám na jaře hráli trochu jinak než
na podzim. V mnoha zápasech jsme
podali kvalitní výkon, myslím si, že jsme
dokázali navázat na podzimní část,“ vyjádřil se při srovnávání polovin ročníku.
Následně se kouč Prostějova vrátil právě k nepoměru mezi výsledky doma

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

(QVDCNKUVÆGUM¾éMCRąGF×XQFPÊOXÚMQRGORTQVK8CTPUFQTHW Foto: Michal Sobecký

a venku. „Je ale třeba si říct, že se nám
nepodařil otočit poměr výsledků doma
a venku. To je práce i do budoucna, abychom se dokázali zlepšit v obranné fázi
a právě v domácích zápasech, abychom
při ztrátách míčů dokázali rychleji
a kvalitněji reagovat. Musíme se zlepšit
i v útočné fázi, těch gólů jsme ani tolik
nedali,“ konstatuje Šustr.
Proti Varnsdorfu tým nastoupil bez
mnoha hráčů. Mimo sestavu byli například Omale, Sečkář, Sus, Mucha i další
hráči. Do posledního utkání v ročníku,
které Prostějov sehraje v neděli v Blansku,

-MJNOîEJQFJIàÁI<CüDnOD

N@NOPKPEÁ>ÁCJG<INF<

vs.

PROSTĚJOV Utkáními s nováčkem soutěže byl orámován aktuální soutěžní ročník
Fortuna:Národní ligy pro prostějovské fotbalisty. Zatímco úvodní
zápas měl oboustranně atmosféru plnou očekávání, v tom závěrečném už oběma aktérům o nic
nepůjde. Svěřenci trenéra Pavla
Šustra mají jistou třetí příčku, zatímco nováček sestupuje zpět do
třetí ligy. Stalo by se tak i bez ohledu na sportovní výsledky, jenže
umístění na předposlední příčce
dřívější nucené rozhodnutí klubu
podtrhlo.

d
Blanenský fotbal se v posledním desetiletí pohyboval většinou na divizní úrovni. Cílevědomá práce spojená s působením podnikatele Oldřicha Merty však
klub navedla na vzestupnou křivku.
Třetí Moravskoslezskou ligu klub okusil
v sezóně 2016/2017 a opět v té minulé,
která nebyla kvůli jarní pandemii covidu dokončena. Blansko si v ní vedlo
nadmíru suverénně a z první příčky si
vybojovalo právo postupu do profesionální soutěže. Loni na jaře za tím účelem angažovalo bývalého trenéra Prostějova Oldřicha Machalu a klub přivedl
na soupisu některá zvučná jména typu
Harise Harby.

Blansko vstupovalo do druholigových
klání se zdravým sebevědomím, které
podpořil i úvodní duel právě na prostějovské půdě, kde byli Machalovi svěřenci jen krůček od vítězství. Ještě po
třetině soutěže se jihomoravský klub
držel na solidní desáté příčce, jenže pak
se přestalo dařit a Blanenští přezimovali na posledním nesestupovém dvanáctém místě. Nejcennější na podzim
byla bezpochyby výhra nad pražskou
Duklou, série čtyř porážek v závěru
podzimu pak vedla k výměně trenéra.
Martin Pulpit se uvedl sérií pěti zápasů bez porážky, kdy to se záchranou
soutěže vypadalo nadějně, jenže pak
se opět začalo prohrávat, a navíc vedení oznámilo už koncem dubna, že na
příští ročník druhé ligy nemají potřebné finance.
V zimě došlo k poměrně zásadní
proměně kabiny, tým dohromady
opustilo devět hráčů. V kádru figurují
některá známá jména jako brankář
Pavel Halouska nebo útočník Tomáš
Machálek, kteří oblékali dres eskáčka,
dále záložníci Bartolomeu či Vasiljev.

Chrudim
nabídla pøestøelku
Prostějov (sob) – Většina sobotních zápasů F:NL mnoho gólů
nenabídla. Kromě utkání mezi
Chrudimí a Žižkovem. To ukázalo, jak je důležité hrát za jakéhokoli
stavu. Chrudim totiž po poločase
prohrávala už 1:4. V 74. minutě se
však dotáhla na skóre 3:5 a mnoho
nechybělo, aby ještě stihla vyrovnat. To se jí sice nepovedlo, nečetní
diváci ale měli aspoň o zábavu postaráno. Totéž se dá říct o těch Vyšehradských, jejich tým podruhé
v řadě bral bod za remízu 2:2.

Halouska si ve dvaadvaceti odchytaných utkáních připsal pětkrát čisté
konto, nejlepším střelcem týmu je
s půltuctem zásahů Filip Žák. Osmadvacet vstřelených branek není vzhledem k postavení v tabulce až tak málo,
třeba páté Ústí nad Labem jich vsítilo
jen třiadvacet.
Jakousi odevzdanost osudu zrcadlilo poslední sobotní utkání Blanska
v Třinci. Úvodní branku si totiž vsítil
sám kapitán Buchta, vítězství Slezanů
pojistil Stáňa, kterého rovněž známe
z prostějovského pažitu. Nedělní soupeř eskáčka nastoupil v sestavě Chmiel
– Sukup, Černín, Helebrand, Klusák
– R. Buchta (46. Mach), Feik (72. Alexa), Lhotecký (64. Sedlo), Vasiljev (46.
Kepl), Bartolomeu (64. Ilko) – Žák.
Zápasy 26. kola F:NL se hrají opět
v jednotném čase, kterým je tentokrát
neděle 30. května v 15.00 hodin. (tok)
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Dva hráèi se vykartovali

navíc nemohou zasáhnout vykartovaní
Jiří Spáčil a Daniel Bialek. „Michal Sečkář
měl problémy s kolenem, absolvoval několik vyšetření. Nepotvrdilo se vážnější
zranění, měl individuální plán. Myslím,
že do zápasu naskočí. Martin Sus má
sešitou tržnou ránu ze zápasu s Třincem,
je to na holeni a při fotbale je to hodně
otevřené místo. A Solomon Omale musel odletět domů, řeší se nějaký problém
s vízy,“ objasnil trenér Pavel Šustr. A připustil, že prostor v derniéře tedy mohou
dostat i mladíci jako Dominik Straňák či
Adam Dittmer.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

