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PROSTĚJOV „Šlo mi o život,
vot,
zztratil jsem hodně krve.
rve.
K
moci
Kdybych zůstal bez pomoci
sem
ještě pár minut, tak už jsem
akci
tu nebyl,“ svěřil se redakci
etos
Večerníku muž, jehož letos
stní
v únoru pobodala vlastní
dcera. Život mu dle jeho slov
roszachránili zaměstnanci prosmoctějovské záchranky i nemocnice.
EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ ČTĚTE NA STRANĚ 13
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Foto: Martin Zaoral
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Koupel jedinì ve vanì
Prostějov (mik) – Otevření obou
prostějovských koupališť je jen otázví
kou času podle toho, jak vláda stanoví
podmínky provozu těchto zařízení
v celé zemi. Ovšem při současném vývoji počasí si mnozí Prostějované pokládají otázku, zda se vůbec v dohledné
době vykoupou ve Vrahovicích nebo
v krasickém aquaparku. „Podle toho,
že pořád chodíme venku v teplých
bundách, tak bych raději zvolil koupel
doma ve vaně s horkou vodou,“ utrousil muž z Vrahovic před bránou zdejšího koupaliště, na kterém už pracovníci
Domovní správy Prostějov připravují
vše na letní sezónu. Ovšem jaké léto
nás čeká, to zůstává otázkou.

Nechte je, mají se rádi...
Prostějov (mik) – Hurónský řev se nesl
z bytu ve Svatoplukově ulici, což nemohl
neslyšet v pondělí odpoledne také Večerník. Hádající se manželé totiž stáli
u otevřených oken, takže jejich ostrou výměnu názorů si vyslechlo hned několik
kolemjdoucích lidí. „Nechte to být, oni
se mají rádi. Vždyť spolu mají čtyři děti,
oni se jen tak škádlí,“ uklidňovala všechny starší paní, zřejmě sousedka partnerů,
která stála před domem. Tak snad opravdu ostrá slova byla jen důkazem toho, že
co se škádlívá, rádo se mívá...

rubriky
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VEÈERNÍKU
Michal SOBECKÝ
M
PROSTĚJOV Jaro je konečně tady. Letošek
byl opravdu zvláštní počasím, člověk si místy připadá jako ve větrné a deštivé Anglii
nebo jako někde v Nizozemí. Nyní se ale
zdá, že stromy i ptáci se konečně probudili, všude to raší a kvete. A „rozkvetla“ i naše
pole. Kdo by však čekal převážně zelenou,
bude zklamaný. Prim totiž hraje „česká“
plodina řepka olejka. Ukazuje to mimo jiné snímek od Kralic na Hané. Na všechny
směry, kam oko dohlédlo, bylo žluto. Okolí
Biskupic, Vrbátek, Olšan u Prostějova,
dokonce i v dálce byla žlutá vidět okolo
Alojzova. Řepka je zkrátka všude. Může se
nám to líbit, můžeme nadávat, moc s tím
asi ale neuděláme. Snad je jen namístě zahlaholit:„Jaro je tady. Ale žluté!“

l½GQÅÄHN½QÉ

Agentura

Prostějov (mik) – Kadeřnictví patří mezi další provozovny, ve kterých
se po rozvolnění protiepidemických
opatření čekal pořádný nával zákazníků. V prosinci, kdy na dobu dvou týdnů byla kadeřnictví a holičství rovněž
otevřena, se museli lidé objednávat
na konkrétní čas. Nic takového se ale
v těchto dnech neděje! „Chodí zatím
hodně málo lidí, takže kdo přijde, obsloužíme ho na počkání. Lidé si v době
pandemie koupili strojky, většina
z nich se naučila stříhat doma. Žádné
návaly zákazníků se nekonají,“ svěřila
se Večerníku majitelka kadeřnictví na
náměstí E. Husserla v Prostějově.

Jak se v posledních týdnech ukázalo ve školních třídách, prostějovské
děti naprosto zvlčily! Velmi dlouhé
období, kdy kvůli neřádu jménem
covid musely být doma a učit se
na dálku přes internet a podobné
blbosti, se podepsaly na jejich vědomostech. A to do takové míry, že
například už ani deváťáci nevědí,
jaké je hlavní město České republiky a kde leží Prostějov! „Děti všech-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
d l ••
Nový začátek. Ve tři v noci zazvoní středoškolskému profesorovi telefon
a ozve se tichý hlas: „Probudil jsem tě?“ „Hmm, ano…“ „Tak to je dobře,
protože já se pořád ještě učím!“ Podobné vzkazy zřejmě na nějaký čas
ustaly. Teprve na začátku tohoto týdne se středoškoláci po rekordní pauze
vrátili do lavic.
•• Úterý ••
Rychle a zběsile. Každý z nás projíždí životem určitou rychlostí a ti, kteří
spěchají, jsou u cíle dřív… To mohlo stoprocentně platit i v případě Erika
R., jenž loni v květnu uháněl po dálnici D46 rychlostí zhruba 170 km/hod.
Přitom naboural další dvě škodovky. Celá záležitost skončila u prostějovského soudu.
•• Středa ••
Slepá malířka. Říká se, že láska je slepá. Oslepnout přitom může i malířka. Své
by o tom mohla vyprávět česká umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu,
která se zamilovala do zloděje svých obrazů. Výjimečný dokument s českou
stopou byl k vidění v kině Metro 70 v rámci programu Moje kino LIVE.
•• Čtvrtek ••
I pro vdané. „Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama,“
všimla si francouzská spisovatelka Françoise Sagan. Vytvořit pro sebe či
pro někoho blízkého krásnou květinovou misku mohl každý, kdo zavítal
na tvořivou dílnu do multikulturního klubu Mozaika.
•• Pátek ••
Světlo uvnitř. „Lidé jsou jako mozaiková okna v kostele. Třpytí se a září,
když venku svítí slunce, jak ale přijde tma, jejich krásu prozradí jedině světlo uvnitř,“ vystihla americká psychiatrička Elisabeth Kübler-Ross. O podobných myšlenkách mohli lidé přemýšlet během letošní Noci kostelů.
•• Sobota ••
Na procházce s princeznou. „Když mě políbíš, stane se ze mě princ,
vezmeme se, budeš mi vařit, prát a rodit mé děti. Budeme velmi šťastni,“
lákal žabák princeznu. Když si dívka zanedlouho pochutnávala na lehce
osmahnutých žabích stehýnkách, vzpomněla si na tuto chvíli a pomyslela si: „Tos uhodl, blbečku!“ V doprovodu poněkud méně emancipované
princezny si mohly děti projít zámecký park v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Bouře na divadle. „Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu,
vždycky spíše litoval manžela než námořníky,“ poznamenal filosof Friedrich Nietzche. Před dilematem, zda se oženit, či nikoliv stojí i hlavní hrdina
divadelní komedie Smím prosit? Její uvedení v prostějovském divadle však
muselo být zrušeno, aktuálně se hledá náhradní termín.

rubriky
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z prostějovských dětí stanou negramoti a neumětelové. „Usnesli jsme
se na tom, že zastupitelům předložíme návrh nové vyhlášky města,
v níž zkrátíme dětem základních
škol letní prázdniny o měsíc. Nový
školní rok tak bude v Prostějově
zahájen už prvního srpna! Na toto
opatření máme požehnání od Ministerstva školství, které nám navíc
přislíbilo dotaci z programu Škola
je hrou proti debilitě. Díky této finanční pomoci budeme moci zabezpečit školní výuku v Prostějově
nikoliv na dobu deseti měsíců, ale
jedenácti,“ libuje si primátor Francimór Kopačka.

S nástupem dětí do škol o měsíc dřív
kupodivu už předem souhlasí i opozice v zastupitelstvu. „Já pro toto
opatření jednoznačně zvednu ruku.
Si představte, že můj syn na otázku,
kdo je naším prezidentem, odpověděl, že Vladimír Putin! No nic, pomaže do školy už v srpnu,“ rozohnil
se opoziční zastupitel, který si nepřál
zveřejnit své jméno. Obává se totiž,
že by jeho syn mohl být souzen jako
mladistvý za velezradu.
Za Agenturu Hóser Majkl

S jednou kabelkou tři generace
poškozených! Přesně takový případ nyní šetří prostějovští policisté. Další ledabylost nakupující ženy potrestal zloděj, který
zákaznici supermarketu okradl
o kabelku. V ní měla poškozená
svoje tři platební karty, dvoje
brýle, finanční hotovost a další
věci celkem za 15 tisíc korun.


Pikantní na celém případu je, že
kromě vlastních věcí přišla žena
také o platební kartu a osobní doklady své matky a rovněž
o další platební kartu syna! Pokud se policistům podaří dopadnout pachatele, hrozí mu až dva
roky vězení.

100

Do galerie stoletých vstoupila další uživatelka Centra sociálních služeb v Prostějově.
Františce Daňové poblahopřál
k životnímu jubileu i primátor
František Jura.
=$8-$/1É6

JINDŘICH SKÁCEL

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Lidé se začínají bavit. Pomalu,
ale jistě se celá společnost po další
vlně rozvolnění vládních protiepiddemických opatření ocitá ve standardu, v jakém byla před hrozbami
da
nákazou covid-19. A všichni se
nák
začínáme znovu bavit! Důkazem
byla například hojná účast návštěvníků kácení májky ve Smržicích
a na dalších akcích.

Černá kaňka na závěr. Zbytečnou
ztrátou v podobě porážky 1:2 na
půdě již jistě sestupujícího Blanska
se v neděli odpoledne rozloučili fotbalisté Prostějova se soutěžním ročníkem FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. Eskáčko to musí hodně mrzet, vlastní brankou a gólem v poslední minutě přišlo o neporazitelnost na půdě soupeřů...

ãNROQtURNY3URVWĚMRYĚ]DÿQHVUSQD
3URVWĚMRYĚ]DÿQHVUSQD
no zapomněly, kromě toto, kolik
kamarádů mají na Facebooku,
nevědí vůbec nic,“ posteskla si Jenovéfa Kadrnožková, ředitelka jedné
z prostějovských základních škol.
Tohoto problému si je vědomo i vedení magistrátu. „Vidím to na svých
dětech. Když jsem se zeptala syna,
kolik je dva plus dva, odpověděl, že
patnáct,“ povzdychla si Miládka
Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora Prostějova.
Primátor Francimór Kopačka proto minulý týden mimořádně svolal
jednání rady. Jediným bodem programu bylo vymyslet řešení této svízelné situace, kdy reálně hrozí, že se

&21É6327ħð,/2

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.

ANDRII LAZARIUK
se narodil 9. prosince 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného muže ukrajinské národnosti
vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. května 2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 27 do 30 let
a měří mezi 170 až 175 centimetry. Další
údaje nejsou uvedeny.

Foto: Martin Zaoral

Bývalý skvělý fotbalový brankář
je už deset let úspěšným obchodníkem s uměním a za sebou má několik podařených i oceňovaných
výstav. Ta další startuje tento čtvrtek s hvězdným Janem Saudkem.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 12
=$6/(&+/,-60(«

„DOKONCE SBÍRÁME
A LIKVIDUJEME
VEJCE!“
Šéfka odboru životního prostředí prostějovského magistrátu
Martina Cetkovská ujistila,
že proti množení holubů se dělá,
co se dá...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/5 °C
Kamila

¶WHUÙ

22/11 °C

Støeda

22/11 °C

Ètvrtek

22/11 °C

Pátek

23/12 °C

Sobota

23/13 °C

Nedìle

23/12 °C

Laura
Jarmil

ROSALINDA FORGÁČOVÁ
se narodila 25. listopadu 2003 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 24. května 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří okolo 160 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlnité vlasy.

Tamara
Dalibor
Dobroslav

Norbert
Zdroj: meteocentrum.cz
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Prodával drogy na sídlišti, dostal

mìsseíckeùvšemu
W ¹[FOo
4Pavel2 Ircing
pøiznal

PROSTĚJOV Tohle šlo jako po
drátkách. Kdyby všechny procesy s drogovými dealery probíhaly
stejně rychle, měl by prostějovský
soud o poznání méně práce. Pavel
Ircing se k distribuci pervitinu plně
doznal a za to odcházel s relativně
nízkým trestem. I tak to v případě
opakovaně trestaného recidivisty
vyšlo na 42 měsíců nepodmíněně
a pokutu ve výši 30 tisíc korun. Jeho
bývalá přítelkyně Mirka Jordaková
vyvázla s podmínkou. Rozdíl spočíval hlavně v tom, že na rozdíl od
Ircinga dosud trestána nebyla.

Martin ZAORAL

Třicetiletý Pavel Ircing na první pohled působí jako plachý a celkem
sympatický mladý muž. Bohužel za
prodej nebezpečného pervitinu byl
už opakovaně trestán. V minulosti se
nástupu do vězení vyhýbal, policisté
jej svého času úspěšně naháněli na
Husově náměstí. Naposledy byl Ircing
z vězení propuštěn 5. května 2019. Po
více jak dvou letech má po minulém
úterý jistotu, že se do basy opět vrátí.
„S oběma obžalovanými se podařilo
uzavřít dohodu o vině a trestu, která

celý proces výrazně usnadnila a stala
se výraznou polehčující okolností při
stanovení výše trestu,“ potvrdil Večerníku státní zástupce Ivo Černík.
Pavel Ircing po svém propuštění
z basy bydlel na prostějovském sídlišti
Hloučela právě s Mirkou Jordakovou.
Zejména ve svém okolí pár pervitin
ve velkém prodával, policisté získali
svědectví zhruba desítky jejich odběratelů. Díky následnému plnému doznání obou obžalovaných bylo možné
uzavřít dohodu, kterou prostějovský
soud v úterý 18. května posvětil. Proti
rozsudku již není možné odvolání.

2CXGN +TEKPI W RTQUV÷LQXUMÆJQ UQWFW
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Martin Zaoral

Legendární jídelna GASTRO v „NETUŠILº¼ÿÊÂÆÅ&ÀÃ¸¥
9ÈPHS rRç
„Město mi od podzimu neslevilo
na nájmu ani korunu,“ litoval
provozovatel Vladimír Losík

A co tam bude

nového?