5<&+/ë9(ÿ(5NÍK
Prostějov (sob) – Jako pilní sběratelé žlutých karet se v končícím ročníku projevují fotbalisté Prostějova.
Proti Varnsdorfu padly sice jen tři
žluté na straně Prostějova, ovšem ve
dvou případech se rozhodčí trefili
do černého. Šlo totiž o hráče, kterým chyběl jeden „kousek“ k vykartování. Znamená to, že o poslední
zápas sezóny přijdou záložník Jiří
Spáčil i stoper Daniel Bialek. Pro
oba je to velká škoda. Spáčil toho
v sezóně tolik neodehrál, Bialek se
zase teprve nedávno vrátil do sestavy po vleklém zranění.

BYLI JSME
U TOHO
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Znají už i los. Pro oba celky
byl poměrně příznivý
PROSTĚJOV Dva reprezentační
týmy volejbalistek pozorně sledujeme díky jejich úzkému propojení s Prostějovem. Ženy České republiky více než měsíc trénovaly
v našem okresním městě, navíc do
jejich kádru patří jedna z nových
posil VK (zatím ještě neprozrazená). A za družstvo Slovenska nastupuje smečařka vékáčka Karolína Fričová. Proto máme radost,
že se oběma národním výběrům
dosud velice daří.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV S postupným
rozvolňováním protiepidemických opatření roste především
dětem počet možností, jak můžou sportovat. Se zajímavou
nabídkou přichází basketbalový klub BCM Orli Prostějov.
Až do konce června mají děti
příležitost využít aktivně svůj
volný čas pod dohledem licencovaných trenérů v příjemném
kolektivu na atletickém hřišti základní školy Dr. Horáka
v Prostějově.

„Věnujeme se všeobecné pohybové
přípravě, jde nám o to, aby se děti
začaly opět hýbat. Pokud zůstanou
v našem klubu i nadále, jedině dobře.
Stačí, aby si přinesly pití, patřičnou
obuv a sportovní oblečení. Tréninky
jsou až do prázdnin zdarma,“ uvedl jeden z trenérů mládežnického
klubu BCM Orli Prostějov Tomáš
Bukovec s tím, že tréninky probíhají pouze za příznivého počasí a jsou
určeny pro děti narozené v roce
2010 a mladší. Zájemci mohou volat
na tel. číslo 733 324 814.
(lv)

Kolektiv ČR prošel celou kvalifikací o postup na Mistrovství Evropy
žen ve volejbalu 2021 bez jediného
ztraceného bodu (viz výsledky níže)
a šesti vítězstvími suverénně ovládl
skupinu F, čímž si účast na vrcholné
akci zajistil naprosto přesvědčivým
způsobem. „Našli jsme v Prostějově ideální podmínky pro přípravu
v bublině. Hotel, hala, posilovna
jsou blízko u sebe. Halu i hotel jsme
měli prakticky pouze pro sebe, dík
patří i za blokaci posilovny, která je
jinak primárně využívaná tenisty
z prostějovského TK,“ ocenil manažer českých seniorských reprezentací
Miloslav Javůrek.
Slovenky zvládly kvalifikaci letošního kontinentálního šampionátu se
stejně perfektní bilancí maximálně
možného počtu osmnácti nasbíra-

ných bodů. Což logicky znamenalo
jasné prvenství v grupě D a zaslouženou postupovou radost. Kája Fričová
přitom hned v polovině z půltuctu
střetnutí výrazně skórovala. „Jsem
moc ráda, že trenér dával větší prostor
i nám mladším hráčkám. A na dílčím
úspěchu celého týmu jsme se tak
mohly podílet,“ těšilo jednadvacetiletou prostějovskou oporu.
Ve čtvrtek proběhlo v Srbsku slavnostní losování ženského ME a oba
„nároďáky“ se tudíž dozvěděly své
soupeře i dějiště základní části. Češky absolvují skupinu B v Plovdivu

èNGPMC8-2TQUV÷LQX-CTQNÊPC(TKéQX¾ VąGVÊ\NGXCUéÊUNGO UGXTGRTG\GPVCEK
5NQXGPUMCU[ORCVKEM[RTQUC\WLG
Foto: Internet

s domácím Bulharskem, Polskem,
Německem, Španělskem a Řeckem.
Tahle společnost působí na pohled
velmi vyrovnaně, šance proniknout
do osmifinále (kam projdou první
čtyři celky tabulky) však pro svěřenkyně Giannise Athanasopoulose
rozhodně existuje. Suita SR narazí
ve skupině C v Zadaru na pořádající

REPREZENTACE ČESKA

Chorvatsko, Itálii, Bělorusko, Maďarsko i Švýcarsko. A vypadá to na ještě
příznivější los než v případě ČR.
Každopádně nyní přicházejí na řadu
aktuální boje v Golden European
League. Od 28. do 30. května se
české volejbalistky představí v Praze, zatímco slovenské ženy nastoupí
v ukrajinském Záporoží.