PROSTĚJOV Jídelnu Gastro v Netušilově ulici znal snad každý
obyvatel Prostějova. Mezi lidmi byla oblíbená zejména díky
nebývale velkým porcím za stále přijatelné ceny. Provozovna
fungovala v prostorách, které ke stejnému účelu sloužily i řadu
let před rokem 1989, určitou dobovou atmosféru si uchovávala
až do svého uzavření. K tomu došlo v polovině letošního května. Večerník se zastavil za jejím dlouholetým provozovatelem,
abychom zjistili důvody tohoto jistě bolestivého rozhodnutí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
za přispění

Michala KADLECE
A Vladimíra Losíka jsme zastihli,
jak právě vyklízí interiér jídelny, kde
on sám působil dlouhých 14 let. „Za
mým koncem stál určitě Covid-19
a vše, co s ním souviselo. Ještě na jaře
to šlo, jako první jsme udělali výdejové okénko a rozšířili rozvoz jídel.
Nikdo v okolí to tehdy moc nedělal,

takže jsme to zvládali celkem dobře.
Navíc město nám za ty tři měsíce přispělo patnácti tisíci korunami. Stále
jsem ale platil nájem třicet tisíc měsíčně, takže by se dalo říct, že mi na
čtvrt roku odpustili třetinu,“ nastínil
provozovatel, pro něhož zlom přišel
až na podzim. „Tržby klesly zhruba
na třetinu, ale všechny výdaje zůstaly
stejné. Žádal jsem magistrát o přechodné snížení nájmu, ale neúspěšně.
Když se k tomu přidaly problémy
s kolenem a fakt, že od listopadu jsem
v důchodu, tak už nebylo co řešit,“
dodal smutně Losík, který chce nyní
v první řadě vyřešit své zdravotní pro-

zjistili jsme

8NCFKOÊTC.QUÊMCLUOG\CUVKJNKRąKX[MNÊ\GPÊLÊFGNP[MVGTQWRTQXQ\QXCNNGV
Foto: Martin Zaoral

blémy. „Jak se dám dohromady, tak
sedět doma dlouho určitě nevydržím,
brzy se porozhlédnu po nějaké práci,“
prozradil s lehkým úsměvem.
O tom, že jídelna Gastro byla skutečně legendárním podnikem,
svědčil mimo jiné fakt, že přestože
v době naší návštěvy byla už zhruba
dva týdny zavřená, stále k ní mířilo
poměrně dost lidí. Faktem, že dovnitř už se bohužel nedostanou, byli
všichni nepříjemně zaskočeni. „Co
bude dál, nevím. Má to tady dlou-

2TQFGLPC.CJčFGMD[NCFGUÊVM[NGVPGFÊNPQWUQWé¾UVÊ0GVWwKNQX[WNKEG

hou tradici, bylo by logické, kdyby
tu i nadále fungovala nějaká jídelna.
Ale to se uvidí až podle zájemců. Jisté je, že bez zásadnější rekonstrukce
se to tady už neobejde,“ konstatoval
smutně Vladimír Losík.
Večerník kontaktoval jednatele
Domovní správy Prostějov, který

potvrdil, že magistrát už má pro
uvedenou provozovnu nového
nájemce! „S panem Losíkem jsme
uzavřeli dohodu o ukončení pronájmu provozovny v Netušilově ulici
a vzápětí byl vyhlášen nový záměr
pronájmu. V tuto chvíli už mohu
prozradit, že rada města schválila

Foto: Martin Zaoral

nového nájemce, kterým je společnost Grand lahůdky. Ta slíbila
rekonstrukci celé provozovny na
své vlastní náklady a pokud vím,
tak by ji od 1. září mohla otevřít.
Má jít o podobnou vývařovnu, jaká
zde byla dosud,“ prozradil Vladimír
Průša.

SULP¿WRUNRPHQWXMH

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Po roční odmlce způsobené pandemií covid-19 se mohly v rámci celonárodní akce Noc kostelů znovu otevřít zcela dokořán i svatostánky v Prostějově. Další
rozvolnění protiepidemických opatření umožnilo věřícím navštívit duchovní místa
takřka bez omezení. V Prostějově vše slavnostně zahájil děkan farnosti Povýšení
svatého Kříže Aleš Vrzala s náměstkyní primátora Prostějova Miladou Sokolovou
(na snímku).
(mik)

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
Z PROSTĚJOVSKA NAJDETE NA STRANĚ 23

Minulý týden jsem jménem statutárního města Prostějova děkoval dvěma
skupinám lidí za jejich pomoc v boji
proti koronaviru. V úterý jsem se společně s dalšími kolegy z vedení města
setkal s dobrovolníky pomáhajícími
zajišťovat chod zdejšího očkovacího
centra. Ti dosud odvedli obrovský kus
práce. I díky nim je spolupráce samosprávy a nemocnice, které očkovací
centrum společně zřídily, vzorem pro
další města. O den později jsem předal medaili primátora statutárního
města Prostějova zástupcům institucí, které se významně podílely na
boji s koronavirem. Ocenil jsem práci
složek integrovaného záchranného
systému, armády, městské policie,
prostějovské nemocnice, magistrátu
i bývalého vedení Olomouckého kraje. Věřím, že spoustě dalších lidí budu
moci ještě poděkovat, protože nasazení našich spoluobčanů bylo obrovské
a já si ho moc vážím.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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novou
sedačku

PROSTĚJOV „Šnečím tempem valíme dopředu,“
u,““
vé
takto zhodnotila maminka Kateřina pokroky své
né
čtyřapůlleté dcery Alexandry Hlochové. Krásné
tižž
holčičce osud nedopřál normální dětství. Trpí totiž
atyy
vzácnou genetickou vadou, epileptickými záchvaty
ni
a prošla si také dětskou mozkovou obrnou. Péče o ni
nu
u.
vyžaduje čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu.
Zhruba před rokem se Lexinčini rodiče i prostřednictvím Večerníku obrátili na veřejnost se žádostí
o pomoc. Zajímalo nás, jak se situace s odstupem času
vyvinula.
Aktuálním cílem rodičů je zejména to, aby se Lexinka naučila samostatně stát a jednou snad i chodit. Proto absolvuje celou řadu intenzivních rehabilitací, na některé z nich
přispívají i soukromé firmy. „Malá se po čtyřech letech
snahy naučila tleskat. A zkoušíme chodit za jednu ruku.
Sice spíš vanglujeme, ale i snaha je úspěch,“ zvěstovala
dobré zprávy maminka Lexinky Kateřina Piňosová.
V minulosti Lexince finančně přispěl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, včetně samotných členů redakce, nejen
tenisový boss Miroslav Černošek či lidé pohybující se
kolem fotbalu v Klenovicích na Hané. Nedávno rodiče

Napsáno
SĊHG

30. 5. 2011

/CN¾ .GZKPMC UG UXQLÊ OCOKPMQW MVGT¾ FQWH¾ åG JQNéKéMC
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i díky dárcům mohli pořídit další dvě nové pomůcky, a to
odpovídající velký kočárek a otočnou pětibodovou sedačku do auta. „V autě trávíme hodně času a to, že jsme neměli
otočnou sedačku, nás opravdu hodně trápilo. A díky novému kočárku můžeme drandit v terénu a také s námi Lexinka může jezdit na kole,“ pochvalovala si Kateřina Piňosová,
která mimo jiné poděkovala týmu Dost Dobrý Hadry, který nedávno věnoval částku 15 000 korun ze své sbírky.
Maminka si naopak postěžovala na spolupráci s úřady. „Ty
nám solidně hází klacky pod nohy, už to bude rok, co se
s nimi nemůžeme dohodnout. Ta absurdita je naprosto
k pláči,“ vyjádřila se na facebookovém profilu „Lexinka,
jedna z milionu“, na němž můžete osudy malé holčičky
průběžně sledovat.
(mls)

PROSTĚJOV
P
R
Už se to stává pomalu
lu zvykem. Každý týden magistrát,
po
potažmo
pracovníci společnosti
FC Prostějov řeší úklid zaneřáFCC
dě
děného
prostoru okolo kontejnerů na komunální nebo tříděný odrů
pa Tu se černá skládka objeví na
pad.
Hu
Husově
náměstí, jindy na Sídlišti
E. Beneše, výjimkou není přímo
E.
ce
centrum
města, úklid nepořádku okolo popelnic stojí peníze
ku
č i při obdobných problémech
a čas
o
v okrajových
částech Prostějova.
„T
„Tv
„T
Tv
„Tvoření
takzvaných černých skládek
je dlouhodobým problémem našeho
města. Musím ale říct, že v posledních
dvou letech se nám daří zjišťovat původce tohoto nepořádku, a to hned
v různých lokalitách. V mnohých případech nám pomohly instalované kamery, jindy se zase projevila dobrá práce
okrskových strážníků, kteří na základě
informací od občanů původce černých
skládek brzy vypátrali. Ale i tak stojí
úklid těchto nepořádků blízko kontejnerů město nemalé peníze a je to podle
mého názoru zcela zbytečné. Lidi by se
měli naučit pořádku, doma by si takový
binec určitě neudělali,“ nebere si servítky Jiří Pospíšil, první náměstek primáto-

&CNwÊFčMC\åGLUQWP÷MVGąÊ2TQUV÷LQXCPÆPGRQą¾FPÊ6CVQJTQOCFCQF÷XčUGQD
LGXKNCWMQPVGLPGTWUQWMTQOÆURQNGéPQUVKXWNKEK/CTKG2WLOCPQXÆXG8TCJQXKEÊEJ
Foto: Facebook Naše Vrahovice

ra Statutárního města Prostějova.
Ovšem nad tím, co se na konci dubna objevilo v ulici Marie Pujmanové,
zůstává už opravdu rozum stát…
U kontejneru na obnošené šatstvo
a oděvy vznikla hromada nepořádku, většinou šlo o oblečení, některé
uložené do pytlů, jiné pohozené jen
tak samostatně. „V ulici Marie Pujmanové máme s podobným zakládá-

ním černých skládek u kontejnerů už
dlouhodobé problémy. Tentokrát jde
však o kontejner soukromé společnosti. Ten binec ale i tak musíme uklidit a zaplatit z městských prostředků.
Kontejner je sice soukromý, ale stojí
na městském pozemku,“ objasnil
Pospíšil a pokrčil rameny: „Někteří
občané se pořádku zřejmě opravdu
nenaučí…“
(mik)

Loupež ve směnárně v Prioru
Kdyby případ ze čtvrtečního rána nebyl kvalifikován jako jeden z nejzávažnějších trestných činů, docela bychom
se nad počínáním zatím neznámého
lupiče usmáli. Chlápek maskován parukou chtěl po pokladní ve směnárně
v Prioru veškerou finanční hotovost.
Nedostal nic, on a kupodivu i mladá
dívka ze směnárny pak utekli!
„Policie žádá o pomoc širokou veřejnost,
která by mohla poskytnout jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění pachatele
zločinu loupeže. Toho se dopustil neznámý pachatel ve čtvrtek 26. května. Kolem
osmé hodiny ranní vstoupil do směnárny v prvním patře Obchodního domu
PRIOR v Prostějově neznámý muž,

který posléze v diskrétním boxu VIP
požadoval po pokladní vydání veškeré finanční hotovosti, a to bez užití
zbraně či násilí. Vzhledem k tomu,
že byl muž maskován pravděpodobně parukou a pod vlivem okolností
měla pokladní z jeho jednání strach,
komunikovala nejprve s neznámým
mužem a poté následně ze směnárny
utekla. Ještě před opuštěním směnárny uvedla v činnost hlásiče na bezpečnostní agenturu. Neznámý muž
poté z místa činu utekl také, a to směrem do přízemí obchodního domu.
K újmě na zdraví ani ke hmotné škodě
nedošlo,“ popsala nám nezvyklý případ
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie

ČR v Prostějově. Co se týká lupiče, šlo
zřejmě o zoufalce, který nutně potřeboval peníze. Policie nyní disponuje jeho
snímky pořízenými z bezpečnostních kamer. „Jde o muže s prošedivělými mírně
zvlněnými vlasy vzadu svázanými v cop,
který dosahoval až po lopatky, zřejmě
šlo o paruku. Měl snědší obličej, tmavé
oči, byl zavalitější postavy, vysoký asi 180
centimetrů, pravděpodobně s knírkem
nebo neoholenými vousy. Na sobě měl
dlouhé kalhoty zřejmě modré barvy
a svetr nebo triko s dlouhým rukávem
modrozelené barvy,“ dodala nám přesný
popis pachatele Eva Čeplová. Zatím neznámému muži hrozí v případě dopadení až desetiletý kriminál.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Ve skutečnosti šlo opravdu o zoufalce. Jak se nakonec ukázalo, chlapík dlouhodobě nikde nepracoval, a navíc nutně potřeboval peníze
na drogy. Tento případ jsme po deseti letech oživili ale trošku z jiného důvodu. Tenkrát ještě mezi Večerníkem a Policií České republiky
v Prostějově panovala úzká spolupráce. Ještě týž den nám kriminálka poskytla fotografie maskovaného lupiče z tehdejšího Prioru,
které byly na žádost policie zveřejněny. Výsledek? Hned následující týden byl muž vypátrán díky rychlé pomoci veřejnosti. Dnes
si o této bleskurychlé spolupráci s policisty můžeme s veřejností
nechat jen zdát. O podobná veřejná pátrání nyní strážci zákona
požádají až po několika měsících nebo v ještě horším případě o tak
závažném trestném činu neinformují vůbec...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Fanderlíkova ulice
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Příště: Hlaváčkovo náměstí

krimi
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Nechávat nezabezpečené jízdní
kolo se nemusí vyplatit, o tom se
v neděli 23. května přesvědčila
čtyřiačtyřicetiletá žena, která své
kolo zaparkovala na chodbě ve
společných prostorách bytového
domu. Zásadní věc, kterou by měl
udělat každý majitel kola, však
zapomněla. Svůj dopravní prostředek ponechala volně stojící,
a navíc neuzamčený. Této nabízené příležitosti využil třicetiletý
muž. Kolo si půjčil, ale majitelku
o svém úmyslu neinformoval. Ta
následně zjistila, že kolo zmizelo,
událost proto ohlásila na městskou
policii jako krádež. Přivolaná hlídka začala celou událost prověřovat
a podařilo se jí od svědkyně zjistit,
že na kole oznamovatelky viděla
odjíždět souseda. Ten se o chvíli později vrátil i s kolem zpět do
domu. Nedovolené zapůjčení kola
vysvětlil strážníkům velkým spěchem na nakupování. Majitelce se
omluvil a kolo jí vrátil nepoškozené. Své chování bude vysvětlovat
u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Salát za desetikorunu
nezaplatil
Hned po sedmé hodině ranní v sobotu 22. května vyjížděla hlídka
řešit nahlášenou krádež do jednoho z prostějovských supermarketů. Osmadvacetiletý muž si zašel
pravděpodobně pro snídani, když
vyrazil
y
přímo
p
do oddělení lahůdek
a vzal si Švejkův salát. Nákupní kokošík samozřejmě nepoužil a zboží
si vložil rovnou do kapsy od bundy. Následně prošel přes pokladní
zónu, ale bez zaplacení. Plán mu
nevyšel, jelikož jeho chování viděla
ostraha obchodu. Hodnota odcizeného salátu byla 10,32 koruny. Pachatel za něj nakonec zaplatil. Strážníkům na vysvětlenou uvedl, že
salát zapomněl u pokladny z kapsy
vytáhnout a vložit na pokladní pás.
Nebylo to jeho první provinění
proti zákonu, kterého se dopustil,
a proto byla celá záležitost oznámena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Psí napadení
Problémům je lepší předcházet,
než je následně řešit. O tom se rozhodně přesvědčila osmdesátiletá
žena při venčení svého psa. Ve středu 26. května ho měla puštěného
na volno i v místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou
města Prostějova. A komplikace
byla ihned na obzoru. Nedaleko
po ulici šla na procházku se svým
pejskem druhá žena. Volně pobíhající hafan si to namířil rovnou
k ním a napadl psa majitelky, která
jej měla připnutého na vodítku. Po
útoku se vrátil zpět ke své paničce.
Strážníci zjistili, že při napadení
naštěstí nedošlo k žádnému zranění jak ženy, tak i pejska. Nebyy
lo zjištěno jiné porušení zákona
a nevznikla žádná finanční škoda.
Hlídka celý incident pro přestupkové chování vyřešila pokutou příkazem na místě.
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se staženými kalhotami... 6(089<067,/
Tři generace
poškozených

PROSTĚJOV Tak pikantní a lechtivý případ policisté už dlouho
neřešili. Sexuální choutky dohnaly staršího chlapíka na dámské
záchodky na hlavním nádraží v Prostějově, když se za peníze domluvil s mnohem mladší ženou na tom, že ho uspokojí. Jakmile
si však stáhl kalhoty, vypadla mu z kapsy peněženka. A bylo po
sexu. Dívčina totiž nepozorovaně šrajtofli pohotově sebrala
a ze záchodků utekla. Policisté záhy přišli na to, že stejná povětrnice má na svědomí také okradení mladé dívky z Prostějova.
Okolnosti případu pak nabídly i další zajímavosti...

Michal KADLEC
„Sexuálního uspokojení za peníze se
počátkem tohoto měsíce zachtělo
staršímu muži v Prostějově. Dohodl
se proto se svou téměř o dvě dekády
mladší známou a sešli se na dámských toaletách na vlakovém nádraží
v Prostějově. Kalhoty stažené na půl
žerdi byly příčinou toho, že z jejich
kapsy na zem muži vypadla peněženka. Všimla si toho však jen sexuální pracovnice, která nezaváhala a peněženky se zmocnila. Poté se
vymluvila na nevolnost a spěšně toalety opustila. Že přišel o peněženku,
zjistil muž, až když také opustil záchodky. Ženu však už nezastihl,“
popsal pikantní případ František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Vše se ale vyvíjelo i nadále, velice zajímavé bylo také pátrání po slečně, která využila příležitosti a bezpracně si
pomohla k penězům. „S peněženkou
starší muž přišel o finanční hotovost,
osobní doklady a platební kartu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Že dáma známého nechtěla příliš poškodit, ale pouze toužila po snadném výdělku, se ukázalo
v následujících dnech. Peněženku
s kompletním obsahem, vyjma hotovosti sedmi set korun, totiž muži

0C\¾EJQFEÊEJJNCXPÊJQP¾FTCåÊX2TQUV÷LQX÷D[NOWåQMTCFGPUNGéPQWPGXCNPÆ
RQX÷UVK/ÊUVQUGZWRąKwGND÷JGOEJXKNM[MF[UKUV¾JNMCNJQV[QRGP÷åGPMW
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v místě bydliště vrátil posel, kterého
s ní poslala,“ překvapil dále Kořínek.
Stejnou ženu pak prostějovští policisté podezírají také z další krádeže.
„Té se měla dopustit desátého dubna
tohoto roku na osmnáctileté dívce
v zahrádkářské oblasti Močidýlka
v Prostějově. S dívkou se měla seznámit téhož dne u vlakového nádraží
a poté s ní zůstat a několik hodin
s ní trávit čas procházkami Prostějovem. Kolem dvaadvacáté hodiny
si dívka potřebovala vyřídit telefo-

nický hovor. Během toho jí však její
nová známá telefon vytrhla z ruky
a ponechala si ho. Ustanovit ji jako
podezřelou z tohoto jednání se podařilo jen proto, že se dívce představila alespoň svou přezdívkou a díky
osobní a místní znalosti bylo policistům hned jasné, komu přezdívka patří,“ konstatoval mluvčí prostějovské
policie s tím, že k oběma skutkům
se podezřelá přiznala. V případě odsouzení jí za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Minulé úterý 25. května v odpoledních hodinách využil
dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti nakupující v jednom
z prostějovských supermarketů a z nákupního vozíku jí
odcizil nestřeženou kabelku.
S kabelkou žena přišla i o dvoje brýle, osobní doklady, tři
vlastní platební karty a finanční hotovost 500 korun. Kromě
svých věcí žena však přišla také
o platební kartu a osobní doklady matky a platební kartu
syna. Celková výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na bezmála 15 000
korun. Policisté ženě pomohli
zablokovat odcizené platební
karty a ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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PROSTĚJOV Vypečený podnikavec! Mladý muž ze Žďáru nad
Sázavou podvedl několik Prostějovanů o bezmála tři miliony korun. Měl sice živnostenské oprávnění, ale na úplně jinou činnost,
než kterou se snažil vykonávat.
Nejpodstatnější ovšem bylo, že
si několik stavebních zakázek domluvil, od lidí vybral zálohy na
práci i materiál, ovšem poté dělal
mrtvého brouka. A stavby samozřejmě nedokončil. Podvodníkovi teď hrozí až osm let kriminálu.
Z přečinu neoprávněného podnikání a zločinu podvodu viní prostějovští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality jednatřicetiletého

HDGDJITFJMPI

muže ze Žďáru nad Sázavou. „Neoprávněného podnikání se měl obviněný muž dopouštět v období od
dubna 2017 do května 2019 tím,
že prováděl různé stavební práce,
přestože měl živnostenské oprávnění na jiný druh činnosti. Přestože
si této skutečnosti byl prokazatelně
vědom, provedl v uvedeném období
neoprávněně 16 zakázek. Dalších 9
zakázek v období od srpna 2017 do
ledna 2019 započal, ale po vyplacení záloh je přerušil a pod různými

záminkami v nich nepokračoval
a nereagoval ani na četné urgence
k finančnímu vyrovnání. Svým klientům tím měl způsobit škodu vyčíslenou na bezmála 1,2 milionu korun,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Muž se však podle detektivů hospodářské kriminálky dopustil i dalších
podvodů. „V období od srpna 2017
do ledna 2019 pak uzavřel smlouvy

o dílo či ústní dohody na dalších
osm finálních dodávek stavebních
prací. Učinit tak měl pouze s úmyslem se obohatit, protože věděl, že
vzhledem ke svým možnostem
nebude schopen těmto závazkům
dostát. U těchto zakázek formou záloh na nákup materiálu a provedení
práce převzal souhrnně téměř 1,8
milionu korun,“ popsal mluvčí prostějovské policie s tím, že uvedenému
živnostníkovi hrozí až osmiletý kriminál a zákaz činnosti.
(mik)
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U špitálu přišla o kolo
V pondělí 24. května před
desátou hodinou dopolední
umístila cyklistka z obce na
Prostějovsku svůj dopravní
prostředek u prostějovské nemocnice do stojanu na kola
a řádně ho zamkla visacím
zámkem. Když se ke stojanu
o 45 minut později vrátila, kolo
ani zámek na místě už nenašla.
Odcizením pánského horského jízdního kola značky Kross
Hexagon černé barvy s červenými prvky jí dosud nezjištěný
pachatel způsobil škodu přesahující 14 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
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PROSTĚJOV Sešlápnout
plyn až na podlahu je jedna
věc, nikoho nezabít věc úplně jiná. Navíc nezodpovědní
řidiči v silných vozech často
zapomínají, že to nemusí být
vždy pouze oni, kdo na silnici
udělá něco, co ostatní nečekají. To je zřejmě i případ nehody, k níž došlo loni v květnu
na dálnici D46 nedaleko sjezdu na Brodek u Prostějova.
Řidič superrychlého Dodge
Challenger zde při předjíždění narazil hned do dvou škodovek. V tu chvíli jel údajně
zhruba 170 až 180 km/hod.
Erik R. kvůli tomu stanul před
prostějovským soudem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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Vy u vody,
noviny doma
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hodin

168
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

51

63

76

93

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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LGR÷VKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGNCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW,G
XGNOKRą¾VGNUMÚCMNKFPÚRGLUGMMVGTÚLGXJQFPÚRTQR¾PGéMC
UG\CJT¾FMQWCNGKVCMDWFGwċCUVPÚRąKFNQWJÚEJRTQEJ¾\M¾EJ5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾

ANDY

2+46

LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
C FQDT¾EMÚO UTFÊéMGO XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGVK
TQMč8GUGNÚRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚO
RCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

AGIR

LG éV[ą Cå wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW <G \Cé¾VMW
RQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCM
LG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GNCNGRQ\QTMF[å
UGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ALEXANDRA

LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE XG X÷MW FXQW TQMč ,G VQ ×åCUP¾ RUÊ
F¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQLGåRTQF÷NCNQV÷åMÆ
QRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNC
XP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGMMFG
PGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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základní škola:
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na 462 tisíc korun

„Pastelkovné“ přijde městskou kasu

7LVtFLNRUXQDSURNDçGpKRSUYłiĀND

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

na veřejnost náměstkyně
primátora
Milada Sokolová
noviny
doma
EOLåxÊLQIR
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Posílejte svá
u vody,
miminka „Důležité je takéVy
tyto ptáky
nepřikrmovat,“ apeluje

PROSTĚJOV Úleva peněženkám
rodičů budoucích prvňáčků. Tak
by se dala popsat opětovná pomoc
města při pořizování školních
pomůcek pro budoucí školáky.
Takzvané „pastelkovné“ věnuje
vedení magistrátu už řadu let a ani
letošní nový školní rok nebude
výjimkou.
Konkrétně se jako vždy jedná
o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun pro jednoho žáka.
„Podle skutečně zapsaných děti do
prvních tříd základních škol v Prostějově, zatím bez žádosti o odklad
povinné školní docházky, víme, že
bylo zapsáno a nastoupí 462 dětí.
Částka, kterou tedy pro ně uvolňujeme, je 462 tisíc korun,“ spočítal
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
Peníze půjdou jednotlivým školám
například na nákup věcí, jako jsou
sešity, pastelky, barvy. „Skladba konkrétních zakoupených pomůcek je
na rozhodnutí vedení školy. Rodiče
pořídí svým ratolestem jen aktovky,
přezůvky, penály a cvičební úbor. Někteří rodiče již tuto informaci mají a ti,
kteří ještě o příspěvku nevědí, budou
o tomto kroku pochopitelně informováni, aby zbytečně nevynakládali
peníze na pomůcky, které jim zajistí škola, potažmo město,“ vzkazuje
s úsměvem Pospíšil.
(mik)

děti a pejsci
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vhodným pro výstavbu rodinných
domů, ale pro úplnost informace
jsme do výběru zařadili i plochy
vhodné i pro bytové domy,“ doplnil

náměstek, v jehož gesci jsou stavební
investice města a přidal seznam míst,
která jsou podle prostějovských radních vhodná pro bytovou výstavbu.

PROSTĚJOV Od uplynulé soboty
28. května je pro veškerou dopravu uzavřena Lidická ulice v Prostějově. Důvodem je realizace stavby společnosti
REKO MS Prostějov. Doprava se v Lidické ulici vrátí do normálu až 27. srpna
tohoto roku.
„Od soboty 28. května až do 27. srpna bude
zcela uzavřena komunikace v Lidické a Studentské ulici, konkrétně parkoviště. Od pondělí 31. května do 16. července pak půjde
ještě o částečnou uzavírku další části Lidické
ulice, v tomto případě z důvodu posuvného
pracovního místa. Ve Studentské ulici bude
navíc platit celková uzavírka pro autobusy,
a to v termínu od 12. července do 20. srpna.
Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřené části komunikace a okolní komunikace,“ uvedl Jan Vejmělek, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu. (red)

Ostatními výše uvedenými uzavřenými úseky (prostor parkoviště ul. Studentská)
není VLD vedena.

Dotčené spoje uvedených linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase – ze silnice
II/367 (ul. Dolní) po MK ul. Jezdecká na náhradní zastávku Prostějov, Lidická, po MK ul. Jezdecká a Okružní na silnici II/433 (ul. Brněnská), dále dle platných licencí.
Zastávka Prostějov, Lidická bude v Etapě 2 předmětné uzavírky obousměrně přemístěna na MK ul. Jezdecká.

Linky 780408, 780409, 780410

Dotčené spoje uvedených linek budou vedeny po jednosměrné objízdné trase – ze silnice
II/367 (ul. Dolní) po MK ul. Jezdecká na náhradní zastávku Prostějov, Lidická, po MK Jezdecká
a Okružní na silnici II/433 (ul. Brněnská), dále dle platných licencí.