REPREZENTACE SLOVENSKA

Výsledky v kvalifikaci ME žen 2021 – sk. F
1. turnaj (Daugavpils): Lotyšsko – Česko 0:3 (-19, -17,
-9), Bosna a Hercegovina – Česko 0:3 (-23, -18, -17),
Slovinsko – Česko 1:3 (21, -22, -19, -16).
2. turnaj (Zenica): Bosna a Hercegovina – Česko 1:3 (19,
-22, -9, -14), Slovinsko – Česko 0:3 (-18, -15, -22), Lotyšsko
– Česko 0:3 (-18, -24, -20).
Konečné pořadí: 1. Česko 18 bodů (skóre 18:2), 2.
Bosna a Hercegovina 9 (11:9), 3. Slovinsko 9 (10:11), 4.
Lotyšsko 0 (1:18).
Los ME žen 2021 – 18. srpna až 4. září
Skupina B (Plovdiv): Bulharsko, Polsko, Německo,
Španělsko, Česko, Řecko.
Program Golden European League žen 2021 – sk. C
1. turnaj (Praha): pátek 28. května Česko – Maďarsko
(17.00 hodin), sobota 29. května Česko – Chorvatsko
(19.00 hodin), neděle 30. května Česko – Bělorusko
(19.00 hodin).

Výsledky v kvalifikaci ME žen 2021 – sk. D
1. turnaj (Podgorica): Finsko – Slovensko 1:3 (-24, 22,
-14, -19), Karolína Fričová 0 bodů. Kosovo – Slovensko
0:3 (-15, -17, -16), Karolína Fričová 7 bodů. Černá Hora
– Slovensko 0:3 (-22, -17, -23), Karolína Fričová 0 bodů.
2. turnaj (Nitra): Slovensko – Černá Hora 3:0 (14, 10, 23),
Karolína Fričová 14 bodů. Slovensko – Kosovo 3:0 (23,
11, 17), Karolína Fričová 13 bodů. Slovensko – Finsko 3:0
kontumačně.
Konečné pořadí: 1. Slovensko 18 bodů (skóre 18:1),
2. Finsko 11 (13:9), 3. Černá Hora 7 (9:13), 4. Kosovo 0 (1:18).
Los ME žen 2021 – 18. srpna až 4. září
Skupina C (Zadar): Chorvatsko, Itálie, Bělorusko,
Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko.
Program Golden European League žen 2021 – sk. B
1. turnaj (Záporoží): pátek 28. května Bulharsko –
Slovensko (15.00 hodin), sobota 29. května Ukrajina
– Slovensko (18.00 hodin), neděle 30. května Finsko –
Slovensko (15.00 hodin).

Na valné hromadì ÈVS obhájil post pøedsedy Pakosta,

rozhodla o tom i trojice prostìjovských delegátù
PRAHA, PROSTĚJOV Minulou
sobotu se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila valná hromada Českého volejbalového svazu,
jejímž hlavním bodem byly volby
nového vedení včetně předsedy.
Tím se opětovně stal Marek Pakosta.
Mezi 144 přítomnými delegáty z celé
ČR nechyběli tři Prostějované: sportovní ředitel VK Prostějov Miroslav
Čada, šéftrenér mládeže vékáčka
Aleš Novák a místopředseda KVS
Olomouc a extraligový rozhodčí
Jakub Gall. „Zastupovali jsme společně s dalšími delegáty Olomoucký
krajský volejbalový svaz a během ce-

lého jednání se drželi toho, co bylo
dohodnuto na jeho valné hromadě,“
informoval Miroslav Čada.
Koho konkrétně s kolegy volili při určování nového šéfa ČVS, nechtěl prozradit, ale z kontextu je to zřejmé. „Ze
tří kandidátů nakonec zůstali pouze
dva, jeden odstoupil. A Marek Pakosta následně dostal skoro sto procent
veškerých hlasů, takže jeho vítězství
bylo naprosto přesvědčivé. S volbou
jsme spokojeni,“ konstatoval Čada.
Do statutárního orgánu ČVS (dosud správní rady) byli zvoleni Jakub
Novotný, Martin Gerža, Vít Mařík,
Radek Hacaperka, Miroslav Přikryl,
Tomáš Zedník, Petr Juda, Jakub Lej-

PROSTĚJOV Jak už Večerník dříve informoval, Český volejbalový
svaz vzhledem ke zrušení uplynulého ročníku všech mládežnických soutěží ČR vytvořil projekt
neoficiálních letních mistrovství
republiky 2021 ve vybraných věkových kategoriích.
Co se dívek týče, uskuteční se MČR
pod širým nebem v následujících
termínech: 12. a 13. června mladší žákyně (ročník narození 2008
a mladší), 19. a 20. června starší žákyně I. (2007 a mladší), 26.
a 27. června starší žákyně II. (2006
a mladší) i nejmladší žákyně (2009
a mladší).
V Olomouckém kraji se už rozběhly
kvalifikační turnaje, jejichž vítězky
daných kategorií budou na neoficiálních šampionátech startovat. „Kvalifikace v našem kraji má pro děvčata

dvě kola, to první proběhlo o víkendu
15. a 16. května,“ informoval šéftrenér
mládeže VK Prostějov Aleš Novák.
Svěřenkyně pod vedením Ivany
Kratochvílové, Adély Kocourkové
a Solange Soares mu udělaly radost,
neboť hned tři výběry vékáčka dokázaly triumfovat. A čtvrtý o tuhle
šanci přišel jen proto, že byl úvodní
turnaj v jedné z kategorií zrušen.
„Holky už nějakou dobu trénují
v rámci společné přípravy, kterou
jsme v našem klubu rozjeli hned po
skončení proticovidového lockdownu. A tahle práce se promítla do poměrně dobrých výkonů, naše týmy
byly nejlepší,“ zhodnotil Novák.
Dva turnaje ze tří přitom zorganizoval právě prostějovský oddíl v areálu
TJ Sokol II PV U Kalicha, kde našel
dočasný azyl pro svou současnou
přípravu. Druhé kolo kvalifikačních