Linky 780407, 810630

Předmětným úsekem ulice Lidická nebude umožněn průjezd spojům dotčených
linek, linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

2ąÊO÷UVUM¾CWVQDWUQX¾FQRTCXC

Èást Lidické ulice je uzavøena

lit vhodných pro podporu bytové
výstavby bylo minimálně částečné
vlastnictví pozemků v majetku města. Primárně jsme se věnovali těm

* rozvojová plocha Vrahovice – Lozce (vhodná pro stavbu rodinných domů)
* plocha severně od ulice Plumlovské za supermarketem Albert
(vhodná pro stavbu rodinných domů)
* plocha Vrahovice, ulice M. Alše (vhodná pro stavbu rodinných domů)
ZHQVQ
* plocha podél ulice Werichova (vhodná pro stavbu bytových domů) /KEJCN-CFNGEKPVGTPGV
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PROSTĚJOV Další porci důležitých bodů programu jednání mají před
sebou prostějovští konšelé. V úterý 1.
června se uskuteční další jednání rady
města, tentokrát v nové zasedací místnosti v přízemí radnice. Radní budou
diskutovat o více než pěti desítkách
záležitostí, na řadu přijde schvalování
rozpočtových opatření na další investice, dotací, majetkoprávních záležitostí
a mnohé další. A poprvé se budou také
zabývat návrhy na udělení Cen města
Prostějova za rok 2020.
„Budeme mít před sebou první návrhy
na udělení těchto prestižních cen. Hned
poté se budeme zaobírat záležitostmi
osadního výboru v Žešově a schválíme
výjimky ze zákazu konzumace alkoholu

při pořádání kulturních a společenských
akcí v rámci Prostějovského léta. Schvalovat budeme dále například návrh na
zahájení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci ke stavbě dopravního
terminálu v ulici Újezd. Zabývat se budeme dotacemi pro dobrovolné hasiče, veřejnou zakázkou na rekonstrukci Husova
náměstí, novostavbou pro sídlo ochránců
přírody IRIS a také dofinancováním výstavby běžeckého tunelu v areálu ZŠ Jana
Železného. Pošleme také žádost o dotaci
na rekonstrukci fotbalového stadionu za
místním nádražím i na rekonstrukci východní stěny zimního stadionu. Projednáme také výsledky konkurzního řízení
na nového ředitele či ředitelku mateřské
školy ve Smetanově ulici ve Vrahovicích

E@?I<>ÁHNµG@

a také mnohé další body programu, které se týkají školních zařízení v Prostějově,“ předeslal hrst novinek František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov.
Radní budou mít na starost i mnohá rozpočtová opatření ke stavebním investicím.
„Především půjde o parkoviště a fotbalová hřiště vedle haly Sportcentra DDM,
o opravu příjezdové komunikaci ke hřišti
1.SK Prostějov, úpravu veřejného pro-

stranství u základní školy na Husově náměstí, dále o návštěvnické centrum v Kolářových sadech, rekonstrukci chodníku
v Žešově a mnohé další investice,“ přidal
náměstek prostějovského primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
A v neposlední řadě se budou radní jako
vždy zabývat i majetkoprávními záležitostmi a na přetřes přijdou také otázky ohledně příprav jednání zastupitelstva, které se
uskuteční v úterý 15. června.
(mik)
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Vy u vody,
noviny doma

životního prostředí prostějovského
magistrátu. „V jarních a letních měsících probíhá v odchytovém zařízení
také sběr a likvidace vajec. Náklady na
odchyceného holuba činí v rozmezí
od šedesáti do osmdesáti korun,“ přidala.
Jak Večerník zjistil, v minulých letech se velice vážně uvažovalo v Prostějově také o odstřelu přemnožených holubů! „Po poradě zástupců
odboru životního prostředí s mysliveckými hospodáři a zástupci honiteb
se tito stavěli k případné spolupráci při
odstřelu holubů na území centra města
velmi skepticky s obavami z negativních reakcí veřejnosti, problematiky
pojištění proti případným škodám jak
na majetku, tak na zdraví a v neposlední řadě postavení členské základny k takovému úkolu,“ odmítla tuto možnost
Cetkovská.

„Na území města Prostějova jsou
podle platného územního plánu
k výstavbě rodinných domů určené
primárně návrhové plochy smíšené
obytné. Ty se v největší míře nacházejí po obvodu stávajícího zastavěného území města a jedná se převážně
o pozemky zemědělsky využívané
bez vybudované technické a dopravní infrastruktury. Okamžité výstavbě na nich brání kromě chybějící
technické a dopravní infrastruktury
i nepříznivá parcelace pozemků. Jde
o úzké lány ne zcela vhodné pro
okamžitou výstavbu, komplikující
je i situace kvůli většímu množství
vlastníků. Proto pro některé rozvojové lokality má město Prostějov
zpracované územní studie, které řeší
možnou strukturu budoucí zástavby,
což pro případné investory znamená
jistou výhodu při plánování daného
záměru,“ řekl Večerníku Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
„Dalším kritériem pro výběr loka-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V polovině května
prostějovští radní schvalovali vytipované lokality v Prostějově, které
budou v budoucnu vhodné pro
bytovou výstavbu. Ať už za městské investice, či spíše za peníze
soukromých investorů. Nakonec
se radní dobrali k seznamu čtyř
lokalit. Náměstek primátora Jiří
Rozehnal ale Večerníku přiznal,
že okamžité výstavbě nejvíce brání absence technické i dopravní
infrastruktury na vybraných pozemcích.
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2007

2008

20 000

28 000

2009 2010–2015 2016

60 000 60 000

2017

2018

24 000 24 000

2019

30 000

2020

26 000
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balkóny a podobně se zabezpečují
pomocí silonových sítí o různé šířce
vlasce a velikosti ok. Bodce proti holubům doporučujeme použít všude tam,
kde ptáci sedávají, kde si vytváří hnízda
a kde přespávají. Instalují se především
na rovných dlouhých plochách, jako
jsou okenní parapety, římsy, okraje atik
nebo třeba okapové žlaby. Důležité je
také holuby nepřikrmovat, protože se
zdržují tam, kde je potrava nejdostupnější,“ nabízí recepty pro snižování
a eliminaci hejn holubů náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), která má na starosti
životní prostředí.
Zdejší magistrát zahájil již v roce
2006 odchyt zdivočelých holubů na
budovách ve svém vlastnictví a tento odchyt pokračuje nepřetržitě až
dodnes. „Přímo v půdních prostorách
rohového domu v Kravařově ulici a náměstí T. G. Masaryka je instalováno
odchytové zařízení. Odchyt je prováděn v odchytovém holubníku, který je
umístěný ve vikýřovém okně v půdním
prostoru. Podobné odchytové zařízení
je instalováno v půdním prostoru zámku na Pernštýnském náměstí. Odchyt
je nejvíce účinný v období od listopad

do dubna, tedy v období, ve kterém holubi nemají dostatek přirozené potravy.
Domovní správa Prostějov v průběhu
let 2015 až 2019 provedla instalaci bodců a sítí na římsy a na parapety u desítek
nemovitostí ve vlastnictví města. Půdní
prostory jsou pravidelně kontrolovány
a čištěny. Jako velice účinná se osvědčila
spolupráce se zemědělskými subjekty
v okolí Prostějova. V areálech zemědělských farem probíhá v režimu zákona
o myslivosti lov zdivočelých holubů,
kteří do městských lokalit nalétávají za
potravou,“ uvedla dále Sokolová.
Ročně je v Prostějově těmito způsoby
odstraněno v průměru až 400 holubů,
což je velikost jednoho průměrného
hejna. „Takto lze udržet populaci holubů ve městě na snesitelné úrovni. Zcela
je ve městech eliminovat není možné,
neboť přilétají za potravou z okolní volné krajiny. Prostředí města je pro tento

druh ptáků velmi atraktivní, neboť jsou
zde vhodná hnízdící místa, dostatek
potravy a nejsou zde téměř žádní přirození predátoři,“ míní náměstkyně.
Od roku 2006 do roku 2009 pak magistrát spolupracoval na snižování populace holubů se společností DUNO
zastoupenou Františkem Novákem.
„Odchyt byl zahájen v září 2006 do tří
klecí. Například ke konci roku 2006
bylo odchyceno 235 kusů holubů,
kteří byli následně usmrceni v atmosféře oxidu uhličitého. Od roku 2010
probíhá odchyt holubů ve spolupráci
s oprávněnou osobou v režimu zákona o myslivosti. V platnosti je povolení lovu odchytem na nehonebních
pozemcích s každoročními náklady
do dvaceti tisíc korun. Ročně je tímto
způsobem v Prostějově odchyceno
zhruba 300 až 400 holubů,“ potvrdila
Martina Cetkovská, vedoucí odboru
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PROSTĚJOV Ekologickou budoucnost Prostějova vidí konšelé
společně s komisí životního
prostředí v intenzivním výkupu
pozemků na výsadbu zeleně v jižní
části města. Další plánovanou aktivitou je ozelenění u Čechůvek,
kde se bude řešit výsadba dřevin,
pročištění bývalého vodního toku
a vybudování štěrkových cest. Bez
debat je také intenzivní výsadba
dřevin a stromů v prašné oblasti.
Do cesty se ale těmto aktivitám staví
pozměňovací návrh poslance Josefa

Kotta. A proti němu se po úterním
zasedání postavili prostějovští radní.
S projednávaným pozměňovacím
návrhem k vládnímu návrhu zákonu
o invazivních nepůvodních druzích,
který by firmám umožnil nekontrolovatelné kácení městské zeleně, vedení
města nesouhlasí. „Navrhovaná změna
by měla zásadní dopady zejména na
pouliční zeleň ve městech, kde vodovodní a kanalizační řady vedou pod
povrchem chodníků a silnic. Veškeré
dřeviny lemující tyto komunikace by
tak bylo možné kácet bez povolení s od-

kazem na to, že se nacházejí v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace.
Podobně by tato změna dopadla také
na dřeviny na dalších veřejných prostranstvích, například v parcích, ale i na
soukromých pozemcích, tedy všude
tam, kde se vodovodní a kanalizační
infrastruktura nachází. Podle kvalifikovaných odhadů odborných společností
by se takové kácení týkalo zhruba 80
procent dřevin v zastavěných územích,“
zlobí se Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.

ru srazil značku a zastavil se až na
cyklostezce. Jediné štěstí, že po ní
v tu chvíli nikdo nejel...
„Ve středu šestadvacátého května po
šestnácté hodině jel Vrahovickou ulicí v Prostějově Ford Mondeo. Jeho
řidič se údajně jen na chvíli přestal
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PROSTĚJOV Řidiči Fordu při
průjezdu Vrahovickou ulicí spadly
klíče na podlahu. Muž se dopustil
neomluvitelného chování, když
se při jízdě pro klíče sehnul a tím
ztratil vládu nad autem. Následně
totiž vyjel ze silnice, v protismě-

věnovat řízení a sehnul se pro klíče,
které mu upadly na podlahu. Chvilková nepozornost však stačila, aby
muž ztratil kontrolu nad vozidlem,
vyjel s ním do protisměru a poté vlevo mimo silnici. Tam na travnatém
pásu porazil sloupek s reklamní značkou a zastavil částečně na stezce pro
chodce a cyklisty,“ popsal zbytečný
karambol z vyložené nepozornosti
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov s tím, že ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Alkohol u řidiče přivolaní policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty na místě,“ konstatoval Kořínek.
(mik)

PO@HNM<UDGUI<àFP
U<NO<QDGI<>TFGJNO@U>@
vyjet náhle zpoza zmrzlinového stánku,
takže ten už neměl šanci střetu zabránit. Po střetu s vozidlem chodec upadl
na komunikaci a způsobil si zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice,“ uvedl ke kolizi František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě
na majetku nedošlo. „Alkohol u chodce
i řidiče policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Jsou nebezpečné situace na silnicích, kterým řidič prostě
nedokáže zabránit, natož aby na ně
rychle zareagoval. V obchodní zóně
v Konečné ulici vyjel zpoza zmrzlinového stánku na komunikaci muž na
kolečkových bruslích. Vůbec se nerozhlédl a doplatil na to. Zamířil si to
totiž přímo pod jedoucí automobil!
V úterý 25. května po poledni došlo
v Konečné ulici v Prostějově k dopravní
nehodě chodce na kolečkových bruslích
s osobním automobilem. „Pětapadesátiletý chodec měl řidiči Fordu do cesty

Od zmrzliny vjel přímo pod auto

Prostějov) zodpovědná za zdejší
životní prostředí.
„Zachování povolovacího režimu pro
kácení těchto dřevin, tedy i nutnost
prokázat jeho důvodnost, je rovněž
důležité s ohledem na možnost orgánu
ochrany prověřit skutečné trasování
vodovodních a kanalizačních řadů,
k nimž vzhledem k jejich stáří v mnoha
případech chybí příslušná dokumentace. Nemůžeme dovolit nekontrolovatelné odstraňování dřevin jen proto,
že to daným firmám ulehčí práci,“
poukazuje ještě Sokolová.
(mik)
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„Tato připravovaná aktivita nesmyslně
řeší změny povolovacího procesu
kácení stromů v ochranném pásmu kanalizací a vodovodů a město
Prostějov bylo vyzváno, aby se k tomuto návrhu vyjádřilo v rámci Svazu
měst a obcí. Musíme důrazně říci,
že se ztotožňujeme se zamítavým
stanoviskem Ministerstva životního
prostředí a dáváme kategorický nesouhlas k tomuto nesmyslnému
návrhu,“ doplňuje náměstkyně
primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města
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2006

57 000

120 000
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Podle vedení prostějovské radnice má
proti rozmnožování holubů bojovat každý vlastník nemovitostí, ale zamyslet
by se měli i řadoví občané, kteří holuby
často ještě krmí. „Početnost populace
a reprodukční schopnost městských
holubů je především závislá na mož-

Michal
KADLEC

pro Večerník

nosti hnízdění v konkrétní lokalitě a na
nabídce potravy. Jako velice vhodné
působiště ve městě a sídlištní zástavbě
se staly římsy, atiky, výtahové šachty
panelových domů, balkony, nezabezpečené půdní prostory a tak dále. Na
vlastníku nemovitosti je, aby zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby
zde nedocházelo k hnízdění holubů či
jejich koncentraci. Z doporučených
a dostupných prostředků k zabezpečení fasád lze jmenovat kovové bodce
na plastové podložce, které se speciálním postupem lepí na římsy a fasádní
prvky. Sochy, výklenky, stavební niky,

PROSTĚJOV Problém, který se týká všech měst v České republice. Přemnožení holubi dráždí nejen
majitele nemovitostí, ale i památek, soch a samozřejmě také venkovních restaurací. Holubí trus znečišťuje i prostory, které by měly být z hygienického hlediska naprosto čisté a nezávadné. V Prostějově
vyhlásili radní tomuto druhu ptactva oficiální „válku“ už před šestnácti lety, kdy magistrát nechal na
několika domech nainstalovat odchytové klece, a dokonce dva roky po sobě se jeho pracovníci snažili na budovu radnice a okolní budovy nasadit přirozené ptačí predátory. Dravci se tady ale nikdy neusadili. Jeden čas se tak dokonce uvažovalo o odstřelech holubů, tento nápad byl ale brzy zamítnut.
Večerník zjišťoval, jaká je situace dnes a co všechno se dělá pro to, aby holubi neznečišťovali veřejná
prostranství, městský i soukromý majetek?

„Důležité je také tyto ptáky nepřikrmovat,“ apeluje
na veřejnost náměstkyně primátora Milada Sokolová
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Prostějov (mik) – Prostějovany
v různých lokalitách města čekají nyní
opět rozkopané chodníky, trávníky
nebo další místa. Právě dnes totiž
začíná druhá etapa zasíťování území
města optikou. „V termínu od 31.
května až do 15. července bude na
území města Prostějova probíhat
druhá etapa zasíťování optickými kabely pro vysokorychlostní internet od
společnosti T-Mobile. Bude se jednat o výkopové práce na chodnících
a převážně na travnatých plochách
v ulicích Lidická, Jezdecká, Dolní
a Šárka. V následujících týdnech dojde
k připojení k nejrychlejší optické internetové síti,“ informoval Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
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Prostějov (mik) – Rednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova
je sice na pořadu až v úterý 15. června,
ale už nyní je jasné, že se návrat komunálních politiků k jednáním do
tradiční obřadní síně prostějovské radnice konat nebude. I přes další a další
rozvolnění vládních protiepidemických opatření totiž nepůjde zabezpečit
základní hygienické pravidlo, které
zůstane v platnosti asi ještě hodně
dlouho. „V obřadní síni radnice bychom nemohli splnit podmínku dvoumetrového rozestupu osob. Proto
se i červnové zasedání zastupitelstva
uskuteční v hale Sportcentra DDM
v Olympijské ulici,“ potvrdil Večerníku
František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.

=DVHYH6SRUWFHQWUX

Prostějov (mik) – Domovní správa už
finalizovala veškeré poslední přípravy
dvou prostějovských koupališť na
novou letní sezónu. Čekalo se jen na
rozhodnutí vlády, zda v rámci dalšího
rozvolnění je bude moct otevřít. A to
konečně přišlo. „Venkovní koupaliště
je možné za dodržení určitých podmínek otevřít už od 1. června. Ovšem
vzhledem k tomu, že počasí je takové, že by asi nikoho nenapadlo se
jít koupat, když voda má jen šestnáct
stupňů, tak nejbližší termín otevření
krasického aquaparku i vrahovického
koupaliště je v pátek 4. června. Záleží
to však na tom, zda bude počasí na
koupání,“ sdělil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.

Na koupalištì
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vědnost, když předčasně sundal národní vlajky ze zrcátek své felicie…
Pokud se říká, že mateřský plurál není
gramatická kategorie, ale psychická porucha, tak o hokejovém plurálu to platí
dvojnásob. Obojí totiž provází kolísání
nálad a sklony k hysterii. Přitom u matek je to svým způsobem pochopitelné,
neboť se svým dítětem devět měsíců skutečně tvoří jedno tělo. A mnohé z věcí se
týkají obou dvou. Když miminko trápí
„prdíky“ je současně trápena i maminka
řvoucím dítětem. S tím se jakýkoliv prohraný zápas prostě nedá srovnávat…
Na druhou stranu chápu, že mateřský i hokejový plurál má svůj hlubší
význam. Znamená, že jsme jeden tým
a všechny radosti i strasti prožíváme
spolu! Nikdy jsem však neslyšel o tom,
že by nějaká maminka tvořila tým
se svým dítětem jen proto, aby mohla
„napráskat“ jiným maminkám. Nebo,
že by se rozhodla zanevřít na svůj tým
jen kvůli tomu, že se mu právě nedaří.
V tomto ohledu se tedy mají hokejoví
fanoušci od maminek skutečně ještě
hodně co učit...

H

ačnu ministrem zdravotnictví.
Už zase máme nějaký týden
nového, respektive staronového a začínám mít pocit, že tento post připomíná rotační výuku žáků ve školách.
Změny jsou tam tak časté, že už doháníme Itálii v počtu měnících se vlád.
Aktuálně chápu, že tento post nikdo
nechce, na druhé straně se nám ty výběry tak nějak poslední dobou „trochu“ nepovedly. A tak si tak říkám,
zda někomu dochází, že jde v první
řadě o ministerstvo, které má na
starost lidské zdraví i životy a že zas
až tak velká legrace to není. V každém případě jsem se už výměnám
na ministerstvu přestal divit a skoro
bych si vsadil, že do řádných voleb se
ještě něco otočí...
okej je další téma, o kterém
stojí za to se zmínit. Zdá se,
že ten náš prostějovský aktuálně
stojí před velkým třeskem a jsem
upřímně velmi zvědavý, co se stane. Ale zatím se nebojím citovat ze
Švejka, že „nad rodnou hroudou se
stahují nějaké mraky“. Co říct o tom
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reprezentačním? Možná nakonec
tu medaili přivezeme, ale po našich
třech zápasech je to taková bída, že
jsem se přestal divit a jen zírám, co
se to děje... Pokud to shrnu, výkon
bezkrevný, trenér bez emocí, hvězdy
z NHL bez zájmu a nakonec se spoléhá na jména, o kterých před rokem
skoro ještě nikdo neslyšel. Třeba se
budu moci omluvit celému týmu
a panu Pešánovi, problém mi to nedělá, ale je to spíše asi science fiction.
louho jsem se nevěnoval své
„oblíbené“ instituci Cermatu.
Ano, jsou to ti, co tak rádi trápí vaše
děti s přijímačkami a maturitami,
obzvláště pak s matematikou a nás
s neskutečným množstvím papírování, nesmyslných tlačítek ve svém
systému a mnohdy výroků, že zůstává
rozum stát. Ale já se už divit přestal
a říkám si, že tento moloch asi nikdy
nepřetlačíme a nezničíme. Líto mi
je jen těch zkažených žákovských
a studentských osudů, ke kterým
i letos dojde, protože matematika
byla opět destrukční, a to v přípa-

o mne tedy letos zatím dostává do kolen, je počasí. Netušil
jsem, že ještě na konci května budu
žhavit kamna a u nich klepat kosu,
jak se lidově říká. Píšu, že jsem se divit přestal u ledasčeho, ovšem počasí
dává zabrat všem, aktuálně asi hlavně majitelům restaurací a kaváren,
kteří i v Prostějově mohli otevřít své
zahrádky. Ovšem zatím tam sedí přimrzlí hosté popíjející pomalu svařák
a jiné věci pro zahřátí, jsou obaleni
dekou a vzpomínají na horké květny,
když jsme již chodili jen v tom nejnutnějším, abychom nebudili veřejné
pohoršení. Jestli to červen nezlomí,
tak se k covidovým ztrátám přidají i ztráty za zimu. A to již pomíjím
vskutku nesmyslná nařízení o 1,5metrových rozestupech mezi stoly a maximálním počtu čtyř jedinců, což
obzvláště u těch dlouhých montovaných je opravdu pro smích, protože
výdělek se může tak maximálně podělit dvěma, když by mohlo sedět lidí
klidně osm. Ztráty už teď mohou začít počítat koupaliště, protože otevřít
v této zimě potěší jen pár otužilců, ale

C

ti si stejně chodí stále zaplavat na přehradu do Plumlova.
Slíbil jsem, že se divit přestanu, ale
prostě přírodě neporučíš, tak mne
stále překvapuje. Ale snad se s tím
také smířím a nedivení budu mít splněno na sto procent.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Reaguji tímto na článek „Napsáno před 10 lety 25. 5. 2011“ Stane se Dona kulturní památkou?
a aktuální komentář Večerníku pod značkou „mik“
uveřejněný ve Večerníku 24. 5. 2021 na str. 4. Bývalá oděvní továrna Jana Nehery na rohu Svatoplukovy a Jihoslovanské ulice vznikla postupně
přestavbou čtyřpodlažní secesní budovy obuvnické továrny Wolf & Franže z roku 1910 (projektanti
Václav Souček a Vladimír Lukáš) jejími majiteli
– bratry Adolfem a Aloisem Wolfovými. Objekty
byly v roce 1933 prodány továrníku Janu Neherovi. V roce 1938 bylo pro firmu Nehera přistavěno
3. a 4. nadpodlažní patro a celý objekt byl sjednocen dostavbou nové budovy v Jihoslovanské ulici
podle projektu architekta Antonína Navrátila.
Stavbu realizovala firma Aloise Smékala. Střízli-
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vost a strohost stavby je změkčena dynamickým
zaobleným nárožím. Z dalších zajímavých prvků
můžeme uvést korunní římsu, široký výkladcový
pás, typická velká okna.
Komentář bych ještě doplnila o informaci, že už
pět let se snaží spolek Prostor a jeho členové architekti Jiří Zakopal a Vojtěch Jeřábek o znovuzapsání
objektu DONY do seznamu kulturních památek.
Důvodem je skutečnost, že se jedná o jeden z mála
autenticky dochovaných industriálních objektů ve
městě. Je součástí jedinečného souboru funkcionalistických staveb, jako jsou například školy, úřady a obytné domy. Souhlasné stanovisko k prohlášení budovy za památku dalo oddělení památkové
péče Magistrátu Prostějova a olomoucká pobočka
Národního památkového ústavu. Ministerstvo

kultury však toto začátkem roku 2021 opět zamítlo. Namísto řádného posouzení objektu argumentovalo zástupnými důvody, například existencí jiných památkově chráněných objektů od architekta
Antonína Navrátila v Prostějově. Nevyslyšelo také
hlas odborníků, například předního českého architekta a historika architektury z Fakulty architektury ČVUT v Praze Petra Vorlíka, který poukázal na
autenticitu objektu a zajímavé detaily.
Je škoda, že ony „peripetie“ kolem DONY trvají už
deset let. Nezbývá než věřit, že se nakonec podaří
objekt prohlásit památkou. Má totiž významné
urbanistické, historické i architektonické hodnoty
a je připomínkou stavebně-textilní minulosti města,
z níž toho po demolici Plesníkových závodů OP už
mnoho nezbývá.
Hana Bartková, Prostějov
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Vy u vody,
noviny doma

Asi jste si již všimli, že často používám termín pozvednout obočí. dě přijímaček i maturit. Myslím, že
Ano, je spousta událostí, kdy je to třeba, ale začínám mít poslední řada čtenářů by mohla přidat vlastní
dobou pocit, že už bych si to obočí uzvedal, tak se přestávám divit. zkušenosti...

Přesně tato situace se mi živě vybavila
v souvislosti s probíhajícím mistrovstvím světa v hokeji. „Věřím, že Rusům
pořádně napráskáme!“ zaslechl jsem
nedlouho před jeho startem a chvíli uvažoval, zda kvůli výbuchu ve Vrběticích
nebyla zavedena všeobecná branná
povinnost.
Přestože jsem neměl nejmenší chuti někomu napráskat, raději jsem zůstával
ve střehu a sledoval, co se bude dít dál.
A ono se dělo. Netrvalo dlouho a dozvěděl jsem se, že „celou dobu předvádíme katastrofální přechod přes
modrou čáru“. Při této poznámce jsem
se docela zastyděl. Uvažoval jsem, zda
bych tedy ono přecházení neměl trénovat třeba na přechodu pro chodce.
Jenže tam jsou čáry pouze bílé, a abych
někde na silnici hledal modrou čáru
označující vyhrazené parkování, na to
jsem byl příliš líný.
Tak jsem to nechal tak a výsledek se dostavil. Brzy. Dozvěděl jsem se, že (snad
i kvůli mně) „hrajeme nejhorší hokej
za posledních třicet let“. Daný diskutér
z toho dokonce vyvodil osobní zodpo-
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psanou padesátkou, zezadu na mě často
některý nedočkavec bliká nebo troubí,
co jsem to za pomalého loudavce. Není
vůbec výjimkou, když mě předjedou
řidiči třeba na Brněnské nebo Plumlovské.
Důvod? Jedu „padesát“ a tím tedy
pomalu! A nic si nenalhávejme, po Brněnské se jezdí jako o závod, každého
druhého šoféra by při měření rychlosti
stihla pokuta! Nebudu se však tvářit
jako svatoušek, i mě často svádí pocit
pomalosti ve městě o trošku víc sešlápnout plyn. A to je špatně.
Prostě, my řidiči potřebujeme nad sebou bič. Klidně to nazývejme buzerace
nebo šikana. Ale dokud se nenaučíme
dodržovat cokoliv, co je nařízeno, ať nás
radary „bičují“ a plaťme pokuty. Snad
jen ztráta peněz nás naučí disciplíně.