6CMJNGVQX[RCFCNQPCXCNPÆJTQOCF÷èGUMÆJQXQNGLDCNQXÆJQUXC\W
Foto: internet

sek, Roman Macek a Vavřinec Pečinka. Na rozdíl od okresních i krajských
valných hromad, jež dříve proběhly
distanční formou internetových vi-

deokonferencí, se ta celostátní konala s osobní účastí za dodržování
přísných hygienických opatření proti
šíření koronaviru.
(son)
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'Ì9(. aneb Minivolejbalové spotovní hrátky

PROSTĚJOV Holky, pozor! Jestli chcete hrát volejbal za kvalitní klub
patřící mezi nejužší špičku České republiky a jste z Prostějovska či okolí, máte příležitost. Oddíl VK Prostějov totiž během května a června pořádá nábor nových adeptek do své přípravky.
KDO: Děvčata ročníku narození 2010, 2011 a 2012.
KDY: Celý květen a červen, vždy každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
KDE: Venkovní areál TJ Sokol II Prostějov U Kalicha (naproti Gymnázia
Jiřího Wolkera).
CENA: Celý dvouměsíční nábor bude jinak úplně zdarma v plné finanční
režii VK Prostějov.
KONTAKT: Trenérka mládeže VK Prostějov Ivana Kratochvílová (mobil
604 231 120).

8CTG¾NW6,5QMQN++2TQUV÷LQX7-CNKEJCX[JT¾N[MXCNKHKMCéPÊVWTPCLGNGVPÊJQ/è4
FXCXÚD÷T[XQNGLDCNQXÚEJå¾M[ÿ8-2TQUV÷LQX
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klání o postup na letní MČR pak přijde na řadu o posledním květnovém
víkendu. „Věřím, že naše mladé volejbalistky potvrdí své herní schopnosti

a na letošních mistrovstvích žákyň
venku pod otevřeným nebem bude
mít Prostějov početné zastoupení,“
dodal Novák.
(son)

sport

WWW.VECERNIKPV.CZ

24. května 2021

47

ÉÆÑ¹*¿ÃÐÊ¼ÂÍ¸ÃÀ½ÀÂ¸&Å2ËÌÉÅ¸Á¼Å¸Ë¼ÅÀÊÆÍV
Třetí kvalifikace pro Janíčka s Kopelcem,
v sobotu se hraje turnaj číslo čtyři na TK PV
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Díky výrazněji rozvolněným hygienickým opatřením proti šíření koronaviru se již mohla rozjet přípravná
klání, která jsou zároveň kvalifikačními na blížící se špičkový podnik
„hobbíků“ bílého sportu z celé České
republiky i ze Slovenska, umožní-li to
pravidla okolo covidu.
Marek SONNEVEND
„Máme za sebou již tři přípravné turnaje, které proběhly za dodržování
platných proticovidových nařízení
všemi účastníky v azylu tenisových
kurtů ve Vésce u Olomouce. Jednou
z cen pro nejlepší dvojice byla poloviční sleva na startovné v letošním
Prostějov Cupu takže se kluci hodně
snažili,“ zasmál se hlavní organizátor
Martin Krupička.
Úvodní turnaj odehrálo osm párů
systémem každý s každým, celkové
vítězství vybojovali Beneš - Havlíček
(Opava) před duem Blažek - Kočí
(Ostrava). Druhý zápasový test aktuálních herních možností absolvovalo
8ÊV÷\QXÆRTXPÊJQMXCNKHKMCéPÊJQVWTPCLG24156ö,18%72 dvanáct dvojic, tentokrát už rozděle6ąGVÊ MXCNKHKMCEK PC 24156ö,18 %72 QXN¾FNK ,CPÊéGM $GPGwC*CXNÊéGMUJNCXPÊOQTICPK\¾VQTGO/CTVKPGO ných do skupin se závěrečným vyřa(QVQCTEJKX/-TWRKéM[ zovacím pavoukem. Triumfovali Jiří
XRTCXQ C-QRGNGE XNGXQ 
(QVQCTEJKX/-TWRKéM[ -TWRKéMQW WRTQUVąGF 

PROSTĚJOV Přesně třiatřicet dnů zbývá do
jubilejního desátého ročníku velkého tenisového turnaje ve čtyřhře neregistrovaných
PROSTĚJOV CUP 2021, který proběhne v sobotu 26. června na antukových kurtech areálu
TK Prostějov v Kostelecké ulici.

Crha a Alan Brusenbauch (Svitavy),
jež ve finále porazili pár Vlastimil
Crha - Radim Janíček (Svitavy/Prostějov). Ve třetím klání čítalo startovní
pole už dost početných 19 dvojic,
mezi nimiž kraloval prostějovsko-hranický pár Janíček - Kopelec. Ve
finále elitního pavouku porazil duo
Rojek - Crha (Česká Třebová) po
boji 6:4. Pavouk „B“ vyhráli Čermák
- Beneš mladší (Hustopeče) po finálovém vítězství 6:3 nad Benešem starším a Fraňkem (Opava).
„Všichni jsme byli samozřejmě nadšení, že konečně bylo možné se takhle
sejít a pořádně si pinknout tenis. Zároveň jsme si vyzkoušeli, jaké to je
zvládnout celou akci pořadatelsky za
současných podmínek s dodržováním veškerých pravidel v souvislosti
s koronavirem,“ poukázal Krupička
na dvojnásobný přínos kvalifikačních
dostaveníček.
Poslední čtvrtá kvalifikace velkého
červnového klání proběhne v sobotu 29. května již v areálu TK Prostějov v Kostelecké ulici. Zájemci