QDGVHERXELġ

Už brzy se na prvních třech ulicích
v Prostějově objeví stacionární radary
a budou měřit rychlost vozidel. Znovu
po deseti letech. Nemá cenu si už připomínat, z jakého důvodu tenkrát měření
rychlosti skončilo. Byl to průšvih a není
třeba se k němu vracet. Spíše se dívejme
do přítomnosti.
Co tak pozoruji, tak obnovení měření
rychlosti rozdělilo Prostějovany na dva
nesmiřitelné tábory. První polovina považuje radary za zlo, zbytečnou buzeraci
řidičů a bůhví co ještě. Ta druhá zase
měření rychlosti a následné trestání
hříšníků vítá, protože disciplína šoférů
na prostějovských komunikacích se
v posledních letech hodně uvolnila.
Já patřím k té druhé polovině. Denně
totiž jezdím autem po městě a sleduji,
co se na silnicích děje. Když jedu přede-

„Tak my už krásně lezeme. Taky u toho
hodně prdíme,“ obrátila se před časem
na mou partnerku jedna z mladých žen.
Není úplně obvyklé, pokud někdo na
potkání vykládá o svých motorických
schopnostech a problémech s nadýmáním. Vydedukoval jsem z toho, že paní
chce konverzaci rychle ukončit. Jenže to
se nestalo! „My sice ještě kojíme, ale už
brzo začneme papat mrkvičku. Dneska
jsme ale ještě nekakali, vy jo?“ obrátila
se přímo na nás a udělala dramatickou
pauzu. Jelikož jsem už od dětství zvyklý
na jakoukoliv otázku hledat odpověď,
začal jsem okamžitě řešit historii své
stolice. Teprve pak jsem pochopil, že
žena nemluví o sobě, ale o svém zhruba
sedmiměsíčním kojenci a že se neptá
na vyměšování moje, ale naší malé
dcery. Chvíli jsem přemýšlel o tom, že
se jí svěřím s tím, že jsem sice dneska
už kakal, ale že pokud budeme pokračovat v tomto duchu, tak se neudržím
a počurám smíchy. Nakonec jsem tento
nápad zavrhl s tím, že smát se někomu,
kdo zároveň leze, prdí a papá mrkvičku,
není absolutně namístě.
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K letnímu období a horkému počasí
po
patří od nepaměti také
dovolená. Zatímco během zimního
období se jedná předei
vším o možnost lyžovat, během letních měsíců je forem strávení volného času celá řada. Někomu stačí klidný pobyt a odpočinek ať už u moře, či v tuzemsku u řeky, někdo zase raději vyhledává zážitky, sportovní aktivity či turistická místa. Různých
forem a zážitků přibývá a pro člověka je výběr stále „složitější“.
Poslední dva roky však i turistický ruch doznal velkých změn
způsobených pandemií koronaviru, která jej na nějaký čas zcela
ochromila. V Česku se však situace nadále zlepšuje, takže dovolená začíná pro většinu občanů nabývat stále zřetelnějších
obrysů. Snad by tak mohla i v letošním roce proběhnout bez
větších omezení. I v zahraničí samozřejmě najdeme také destinace, které budou bezproblémové, ale stále je spousta zemí,
kam není vhodné vycestovat.
I z tohoto hlediska by mohl
být letošní výběr správného
odpočinku jiný, než tomu bylo v letech předchozích a tak
se začtěte do dnešní tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která může být
vaším rádcem i pomocníkem.
Texty připravil: Jan Freha

KAM NA DOVOLENOU
Jaké bude cestování po tuzemsku?
Situace v souvislosti s koronavirem se nejen
u nás stále zlepšuje, počty nově nakažených
klesají a pandemie je, zdá se, na ústupu. To
také znamená stále větší rozvolňování přísných opatření, ve kterých jsme poslední měsíce žili. V současné chvíli se tak už v tomto období můžete dostat relativně kamkoliv v rámci
naší republiky, jedinou podmínkou zatím
nadále zůstává negativní test na koronavirus,
případně kompletní očkování.
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Do prázdninových dnů je však ještě stále daleko
ny letní doa je otázkou, zda i během hlavní sezóny
f
volené budou i nadále platné aktuální informace,
doporučení a opatření. Rozhodně se však už teď
dá hovořit o tom, že stejně jako v předešlém roce
bude dovolená v našich končinách sázkou na jistotu. Samozřejmě za předpokladu, že by se situace
znovu dramaticky nezměnila a křivka epidemie
nezačala brát zcela opačný směr. Rostoucí zájem
o tuzemské dovolené tak zřejmě bude pokračovat
stejně jako v loňském roce, kdy také kvůli pandemii řada českých turistů zvolila raději bezpečnější
variantu, vyhnula se tak oblíbeným destinacím u moře. Velký nápor se tak dá jistě
očekávat u jezer a přehrad, jichž Česko
nabízí celou řadu, které alespoň částečně
dokážou nahradit slunění na pláži. Stále
větší obliby doznávají také různé wellness
pobyty probíhající celoročně. Už loni
v létě trhal rekordy vysoký zájem o turistiku na českých horách, protože i tato

místa mají rozhodně co nabídnout. V neposlední
řadě nemůžeme opomenout ani různé poznávací
zájezdy, kde se člověk doví spoustu nových informací, které mu prozatím unikaly.
Sečteno a podtrženo, protiepidemická opatření
vaše cesty po tuzemsku zřejmě nezastaví a Česká
republika má v tomto směru řadu možností, které
i svým domácím návštěvníkům může nabídnout.

Pokud si i přes současnou situaci chcete užít
dovolenou v zahraničí, je dobré bedlivě sledovat stránky jednak Ministerstva zdravotnictví a jednak Ministerstva zahraničních
věcí, která k těmto cestám pravidelně aktualizují podmínky, a to nejen ze strany České
republiky, ale také konkrétního státu, kam
byste chtěli vyrazit. Ze strany ČR se jedná
o rozdělení zemí do pěti různých skupin od
nízkého rizika nákazy po extrémní. V každé
z těchto kategorií najdete také doporučení,
zda se do těchto zemí vydávat, na co vše při

těchto cestách dbát, také ale jak postupovat při následném příjezdu zpět. Na těchto stránkách najdete také informace, jaké
podmínky jsou pro vstup do zemí, kam se
chystáte.
Z oblíbených letních turistických destinací
jsou tak například stále ve vysokém riziku
nákazy státy jako Bulharsko, Řecko, Španělsko, Itálie či Francie. I zde však stále platí, že
situace, jaká je nyní, může být za měsíc zcela
odlišná a to jak pozitivním směrem, tak i tím
negativním.

21052710671
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Dle průzkumu Večerníku čtyřicet procent
Prostějovanů si nedovede letní dovolenou
bez zahraničí ani představit. Dalších třicet
procent je k této vášni nakloněno. V minulém roce ovšem určité procento z nich zastavila pandemie, případné obavy z nákazy koronaviru a v letošním roce to zřejmě nebude
o moc jiné. V České republice je pandemie
již řadu týdnů na ústupu, ne ve všech turistických destinacích je to však stejné jako právě
zde. I proto tak bude velmi důležité zvážit,
kam případnou cestu naplánovat.
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aneb jsme s vámi u toho...

RYCHLÝ
Přehrada zůstává „na suchu“, Povodí mlčí 9(ÿ(5
NÍK
Za zdržením připouštění by mohly stát problémy s bagrováním na začátku nádrže

PLUMLOV Tak to je otázka! Budou se lidé se zájmem o vykoupání
v plumlovské přehradě brodit blátem? Večerník opakovaně informoval o plánovaném vypuštění podstatné části vody z nádrže. Povodí Moravy při této příležitosti opakovaně slibovalo, že se
plavci nemusí bát, neboť se hladina vody do začátku rekreační
sezóny určitě vrátí na přijatelný stav. S opětovným připouštěním
se mělo začít zhruba v polovině května. K tomu však prokazatelně nedošlo. Přirozeně nás tedy zajímalo proč, odpovědi z Povodí
Moravy jsme se však ani po více jak týdnu nedočkali...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Přehrada s minimem vody je podívanou pro všechny kolemjdoucí. Důvodem snížení hladiny je stavba mostu,
který se stane součástí cyklostezky, pokračující rekonstrukce hráze, plánované
bagrování bahna ze „sedimentační zdrže“ na začátku přehrady a také výsadba
mokřadu, o níž se hovořilo již deset let.
Již v průběhu jara mnozí vyjadřovali obavy, zda se nádrž na letní sezónu stihne zaplnit vodou. Povodí
Moravy v reakci na tyto podněty opakovalo, že vše jde podle plánu a přehrada by se měla opět dopouštět zhruba
od poloviny května. Na letní sezónu
by v ní prý mělo být sice o něco méně
vody než obvykle, koupání by to však
ohrozit nemělo.

A je to tu zase! Laškov
bude zcela uzavøen

Vody je stále méně
Ani na konci května však vody v nádrži nepřibylo, spíše naopak. Mnozí
soudí, že hladina je dokonce níž, než
se původně plánovalo. O připouštění pak nemůže být ani řeč. „Co jsem
slyšel, tak by se snad přehrada měla
začít připouštět začátkem června.
Určitě by to bylo potřeba, protože
nyní je první voda od původního
břehu vzdálena zhruba pětačtyřicet
metrů. Člověk, který by se chtěl jít
vykoupat, by musel urazit pořádnou
štreku, navíc podstatnou část by se
brodil bahnem,“ popsal provozovatel
pláže U Vrbiček Radek Kocourek.
Pokud se Povodí Moravy alespoň
začátkem června rozhodne k opětovnému napouštění přehrady,
pak zůstává otázkou, zda bude
z čeho. Nízkou hladinu vody v nádrži
někteří rovněž spojují s opakovanými

8VQOVQRTQUVQTWPC\Cé¾VMWRąGJTCF[D[UGO÷NQV÷åKVDCJPQC\¾TQXGÿU¾\GVOQMąCFPÊTQUVNKP[$÷JGOPCwÊP¾XwV÷X[\MQPEG
RąGFOKPWNÆJQVÚFPGUGVWXwCMPGF÷NQXčDGEPKE
Foto: Martin Zaoral

hromadnými úhyny ryb v přehradě
a upozorňují, že v parném létě by situace mohla být ještě výrazně horší.
Nižší stav hladiny pak může rovněž
přispět k rychlejšímu množení sinic.

Proč se nebagrovalo?
Za zdržením s napouštěním by mohly stát problémy s bagrováním bahna
v oblasti tzv. „sedimentační zdrže“ na
začátku přehrady. Plánovaný termín

zahájení prací byl na základě vyjádření Povodí Moravy začátek května.
Podle místních však bagr na přehradě byl jen několik málo dní a mnoho
bahna neodtěžil. Pak se zde nic nedělo, teprve koncem uplynulého týdne
se měl stroj na místo opět vrátit.
Ohledně celé záležitosti jsme se už
ve čtvrtek 20. května obrátili na tiskového mluvčího Povodí Moravy.
Večerník zajímalo zejména, co stojí
za zdržením připouštění přehrady,

zda došlo k problémům s těžbou
bahna a kdy by tyto práce měly
skončit. V souvislosti s dlouho plánovanou výsadbou mokřadu jsme
také chtěli vědět, kdy se s ní reálně
začne a za jak dlouho by měla být
dokončena. Navzdory opakovaným
telefonickým urgencím jsme se však
do uzávěrky tohoto čísla žádné odpovědi nedočkali.
Tady něco smrdí, ale ryby to
nejsou...

Laškov (mls) – Pokud si myslíte,
že jezdit po silnicích autem je něco
zcela běžné, pak nežijete v Laškově. Obec, která by mohla nést přezdívku pevnost Boyard Prostějovska, už za uplynulé roky zažila tolik
uzavírek, že to jinde nemá obdoby.
Trable s dopravou zde začaly už
předloni v červnu, a to kvůli opravě
mostu mezi obcí a Kandií. Od té
doby tu bylo stále něco uzavřeno.
Od úterý 1. června je v plánu další uzavírka, tentokrát v úseku mezi
Laškovem Kandií a Konicí Novou
dědinou. Uzavírka by měla trvat až
do 15. července. Důvodem je výstavba kanalizace. Ze stejného důvodu je už od začátku března až do
konce roku uzavřena silnice mezi
Laškovem a Pěnčínem.

Rekonstrukce v mateøince
Němčice nad Hanou (mls) – Na
novou kuchyňku, výtahy a další zázemí se mohou začít těšit v mateřské škole v Němčicích nad Hanou.
Vedení města na ně již nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci a podalo žádost o poskytnutí
dotace z Ministerstva financí.
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Foto: Martin Zaoral

KOSTELEC NA HANÉ A je to
tady! Velká uzavírka jedné z nejrušnějších výpadovek z Prostějova
začne již zítra, tj. v úterý 1. června.
Objížďka povede přes Smržice,
kam bude po celý měsíc možné při
jízdě z Prostějova odbočit. To se po
měsíci změní, po celé prázdniny totiž bude silnice uzavřena úplně.
Stavba severního obchvatu jede na
plné obrátky. Silnice už je dokonce
i přemostěna, mostní konstrukce
však zdaleka není dokončena. A tak
ty největší komplikace řidiče čekají
v následujících třech měsících. Jak už
Večerník avizoval, cesta do Kostelce
bude od 1. června uzavřena. V násle-

dujícím měsíci bude alespoň možné
odbočit do Smržic. Od 1. července do
31. srpna už bude zcela neprůjezdná.
Lidé se pak do Kostelce budou muset
vydat buď po Plumlovské a následně
po „Tiché“, nebo z Držovic pokračovat
přes Smržice.
„Myslím, že většina lidí z Kostelce už
o objížďce ví a rychle se přizpůsobí.
Horší to bude s těmi, kteří tudy projíždí pouze příležitostně, ti asi budou nemile překvapeni,“ předvídal kostelecký
starosta František Horák.
Stavba severního obchvatu by měla odlehčit přetížené Olomoucké ulici. Stavba za 355 milionů by měla být definitivně dokončena příští rok na jaře. (mls)

0ÕzHWHY\UD]LWQDKÔLvWÈ
Konice (mls) – Konická škola
od středy 26. května pro veřejnost
opět zpřístupnila venkovní sportoviště. Zatím však stále není možné
využívat jeho vnitřní prostory.

Vy u vody,
noviny doma
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Potøebují další kontejner

Hamry (mls) – Další žlutý kontejner na tříděný plast poptávají lidé
z místní části Plumlova. „Jakmile
ten jeden vyvezou, tak už je za dva
dny plný. Pak se kolem něj začínají
hromadit pytle. Když fouká, roznáší vítr plasty všude po okolí,“ popsal
situaci jeden z místních.

21052610642

KOSTELEC NA HANÉ O něco
zelenější je Kostelec na Hané.
Vedení města se spolu s technickými pracovníky města dalo
již počátkem května do sázení
stromů. A to přímo se starostou
města Františkem Horákem
v čele.
„Vysadili jsme u sokolovny
a mlýnského náhonu sedmnáct
dubů letních. Historicky tam bývaly stromy, chtěli jsme lokalitu
dát do původního stavu. Není to
žádná novota, ale původní odrůda, která do našeho města patří,“
konstatoval Horák.
Výsledkem je tak nová alej
zkrášlující právě okolí sokolovny.

vyčesávání až po tkaní sukna,“ přiblížil Večerníku
Jan Šolc ze Svobodného cechu řemeslnického,
který společně se dvěma pomocnicemi předváděl praktické ukázky práce na tkalcovském stavu
i kolovrátku v historických oděvech.
Večerník se jej dále zeptal, jak moc byly pro lidi
v dávných časech těžké právě tyto práce. „Složité to
příliš nebylo, spíše to bylo náročné na čas. Všechny
postupy, než se vlastně dopracujete hotového oděvu, trvají hrozně moc dlouho. Ale byla to práce,
která se dělala v zimním období, kdy lidé neměli
co dělat na poli, takže se ‚bavili‘ tímto způsobem.
Pracovala většinou celá rodina od prarodičů až po
rodiče a malé dětí. Tyto řemeslné práce ovšem
rodiny stmelovaly, povídaly se u toho příběhy, pohádky a tenkrát se hodně i modlilo a zpívalo. Často
se tak u práce scházeli i sousedé, aby těmito způsoby nějak přečkali zimu,“ uvedl nejen Večerník do
historie tkalcovského řemesla Jan Šolc.

jjak
ak pproběhl
rooběěhl kkonický
onnicckýý den
deen řemesel...
řeemessel...

Značné fronty zvědavých návštěvníků se tvořily
u stánků, kde řemeslníci v dobových kostýmech
předváděli svá umění. „Máme tady takovou menší soukenickou dílnu a zpodobňujeme zde vlastně to, co kdysi před staletími nechybělo v žádné
vesnické chalupě. Mám tím na mysli kolovrátek
i malý tkalcovský stav. Vysvětlujeme návštěvníkům, jak se dříve lidé oblékali a jak si oblečení pro
svoji potřebu vyráběli sami doma. Neměli vůbec
peníze na to, aby si šatstvo někde kupovali, byli
odkázáni sami na sebe. Vysvětlujeme také zájemcům všechny principy zpracování ovčí vlny od

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž
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A to dokonce alej se jménem. „Je
pojmenovaná jako Stavělova alej.
Jméno patřilo panu Stavělovi,
který byl náčelník Sokola v době
výstavby sokolovny. A i iniciátorem stavby,“ přiblížil symboliku
pojmenování. Kostelec na Hané
s příchodem jara nejen kalendářního, ale i teplotního sázel i na
jiných místech. „Sázeli jsme taky
stromy v parčíku Petra Bezruče,
dávali jsme tam původní druhy
stromů, například lípu srdčitou.
A dosazovali jsme dále okrasnou
třešeň a v okrajových částech města arónie,“ doplnil starosta města
a ujistil, že se nejedná o poslední
ozeleňovací akci.
(sob)
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jsme jízdu na koni, máme zde stánky,
kde se prodávají ručně vyrobené šperky,
praktické věci do domácnosti a mnohé
jiné speciality. Pro děti jsou tu stánky
s malováním na obličej, různými hrami
a další atrakce včetně skákajícího hradu.
Jsme mile potěšeni, že dorazily stovky
návštěvníků, i když už několikrát od rána
nás všechny zahnaly dešťové přeháňky,“
konstatoval Šín, který sobotní akci společně se svým synem Pavlem zorganizoval a také dotáhl do úspěšného konce.
Sobotní Konický den řemesel se
vydařil na jedničku. Mnohé poučil
a zároveň pobavil, ale všechny nás
hlavně vrátil o staletí zpátky, kdy
lidé byli šikovnější a měli k sobě také
mnohem blíže. Byly to zlaté časy!

www.vecernikpv.cz

ČELECHOVICE NA HANÉ Nezvyklý pohled se naskytl těm, kteří
v minulých dnech projížděli mezi
Prostějovem a Kostelcem na Hané.
Mohlo se jim totiž stát, že potkali
tahač, který vezl nezvyklý náklad
s dřevěnými odpočívadly pro turisty. Hádanku o tom, kam směřují,
redakce Večerníku rozluštila. Jak
totiž prozradila starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová, jde o projekt Mikroregionu
Kostelecko.
„Obce mikroregionu realizují společný projekt s názvem Turistický mobiliář v Mikroregionu Kostelecko, na

který byla získána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši téměř
šest set tisíc korun. A to z Národního
programu podpory cestovního ruchu
v regionech,“ informovala Stawaritschová. Samy obce rovněž přispěly ze
svých rozpočtů.
A co mohou turisté čekat? Na řadě míst
půjde o odpočívadla, informační tabule
či zázemí pro kola. „Projekt je zaměřen
na rozvoj doplňkové infrastruktury
cestovního ruchu a rozvoj udržitelných forem turistiky a cykloturistiky,
podporu informovanosti a komfortu
návštěvníků oblasti. V rámci projektu
budou instalovány zastřešené dřevěné

odpočívky, odpadkové koše a stojany
na kola, drobné herní prvky, rovněž
informační tabule,“ dodává starostka
Čelechovic na Hané.
Konstrukce ještě nejsou zcela hotové,
na některých místech jako třeba právě
v Čelechovicích jsou už ale v plném
proudu přípravy. Nyní hlavně účastníci projektu doufají, že nově zkrášlená místa vydrží. „S kolegy věříme, že
mobiliář bude dobře a dlouho sloužit
všem a bude odolávat vandalismu.
Přejeme si, aby zvýšení atraktivity nepřineslo negativní dopady ve formě
haldy odpadků nebo ničení mobiliáře,“ doufá Stawaritschová.
(sob)

Získali odpočívadla i tabule se zajímavostmi

Turisty čeká nové zázemí

Martin ZAORAL

no až na první červnový den. Současně s rekonstrukcí vodovodu
město nechalo vybudovat navazující část chodníku u náměstí.
„Práce provedly naše Technické
služby,“ potvrdil Večerníku starosta města Michal Obrusník s tím,
že ve městě byla nedávno také
Důvodem uzavírky Karafiátovy rekonstruována vodárna sloužící
ulice byly úpravy vodovodu, její hřbitovu a upraven prostor nad
ukončení bylo původně plánová- komunitním centrem.

KONICE Úplná uzavírka Karafiátovy ulice v Konici skončila.
Od uplynulého pátku 28. května je opět průjezdná, skončila
tak možnost projíždět po náměstí v obou směrech.

8/CNÆO*TCFKUMWDWFGPCF¾NGHWPIQXCVRQwVCLCMLUQWNKFÆ\X[MNÊ
Foto: Michal Sobecký

pošty, že pobočka v Malém Hradisku
pokračuje jako dosud,“ uvedl starosta
obce Marián Fiedler. Zároveň připomněl, že provoz řešilo zastupitelstvo
na několika svých jednáních. „Byla
zde otázka finanční podpory ze strany obce, dokonce zastupitelé určitou
částku schválili. Je samozřejmě na provozovatelce, zda jí využije,“ konstatoval první muž Malého Hradiska.
Pošta v této obci je jen jednou z mnoha Pošt Partner v České republice.
Česká pošta je začala zřizovat před
pěti lety se snahou ušetřit na provozu
a zachování poboček i v menších obcích, kam právě projekt státní podnik
směřuje nejvíc. V posledních letech
tak třeba v Kladkách, Vranovicích-Kelčicích nebo právě Malém Hradisku provozuje poštu buď obec, nebo
místní obchod.
(sob)

FQJQFNCPCRQMTCéQX¾PÊ

MALÉ HRADISKO Doba nejistoty
ohledně dalšího fungování pobočky Pošty Partner v Malém Hradisku
je minulostí. Jak Večerníku oznámila sama provozovatelka Lenka
Sekaninová, pošta bude nadále fungovat v dosavadním režimu. Dosud
zde přitom tato jistota nebyla, právě v květnu měl být ukončen provoz
ze strany současné provozovatelky.
A další osud pobočky byl tak nejasný.
„Pobočka zůstává nadále v provozu
v mém obchodě ve stávajícím režimu
&NCåDCPQXÆJQEJQFPÊMWXGUXCåWLÊEÊUG\CV¾éEG a provozní době,“ prozradila v uplynuLGXGNOKR÷MP÷RTQXGFGPC
Foto: Facebook lém týdnu Lenka Sekaninová. S obcí
přitom řešila problematiku záskoku
při dovolených a s tím spojeného financování. Věc se dostala i na místní
zastupitelstvo. „Můžu potvrdit, že
mám informaci od zástupců České
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Provozovatelka se

11

2QwVC\čUV¾X¾

31. května 2021

Jejich vzniku se zde léta věnoval Roman Horák, sám nadšený cyklista. Jak
ale přiznal před zprovozněním tratě,
sám nečekal, že přijde tolik lidí. „Je docela neuvěřitelné, kolik vás tady je. Rád
bych nyní hlavně poděkoval všem, kteří
se na tom podíleli. Bojovali jsme za to
8-QUVGNEKPC*CPÆUGTQ\JQFNK\XGNGDKVEGPVTWO deset let. Nakonec se ale podařilo,“ při2ąKD[N[XP÷OFGUÊVM[UVTQOč Foto: Facebook pomněl nelehké začátky projektu.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pořádně natěšení,
a navíc vyzbrojení koly byli předminulou neděli odpoledne mnozí
návštěvníci Mostkovic. Aby ne. Nad
obcí v lokalitě dobře známé jako
Záhoří se totiž konalo otevírání Hanáckých stezek. Konkrétně tras pro
ty kolaře, kteří milují terén, skokánky, a to na přírodních tratích.

Následující program byl jasný, byl
plný cyklistiky. „Dáváme hodinku
na procházení a pak se tu společně
projedeme. Všichni musí mít helmy,
dávejte na sebe pozor. Stezky nejsou
ještě na sto procent upravené, takže
budeme rádi za zpětnou vazbu od

závodníků,“ vyzval všechny budoucí
uživatele tratě k ohleduplnosti vůči
místním a chatařům.
Nato už se první cyklisté vydali na průzkum. A nejen tratě, dole v rokli totiž
organizátoři připravili posezení s pivem
a občerstvením.

8[TC\KNKFQVGTÆPč*CP¾EMÆUVG\M[LUQWQFPGF÷NGXRTQXQ\W Foto: Michal Sobecký
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BYLI JSME
U TOHO

Duatlon byl vypsán na dvě tratě. První z nich
představovala 4 kilometry běhu v kopcovitém
okolí Stražiska, 25 kilometrů jízdy na kole ve
směru Suchdol – Jednov – Konice – Stražisko
a konečně asi 7 km běhu na trase ze Stražiska
do Růžova a zpět. Jediný rozdíl ve druhé variantě „hobby“ spočíval v tom, že její účastníci si
místo sedmikilometrové trasy na závěr zopakovali úvodní čtyřkilometrovou.
Na společný start se postavilo 46 závodníků
soutěžících na delší distanci, variantu hobby
pak zvolila další dvanáctka přihlášených.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

Pozoruhodné bylo, že v drtivé většině převažovali muži, odvahu našla jediná žena na delší
trase a pouze tři další zkusily kratší možnost.
„Počet účastníků mě překvapil, až šokoval.
V minulosti jsme už jednou zkusili duatlon
uspořádat, dorazilo na něj však pouze osm lidí,
takže jej považujeme za jakýsi nultý ročník. Po
čase jsme si řekli, že pokud se nás letos sejde
alespoň dvacet, tak do toho půjdeme. Nakonec nás bylo téměř třikrát tolik, až jsme byli
rádi, že jsme vše v našem víceméně rodinném
organizačním týmu zvládli,“ shrnul své pocity
hlavní organizátor Jan Kovanda, který jedním
dechem poděkoval všem sponzorům za ceny
pro ty nejlepší.
Na všech příchozích bylo jasně patrné, že jim
organizované soutěžení chybí. Mnozí již byli
nedočkaví na měření sil po tvrdém tréninku,
který žádný covid nemohl zastavit, našli se však

STRAŽISKO Populárnímu konickému triatlonu Veteran steel man se narodil bratříček. A má se čile k světu! Oblíbené koupaliště ve Stražisku uplynulou sobotu
29. května vytvořilo zázemí pro premiérový ročník konického duatlonu. Ten se od
známějšího triatlonu liší tím, že v něm chybí plavání, zato se v něm hned dvakrát běží.
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i tací, kteří závod brali spíše jako přípravu pro
další klání. Všichni však odcházeli spokojeni.
„Trasa byla moc pěkná, skutečnou třešničkou
na dortu byl výběh ke kostelíku po křížové cestě, který přišel těsně před koncem. Když jsem
kolem něj probíhal, tak právě bily zvony, trochu
jsem znejistěl, zda mi právě nezvoní umíráček,“
shrnul své pocity s úsměvem Petr Janál, který
dorazil z Brna.
Snad všichni, kteří se v sobotu ve Stražisku
sešli, se již nyní těší na triatlon, který se na
koupališti ve Stražisku bude konat 31. července. „A příští rok se budeme těšit znova na
duatlon, už plnohodnotně, včetně čipů,“ uzavřel Kovanda.
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Jedem! Bikeøi
Hanácké stezky
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Z vysokého počtu návštěvníků byli pochopitelně spokojeni také organizátoři.
„Vloni jsme tuto akci měli také naplánovanou, ale zhatil nám ji koronavirus. Letos jsme ale zásluhou dotací Olomouckého kraje a Městského úřadu Konice
mohli do všeho jít naplno a uspořádat
tradiční přehlídku řemesel a vůbec odpočinkový den,“ jásal zvesela Pavel Šín
z Muzea řemesel Konicka. „Máme vystavenou největší dřevorubeckou pilu na
světě, ukázky starých řemesel předvádějí
tkalci, ševci, truhláři, tesaři, umělecký
kovář a mnozí další. Celou akci jsme doplnili doprovodnými akcemi, připravili
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KONICE Úchvatnou podívanou po celý sobotní den připravilo Muzeum řemesel Konicka před konickým zámkem
pro stovky návštěvníků, kteří nedbali na
proměnlivé počasí a dorazili na další ročník Konického dne řemesel. A rozhodně
se nenudili. Organizátoři díky členům
Svobodného cechu řemeslnického lidem
prakticky přiblížili práci tkalců, truhlářů,
uměleckých kovářů, krejčích, řezbářů
a dalších řemesel, na která se sice bohužel
postupně zapomíná, ale před staletími byla neodmyslitelnou součástí života rodin
snad v každé vesnické chalupě. Akce byla
navíc„vyšperkována“ mnohými atrakcemi
pro děti a prodejem ručně dělaných výrobků. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

„Práce doma dřív stmelovaly celé rodiny,“ podíval se do historie Jan Šulc
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Předminulou sobotu 22. května
v osmnáct hodin kontrolovali policisté obvodního oddělení Prostějov 2 v obci na Prostějovsku
osobní automobil Škoda Octavia
a jeho čtyřiašedesátiletou řidičku.
U zjevně opilé ženy policisté provedenými dechovými zkouškami
změřili hodnoty 2,09 a 2,1 promile alkoholu v dechu. Se změřenými hodnotami řidička souhlasila
a požití alkoholu před jízdou přiznala. Předložený řidičský průkaz
policisté na místě zadrželi a další
jízdu ženě zakázali. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. Za ten
podezřelé v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.