o účast se mohou hlásit u hlavního
organizátora Martina Krupičky na
telefon 774 614 651.
Na PROSTĚJOV CUP 2021 se
v tuto chvíli přihlásilo už takřka
čtyřicet dvojic! „Několik dalších
máme domluvených ze Slovenska,
ale tamní kluci se přihlásí spíš až krátce před termínem, jakmile získají jistotu, že opravdu budou moci přijet.
Každopádně jsme připraveni na hodně početnou účast,“ ujistil Krupička.
Dokonce platí, že startovní pole tenisty nesmírně oblíbeného klání není
předem nijak omezeno. „Díky vstřícnosti manželů Černoškových máme
k dispozici celý rozlehlý a krásný areál
TK Prostějov. Navíc jsem domluvený
s Dušanem Běhalem, že nám v případě potřeby poskytne své čtyři dvorce
u zimního stadionu, tudíž budeme
schopni zvládnout klidně i rekordní
zájem účastníků,“ těší se Martin Krupičkas tím, že zvláštní poděkování
patří Palírně U Zeleného stromu za
ceny věnované do všech kvalifikačních turnajů.

Siniaková porazila Serenu W.
PARMA, PROSTĚJOV Před
startem turnaje v italské Parmě
si mohla Kateřina Siniaková stěžovat na hodně těžký los. Česká
tenistka ale nesložila hlavu a po
výborných výkonech dosáhla na
okruhu na nejlepší výsledek v posledních dvou letech, když postoupila až do semifinále a porazila dokonce Serenu Williamsovou.
„Vzala jsem to za správný konec a po
dlouhé době se cítila na kurtu absolutně volná. Měla bych se snažit,
abych takový pocit měla pokaždé.
Snad se to povede,“ prohlásila po
turnaji Siniaková.

D]iőLODY3DUPě
V prvním kole porazila Dánku Claru
Tausonovou a pak už velkou tenisovou legendu, když především ve
druhém setu na kurtu excelovala.
„Nedělala jsem chyby a podařilo se
udržet hru na vysoké úrovni po celý
zápas. Soupeřka to vycítila, začala
riskovat a to se jí nevyplatilo,“ uvedla
Siniaková.
Také ve čtvrtfinále narazila hráčka ze
stáje prostějovského manažera Miroslava Černoška na nasazenou tenistku

a také Carolinu Garciaovou z Francie
vyřadila ve dvou setech. „Klíčem k výhře byl první set, v němž jsem zvládla
koncovku a získala převahu,“ poznamenala vítězka. Její cesta se zastavila
až kousek pod vrcholem. Semifinálové utkání zvládla lépe Američanka
Cori Gauffová. „Za stavu 5:4 jsem
nevyužila svůj servis, to byl důležitý
okamžik. Sice se podařilo vyrovnat,
ve třetím setu už mi trošku chyběly
síly,“ uznala Siniaková.
(lv)
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OERIAS, PROSTĚJOV Další
bolesti zad zastavily prostějovského tenistu Jiřího Veselého na
turnaji v portugalském Oerias už
ve 2. kole. Jednička TK Agrofert
i daviscupové reprezentace ČR
musela ve druhém setu předčasně
ukončit utkání s Hugem Dellienem z Bolívie.
Nejvýše nasazený hráč vstoupil do
zápasu dobře, když jako první prora-

zil v pátém gemu soupeřovo podání,
poté už se ale trápil. Vlastní servis
ztratil čistou hrou, při dalším spáchal
dokonce tři dvojchyby. Vinou bolavých zad nedokázal prostějovský
tenista vkládat do servisu patřičnou
razanci a po soupeřově brejku ve
druhé sadě se Veselý rozhodl zápas
ukončit. „Nechtěl jsem riskovat, že
se zranění zhorší. Záda limitovala
můj pohyb, nemohl jsem do úderů

dát velkou sílu. Nedalo se nic dělat,“
posteskl si Veselý.
S Romanem Jebavým přesto absolvoval dvě utkání ve čtyřhře. Ve čtvrtfinále český pár prohrál s francouzským duem Sadio Doumbia, Fabien
Reboul v supertiebreaku. „Debl není
tak náročný, zkusil jsem to. Škoda
koncovky. Vedli jsme 4:1, vypadalo
to nadějně,“ litoval porážky Veselý.
(lv)

l(1<
Parma – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Siniaková – Tausonová (Dánsko) 6:1, 6:3. 2. kolo:
Siniaková – S. Wiiliamsová (1-USA) 7:6,
6:2. þWYUWÀQiOH Siniaková – Garciaová
(8-Francie) 7:5, 6:1. 6HPLÀQiOH Siniaková – Gauffová (3-USA) 5:7, 6:1, 2:6.
%čOHKUDG²:7$7RXU
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna Plíšková –
Dodinová (Francie) 3:6, 5:7.
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Vy u vody,
noviny doma
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I díky tomu jsem zvládl klíčové okamžiky. Z vítězství mám pochopitelně
radost,“ řekl Lehečka.
Soupeřem vítěze turnaje v rozhodujícím utkání byl oddílový kolega z Prostějova Vitalij Sačko, který hned na
začátku zápasu získal soupeřův servis.
Vzápětí o své podání přišel a pak ještě
dovolil soupeři klíčový brejk za stavu
4:3 v závěru sady. Další dva servisy
získal Lehečka i ve druhém pokra-

čování utkání, což mu přineslo titul.
„Podání nebylo ideální ani v semifinále. Vliv na to mělo i počasí a vítr, který
hráčům vše komplikoval. Jirka byl ale
lepší a zasloužil si vyhrát. Z mého pohledu jsem docela spokojený, finále je
dobrý výsledek,“ hodnotil své vystoupení Sačko.
V prvním kole vypadl Dalibor Svrčina, který doplatil na los, dlouho však
vzdoroval nasazené jedničce.
(lv)
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7(1,6
08l,
2HLUDV²$73FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo: Veselý (1) – Grenier
(Francie) 6:4, 7:6. 2. kolo: Veselý – DelOLHQ %ROtYLH VNUHþ
-DEORQHFQDG1LVRX²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:/HKHþND  ±6YUþLQD
7:5, 3:6, 6:1, Sachko (8) – Siniakov 4:6,
6:3, 6:4. 2. kolo:/HKHþND±.UXPLFK
 6DFKNR ± 'XUDVRYLþ 1RUVNR  
6:3. þWYUWÀQiOH/HKHþND±5LNO
6DþNR±'UDSHU 9%ULWiQLH 
VNUHþ 6HPL¿QiOH /HKHþND ± âiWUDO 
 6DþNR ± )XUQHV )UDQFLH   
)LQiOH/HKHþND±6DþNR

JABLONEC
NAD
NISOU,
PROSTĚJOV Pozici nasazené jedničky potvrdil na turnaji v Jablonci
nad Nisou Jiří Lehečka. V průběhu
turnaje ztratil pouze dva sety a vybojoval svůj druhý titul v sezóně.
„Jednoduché to nebylo. Už v prvním
utkání s Daliborem Svrčinou jsem
musel bojovat ve třech setech. Úplně
ideální výkony to z mé strany nebyly,
podařilo se ale udržet solidní výkon.

>>pokračování ze strany 35
V juniorech si připsal solidní výsledek na
osmé pozici Pavel Novák, Petr Kovařčík byl
dvacátý. „V kadetkách obě holky ukazují vysoký standard a pohybují se na úplné špici českého pelotonu. Také v dalších kategoriích to nebylo špatné, jen mě trochu mrzí tři brambory
ze sobotního kritéria. Ale makáme dál. Věřím,
že se letošní sezóna už rozběhne i pro kategorie
žáků, absence závodů pro nejmladší je totiž nepříjemná. V přípravě jsou fakt poctiví a zasloužili by si poměřit se s ostatními soupeři,“ uvedl
šéf mládežnických cyklistů Prostějova Martin
Cetkovský.
Klání mužů v Mladé Vožici bylo druhým dílem
silničního ČP Škoda Cupu 2021, na startu se
sešla skvělá mezinárodní konkurence. Velkým
favoritem byla stáj Elkov Kasper, která od začátku nenechávala nikoho na pochybách, že
chce vítězství. Tým z Hradce Králové diktoval

velmi ostré tempo, po dvou okruzích z osmi se
díky tomu zredukovalo pole 176 jezdců kategorie Elite na pouhých 47. V cíli pak bylo klasifikováno nakonec jen 34 cyklistů, mezi nimi tři
vyslanci TUFO PARDUS: 25. Pavel Gruber,
29. Filip Řeha a 34. Wojciech Pszczolarski.
„Očekávali jsme velmi těžký závod a to se taky
potvrdilo. Po prvním pohárovém dílu jsme drželi za Elkovem druhé místo v klasifikaci týmů,
chtěli jsme zabojovat o udržení téhle pozice.
Což vyšlo a jsme stále v kontaktu. Aktuálně se
dělíme se shodným počtem bodů o druhou
a třetí příčku s celkem Topforex – Att Investments Pro Cycling. Čeká nás ovšem ještě pět
pokračování ČP Škoda Cupu na silnici a tím
pádem hodně práce, navíc jeden ze závodů
musíme kvůli kolizi s mezinárodním kalendářem vynechat,“ shrnul sportovní ředitel prostějovského cyklistického týmu Michal Mráček. -CFGV 67(1 2#4&75 8QLV÷EJ -QDNÊåGM XNGXQ  UMQPéKN
Foto: TUFO PARDUS PV
(son) X6¾DQąGV÷UP÷FTWJÚ
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PROSTĚJOV Chvíli to vypadalo, že začátek českých nohejbalových soutěží předběžně stanovený na víkend 29. a 30. května bude muset být ještě o týden odložen. Nakonec však po jednáních
s Národní sportovní agenturou, potažmo Ministerstvem zdravotnictví ČR zůstal daný termín v platnosti. Což pro nohejbalisty TJ
Sokol I Prostějov znamená, že již nejbližší sobotu i neděli vstoupí
do 1. ligy družstev mužů ČR 2021!
YÙYRMXPÉVWÈQÉSURVWÈMRYVNÙFKQRKHMEDOLVWÕYOL]H

* V roce 2020 byla 1. liga kvůli koronaviru zrušena, místo ní hráli muži Sokola I elitní skupinu nového Ligového poháru a v konkurenci samých extraligových týmů skončili poslední pátí.

*T¾éUM¾UQWRKUMCPQJGLDCNKUVč6,5QMQN+2TQUV÷LQX
jméno
Jakub Klaudy
Jan Valenta
Ladislav Pírek
Lukáš Pírek
Tomáš Roba
Jan Matkulčík
Tomáš Žůrovec
Jakub Bucher
David Pořízek
David Pazdera
Miroslav Růžička
Michal Růžička

věk
31
30
37
27
25
23
25
27
35
27
41
40

post
smečař a univerzál
nahrávač a polař
smečař a blokař
smečař a polař
nahrávač a univerzál
smečař a blokař
smečař a blokař
smečař a blokař
smečař a polař
nahrávač a polař
nahrávač a polař
nahrávač a polař

„Samozřejmě převládá velká radost, že po dlouhých týdnech
nejistoty i předchozích měsících
zákazu normální přípravy budeme
konečně hrát zápasy. A k trénování přidáme také plnohodnotná
soutěžní utkání. Loni se klasické
ligové boje neuskutečnily, aspoň
jsme si mohli vyzkoušet cennou
konfrontaci s nejsilnějšími kluby
České republiky v náhradní pohárové soutěži. Teď už je nejvyšší čas,
aby se na scénu vrátily extraliga,
první liga i druhá liga,“ konstatoval
kouč Sokola I Richard Beneš s potěšením.
Zároveň ale vnímá těžkosti provázející aktuální restart běžné činnosti. „Musíme se poprat s různými překážkami. Například nám
kvůli špatnému počasí odpadlo
poslední dobou několik tréninků,
vinou deště jsme je museli zrušit.
A zvlášť po té vynucené dlouhé přestávce tak není naše herní
připravenost zdaleka optimální,
což zkusíme do prvních mistráků
v rámci možností dohnat. Navíc
budeme muset i jako amatérští
sportovci pravidelně chodit na
antigenní testy,“ zmínil Beneš.
Další podstatnou věcí je na polovinu zkrácená základní část
s pouhými sedmi duely. „Mnohem víc než v kompletních ročnících tak výsledky ovlivní faktor náhody, štěstí či smůly. Hodně bude
záležet na momentální sestavě naší
i soupeřů, jestli nastoupíme kompletní nebo bez některých opor,
totéž u protivníka. Navíc los máme
z mého pohledu opravdu těžký, jen

Soutěžní start 29. května
byl nakonec schválen i potvrzen,
tým Sokola I myslí hlavně na záchranu

0QJGLDCNKUVÆ6,5QMQN+2TQUV÷LQXX[T¾åGLÊXUVąÊEDKVX¾OXNK\GFTWåUVGXOWåčè4

třikrát nastoupíme doma a čtyřikrát
venku, tam většinou na půdě favoritů,“ uvažoval hlavní lodivod TJ.
Kromě toho se musí obejít bez
kapitána Jana Valenty. „Honza
má pořád problémy s loni operovaným kolenem, v nejbližší době určitě nenastoupí.“ Naopak návrat
do týmu ohlásil kromě Jakuba
Klaudyho také další kvalitní plejer Jan Matkulčík, ačkoliv dříve
chtěl opakovaně ukončit kariéru. „Teď je ale zase zpátky, stejně
jako Kuba. Stabilními oporami by

nadále měli být Ladislav Pírek, Lukáš Pírek i Tomáš Roba, postupně
se zlepšuje Tomáš Žůrovec a výborně se zatím jeví nováček Jakub
Bucher,“ vyjmenoval Richard Beneš.
Přesto nechce mít za současných
nelehkých okolností příliš velké
oči. „Řekl bych, že tahle sezóna
bude naprosto nevyzpytatelná.
A může být hodně vyrovnaná.
Pokud nám to sedne, jednotlivé
zápasy absolvujeme bez většího
počtu absencí, odvedeme dob-

Foto: Marek Sonnevend

ré výkony a přikloní se k nám víc
štěstí než smůly, klidně je reálný
boj o horní patra prvoligové tabulky. Na druhou stranu v opačném
případě, kdy se nám z různých důvodů nebude tolik dařit, můžeme
spadnout do bojů o záchranu. Ty
se týkají posledních dvou celků
po základní části, tudíž jako hlavní
cíl vidím neskončit na sedmém či
osmém místě. Pokud to vyjde, postoupíme minimálně do předkola
play-off,“ uzavřel ostřílený trenér
prostějovských nohejbalistů.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

Předseda oddílu: Jaroslav Faltýnek
Hlavní trenér:
Richard Beneš
Vedoucí mužstva: Jan Valenta

3ĆHWøæNÛØYRGVH]ÑQ\SUR6RNRO,

XUQDQVWFQ2TCJ[XPGF÷NKFQ<TWéG
PROSTĚJOV Jen těžko si mohli
prostějovští nohejbalisté představit náročnější začátek zkráceného ročníku 1. ligy družstev
mužů ČR 2021, jenž po mnoha
peripetiích konečně otevírá svůj
zápasový program. O nejbližším
víkendu totiž odstartují základní část soutěže dvěma duely na
hřištích dvou asi největších favoritů.
V sobotu 29. května od 13.00 hodin
borci TJ Sokol I nastoupí v Praze proti tamnímu SK Start, který
předchozí sezónu strávil v extralize.
A v neděli 30. května Hanáci zajíž-

dějí na půdu AC Zruč-Senec, kde
je od 14.00 hodin čeká bitva s prvoligovou štikou dosud posledního
normálně odehraného roku 2019.
„Určitě předem neskládáme zbraně dopředu, zabojujeme o co nejlepší výsledky. Ale i tak je jasné,
že jakýkoliv bodový zisk z těchto
utkání by pro nás byl příjemným
překvapením. Kromě momentální
výkonnosti a herní formy po dlouhé covidové pauze rozhodnou
i sestavy, ve kterých nastoupíme
jak my, tak soupeři,“ odtušil hlavní
trenér týmu Prostějova Richard
Beneš.
(son)

,#-&."
První dva týmy konečné tabulky postoupí přímo do
semifinále (na dva vítězné
zápasy).
Celky na 3. až 6. místě se
střetnou v předkole play-off
(na jediné utkání).
Družstva na 7. a 8. pozici zabojují proti sobě o záchranu
(na dva vítězné duely). Poražený sestoupí do 2. ligy, vítěz
absolvuje baráž s druhým
nejlepším týmem 2. ligy (na
dva vítězné zápasy).
(son)

M<OüD-ÁMFJQ½[7
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PROSTĚJOV Natěšení na opožděný start prvoligové sezóny jsou
nohejbaloví bratři Ladislav a Lukáš
Pírkovi i všichni jejich parťáci z mužstva TJ Sokol I Prostějov. O nejbližším víkendu už to propukne, oba
tahouni hanácké party přitom věří
v postup do play-off a tím vyhnutí
sestupovým starostem. Právě o startu zkrácené sezóny jsme si povídali
v exkluzivním dvorozhovoru.

Marek SONNEVEND

yy Jak se cítíte po dlouhé výluce v důsledku covidu a návratu ke společné
/RVOLJ\GUXzVWHYPXzÕ¤5YQRKHMEDOX
herní přípravě?
Ladislav Pírek: „Půl roku bez balónu je
MQNQtUQDQVCMX÷VPCJQFKP
5-5VCTV2TCJCt6,5QMQN+2TQUV÷LQX  6,5QMQN5&5':/156/QFąKEG$t6,#8+#èCMQXKEG$   neskutečně moc, zatím se herně necítím zrovna dobře. Od chvíle, co povolili
#%<TWé5GPGEt0-%.+/#:8UGVÊP$6,5NCXQLèGUMÚ$TQFt6,2NC\[
venkovní sportování, máme za sebou
MQNQtPGF÷NGMX÷VPCJQFKP
nějakých osm tréninků. A to těsně před
<TWé5GPGEt2TQUV÷LQX8UGVÊP$t5VCTV2TCJC  èGUMÚ$TQFtèCMQXKEG$2NC\[t/QFąKEG$
začátkem soutěže není dost. Navíc ani
MQNQtUQDQVCéGTXPCJQFKP
fyzicky nejsem zdaleka v optimálním
2TQUV÷LQXt2NC\[/QFąKEG$t<TWé5GPGE  èCMQXKEG$t8UGVÊP$  
stavu. Za první část zimy jsem nabral
5VCTV2TCJCtèGUMÚ$TQF  
hodně kilo, potom začal běhat a poloviMQNQtUQDQVCéGTXPCJQFKP
nu nadváhy shodil. Ale v lednu se nám
èGUMÚ$TQFt2TQUV÷LQX8UGVÊP$t/QFąKEG$  <TWé5GPGEtèCMQXKEG$2NC\[t5VCTV2TCJC
s manželkou narodila dcerka a od té
MQNQtUQDQVCéGTXPCJQFKP
2TQUV÷LQXt8UGVÊP$/QFąKEG$tèGUMÚ$TQF  èCMQXKEG$t2NC\[  
doby jsem zase zlenivěl. Teď se snažím
5VCTV2TCJCt<TWé5GPGE  
postupně dostávat do formy, jde to ztěžMQNQtUQDQVCéGTXPCJQFKP
ka. Potřebuju co nejvíc trénovat i hrát.“
/QFąKEG$t2TQUV÷LQX  8UGVÊP$tèGUMÚ$TQF  <TWé5GPGEt2NC\[èCMQXKEG$t5VCTV2TCJC   Lukáš Pírek: „Já jsem taky přibral pár
MQNQtUQDQVC\¾ąÊJQFKP
kilo, pak viděl bráchu, že chodí běhat,
2TQUV÷LQXtèCMQXKEG$èGUMÚ$TQFt<TWé5GPGE2NC\[t8UGVÊP$5VCTV2TCJCt/QFąKEG$
a přidal se k němu. Snažil jsem se vydr/WåK5QMQNC+JT¾XCLÊUXÆFQO¾EÊ\¾RCU[XCTG¾NWWUQMQNQXP[PC5M¾NQX÷P¾O÷UVÊ
žet, běhat poctivě celou zimu. Je škoda,

.CFKUNCX2ÊTGM XRTCXQ C.WM¾w2ÊTGM XNGXQ RąKLGFPQO\RąGFNQÿUMÚEJRTXQNKIQ
XÚEJUVąGVPWVÊ
Foto: Marek Sonnevend

že už předtím zavřeli kvůli koronaviru
posilovny, zrovna když jsem začal pravidelně posilovat. (smích) Herně se však
na rozdíl od Ladi necítím tak špatně,
žádný velký rozdíl oproti minulému
roku nevnímám. Ale ideální formu samozřejmě ještě nemám, k tomu musím
pořádně zamakat.“
yy Co očekáváte od úvodních dvou
duelů venku a celého nadcházejícího
ročníku 1. ligy?
Ladislav Pírek: „Za sebe věřím, že když
budeme v plné sestavě, tak můžeme
hrát vyrovnaně i s největšími favority
a porazit každého. Pokud se nám bude
dařit. Jakmile však vypadne jedna opora
nebo ještě víc, kvalita mančaftu půjde citelně dolů. A přijdou problémy. Sezóna
je letos velice krátká, v pouhých sedmi
zápasech základní části se může stát
cokoliv. Bude to nevyzpytatelné. Navíc
máme nejtěžší možný začátek dvou
utkání venku u papírově nejsilnějších,

následně nemusí vyjít jeden důležitý zápas doma a už se všechno může zlomit
do boje o záchranu. Čemuž se chceme
vyhnout.“
Lukáš Pírek: „Vstup do soutěže bude fakt
náročný. První kolo máme v sobotu na
Startu Praha, který spadl z extraligy a určitě je silný. Já jsem proti nim ještě nehrál,
ale ostatní kluci dřív ano a říkali, že v Praze dokázali i zvítězit 5:2. Nějaká šance na
úspěch je vždycky. Totéž platí pro druhé
kolo v neděli ve Zruči, byť tam nám bude
chybět Honza Matkulčík, čímž se hned
dostaneme do mnohem těžší pozice. My
opravdu potřebujeme na každý zápas co
nejsilnější sestavu, pak se můžeme klidně
pohybovat v horních patrech tabulky.
Každopádně musíme bojovat na maximum, to je jasný základ.“
Celostránkové interview s bratry Pírkovými o jejich společné nohejbalové
kariéře přineseme v některém z příštích vydání Večerníku.