Seniorka zpitá
pod obraz

Uplynulý čtvrtek 27. května před
patnáctou hodnou přijali policisté oznámení o odcizení finanční
hotovosti z kabiny dodávky v Třebízského ulici v Kostelci na Hané.
Dosud nezjištěný pachatel zde
měl využít neopatrnosti jednapadesátiletého řidiče dodávky Mercedes-Benz, a když muž vykládal
náklad ze zavazadlového prostoru, odcizil mu z neuzamčené kabiny vozu peněženku. S tou řidič
přišel i o osobní doklady, dvě platební karty a finanční hotovost 70
000 korun. Poté měl pachatel utéct směrem do Tyršovy ulice. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Neopatrný šofér
přišel o 70 tisíc
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Galerista Jindřich Skácel projevil
nebývalou trpělivost
a začíná sklízet její plody
PROSTĚJOV Je to zvláštní. Coby
sportovci mu hrálo vše do karet. Byl
považován za supertalent českého
sportu, v sedmnácti se stal nejlépe
hodnoceným brankářem české nejvyšší fotbalové soutěže. Navzdory
předpokladům se mu přestalo dařit,
byl netrpělivý, putoval z klubu do klubu a jen těžce se hledal. Skutečně se
našel až po návratu do Prostějova. A to
navzdory faktu, že v našem městě mu
snad kromě rodinného zázemí do karet nehrálo téměř nic. Na vlastní pěst
zde začal provozovat galerii s uměním
Bašta a asi málokdo předpokládal, že
mu to vydrží delší dobu. Navzdory
tomu Jindřich Skácel (na snímku) projevil neobyčejnou dávku zarputilosti,
která mu coby sportovci chyběla. Po
deseti letech se již etabloval jako úspěšný obchodník s uměním a kromě
toho má za sebou několik podařených
a oceňovaných výstav. Dalším vrcholem bude nepochybně přehlídka díla
Jana Saudka, kterou připravuje ve
spolupráci s prostějovským muzeem.
Slavnostní vernisáž je na programu už
tento čtvrtek 3. června

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Dobře si vzpomínám, jak jste
před deseti lety začínal s provozováním galerie v Baště. Byl na vás vidět
nesmírný zápal, na druhou stranu
bylo jasné, že se pouštíte na tenký
led. Živit se prodejem umění na relativně malém městě mohl někdo považovat za sci-fi. Na rozdíl od jiných
jste však u toho vydržel už celou dekádu a inicioval řadu často velmi podařených výstav. Čekal jste vy sám, že
vydržíte tak dlouho?
„Upřímně řečeno ani ne. Vlastě mě to
dost překvapilo, obzvláště když si uvědomíte, že životnost galerií není příliš velká.
Mojí první výstavou tehdy byla přehlídka děl prostějovského sochaře Jana Třísky v Baště. V té době bych nikdy nevěřil,
že za deset let budu uvádět expozici Jana
Saudka, který pro mě představuje určitý
vrchol kumštu u nás. Uběhlo to neuvě-

řitelně rychle, ale byla to moc zajímavá
cesta, která se pořád někam vyvíjí.“
yy S fotbalem jste sekl už v jednatřiceti. Na jednu stranu to bylo velice brzy,
na druhou stranu jste byl ještě dost
mladý na to, abyste mohl začít naplno od začátku. Jak jste se dostal právě
k výtvarnému umění?
„Od osmnácti let jsem sbíral grafiky i obrazy, v Praze i ve Zlíně jsem často chodil
do muzeí i galerií, takže jsem k tomu měl
dlouhodobě nějaký vztah. V té době
jsem navázal kontakt s Dušanem Kamzíkem, který už byl z dlouholetého provozování galerie v Baště unavený. Vzpomínám si, jak jsme v sobotu společně galerii
znovu otevřeli a on v neděli zemřel... To
určitě nebyl vůbec dobrý začátek. Navíc
po jeho smrti jsem do toho spadl sám
a musel se učit plavat.“
yy Pomohl vám v tomto dalším směřování nějak právě sport?
„Něčím určitě ano. Už jen tím, že jsem byl
mezi lidmi alespoň trochu známý. Ačkoliv už deset let dělám galerii, tak mě lidé
pořád mají zapsaného hlavně jako fotbalového brankáře. Tím chci všem mladým
sportovcům vzkázat, že není úplně špatné
být třeba i takovou minihvězdou, jakou
jsem byl já. Fotbal je obrovský fenomén,
a pokud v něm alespoň něco málo dokážete, lidé to hned tak nezapomenou. Ze
sportu jsem si pak hlavně do života odnesl určitou disciplínu a dotahování věcí do
konce. Je třeba si uvědomit, že stejně jako
zápas je pouze vrcholem ledovce, který
začíná u tvrdého každodenního tréninku, tak i výstava nezačíná a nekončí vernisáží. Je kolem ní spousta práce, kterou si
většina lidí vůbec nedokáže představit, ale
bez které by to prostě nešlo.“
yy Byl jste schopný se zpočátku jako
galerista uživit?
„Vůbec ne. Prvních pět let provozování
galerie negenerovalo vůbec žádný zisk.
Byl jsem vyloženě prodělečný a žil ze
svých úspor. Po přesunu z Bašty do nových prostor na náměstí Sv. Čecha, které patří mé rodině a kde tedy nemusím
platit nájem, se vše obrátilo k lepšímu.
To byl opravdový bod zlomu. Klientela
se ustálila, lidi začali nakupovat umění,
naučili se sem chodit. Důležité bylo, že
se vytvořila skupina zhruba pěti stálých
zákazníků, kteří mě podrželi. Dnes se
tím stoprocentně živím a je to moje
plnohodnotné zaměstnání, které vel-

Kdybych měl jmenovat dva autory spjaté
s Prostějovem, kteří mají světovou úroveň,
tak je to akademický malíř Milan Kubeš
a sochařka Hana Wichterlová. Jejich díla
budou mít jednou velkou hodnotu...

mi dobře funguje
i v současné korona
době.“
yy Myslím, že zejména zpočátku
vám mnoho lidí
nedůvěřovalo...
„Tak to bylo a trvalo dlouho, než se
to změnilo. Navíc
jsem se musel naučit ty věci prodávat. To se mi v Baště
moc nedařilo, ale postupem času lidé
uvěřili tomu, že umění je dobrá investice. Nyní za mnou
chodí čím dál víc klientů
s tím, že penězům už
moc nevěří a nemovitosti jsou zase
drahé, takže právě
umění je pro ně
ideální způsob, jak
zhodnotit své úspory
a zároveň si tím třeba
zútulnit byt.“

Foto: Martin Zaoral

yy
Jak
k tomu přispíí
vají výstavy, které
jste dělal pro veřejnost?
„Člověk se možná trochu zvidi-i
telní, nicméně opravdu to není
o prodeji, naopak člověk na tom
tu více, tu méně prodělá. Ale
přestose do toho pouštím moc

rád. Beru to jako způsob, jak se Prostějovu
revanšovat za to, že tady můžu působit.“
yy Domníváte se, že proděláte i na výstavě Jana Saudka?
„Dá se to předpokládat, ale výsledek se
teprve uvidí. Faktem je, že udělat výstavu
světově nejznámějšího českého fotografa
v Prostějově není vůbec levná záležitost.
Na druhou stranu už nyní se mi ozvalo
několik lidi, kteří by si na ní chtěli nějaké
Saudkovo dílo koupit. To nebývá vůbec
obvyklé a dá se z toho odvodit, že o expozici bude opravdu velký zájem.“
yy Jan Saudek je hodně známá a zároveň rozporuplná osobnost. Čím je
právě pro vás?
„Pro mě je to takový český Andy Warhol.
Obě tyto osobnosti spojuje výstřední
chování i životní osudy. Jan Saudek o sobě
sám říká, že co se týče rodinného stavu,
tak je zároveň vdovec, ženatý, rozvedený
i svobodný. Tohle vše on v sobě má a myslím, že jej to dobře charakterizuje. Zároveň je to asi nejznámější výtvarný umělec
u nás a jediný člověk, o němž byl natočen
film ještě za jeho života. Nelze se divit,
vždyť má taky za sebou čtyři stovky zahraničních výstav! To je naprosto neuvěřitelné množství, které u nás nemá obdoby.“
yy Dostat podobného autora do Prostějova určitě není nic jednoduchého.
Jak se vám jej podařilo přesvědčit?
„Před rokem se mi ho podařilo poprvé
zkontaktovat a nabídnout mu, že společně vytvoříme něco mimořádného. Od
začátku jsme hovořili o tom, že bychom
to udělali jako poctu Janu Saudkovi, o niž
by se postarali kvalitní regionální fotografové. To se mu velice líbilo a jsem rád, že
se to ve spolupráci s Večerníkem podařilo realizovat. Všechny fotografie i vzkazy,
které u vás vyšly, jsem mu posílal a on to
kvitoval opravdu s velkým nadšením.
Svoji roli sehrál i fakt, že v Prostějově dosud nikdy nevystavoval. Řekl tedy, že má
rád premiéry a že do toho tedy půjde.“
yy Za těch deset let, kdy se výtvarnému umění věnujete naplno, jste
o něm nepochybně získal velký přehled. Jsou na Prostějovsku autoři, kteří dosud nedosáhli takového ocenění,
jakého by si zasloužili.
„Určitě! Na tomto místě bych jmenoval

vizitka
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JINDŘICH SKÁCEL
✓ narodil se 3. listopadu 1979 v Prostějově
✓ studoval na SOŠ Podnikání a managementu v Boskovicích
✓ odmalička se věnoval fotbalu a stal se brankářem
✓ již v 17 letech se prosadil do kádru prvoligové Sigmy Olomouc a stal se nejlépe
hodnoceným gólmanem nejvyšší soutěže
✓ o rok později chytal v Poháru UEFA mimo jiné ve dvou utkání proti Olympique Marseille
✓ následně přestoupil do Slavie Praha, kde se však neprosadil dle představ
✓ na zkušenou se vydal dokonce i do Brazílie, dále chytal českou nejvyšší soutěž za 1. FK Drnovice a 1. FK Příbram
✓ nastoupil v celkem 53 prvoligových utkáních, šestnáctkrát vychytal nulu a v nižších soutěžích hrál mimo jiné
za Vlašim či Zlín
✓ v roce 2011 převzal po Dušanu Kamzíkovi galerii v Baště prostějovských hradeb ve Školní ulici
✓ po pěti letech se přesunul do prostoru na náměstí Sv. Čecha v blízkosti OC Zlatá brána, kde dosud provozuje
svoji malou galerii a čile obchoduje s uměním
✓ v Prostějově se mu mimo jiné podařilo zorganizovat výstavu děl americké ikony Andyho Warhola či Vladimíra
Franze, velké uznání se dostalo i expozici Fotbal to je hra! Jež byla nominována na kulturní událost roku 2019
Olomouckého kraje
✓ je ženatý, s manželkou Barborou měl svatbu v roce 2010 a společně vychovávají dcery Lilianu (10) a Sofii (8)
✓ mezi jeho záliby kromě výtvarného umění patří stále i sport, donedávna nastupoval v útoku fotbalistů
Čech pod Kosířem a mezi jeho idoly patřil Diego Maradona
zajímavost: dodnes si pamatuje, že v jeho svatební den 10. června 2010 zvítězila na MS ve fotbale Argentina
nad Srbskem 6:1, při výročí těchto událostí tak má hned dvojnásobný důvod k oslavám...

alespoň dva. Tím prvním je můj kamarád
a vrstevník Milan Kubeš, který je akademicky školeným malířem,
nicméně aktuálně se
v Mostkovicích živí jako
tenisový trenér. To je
podle mě člověk, který
sice není úplně průbojný, nicméně jeho dílo je
nejen velice kvalitní, ale i líbivé. A určitě
má velký potenciál, že jednou bude mít
vysokou hodnotu. Tou druhou je prostějovská sochařka Hana Wichterlová, která
za svůj život moc věcí neudělala, naštěstí
řada z nich je tady v prostějovském muzeu. Lidé obvykle znají jejího bratra Ottu,
který byl vynálezcem kontaktních čoček,
nicméně i Hana Wichterlová byla coby
výtvarnice podle mě na skutečně světové
úrovni. Faktem ovšem je, že ty její jemné
a špičkově provedené věci nejsou pro
každého úplně snadno uchopitelné.“
yy Jak těžké je realizovat velkou výstavu právě v Prostějově?
„Město Prostějov mě podporuje. Nedostávám tedy nějak vysoké částky, ale
radnice mi vždy něčím přispěla. Kromě
toho musím říct, že zdejší muzeum má
jedny z nejkrásnějších výstavních prostor
na Moravě. A to jsem tady poctivě sjezdil
snad všechny galerie. Výhodou je i to, že
se tu utvořila skupina zhruba stovky lidí,
kteří o umění mají skutečný zájem. Navíc
sleduji, že jich pomalu přibývá stejně jako
investorů, kteří jsou ochotní do artefaktů
vložit peníze. Takže podmínky zde nejsou vůbec špatné.“
yy V čem byste naopak viděl dosud
nevyužitý potenciál?
„V tomto ohledu musím zmínit budovu
prostějovského zámku, kde sídlí městská
galerie. Jsem přesvědčen, že by mohla mít
mnohem vyšší úroveň. Pokud by to dostal
na starost člověk, který by se o vše pořádně staral a zajistil by, aby se tam stále něco
dělo, tak by to znamenalo velký posun pro
celé město. Myslím, že i díky kavárně by se
tam velice rychle mohla vytvořit komunita lidí, kteří uměním žijí. Nad tím by se lidé
na radnici měli zamyslet.“
yy Je mi jasné, že výstavou Jana Saudka vaše aktivity nekončí. Co právě
nyní připravujete?
„Už jsem domluvený na výstavě sochaře
Olbrama Zoubka, o jehož sochy je mezi
lidmi stále vzrůstající zájem. Jeho ženou
byla sochařka Eva Kmentová, podařilo
se mi domluvit s jejich dcerou na tom,
že v horizontu dvou let bude v našem
městě velká výstava obou těchto umělců.
Už se na to těším, ostatně lidé v Prostějově Zoubka dobře znají i díky velké soše,
která je umístěna ve foyer prostějovského
divadla a původně byla určena pro kašnu
na Pernštýnském náměstí.“
yy Máte nějakou dlouhodobější vizi?
Co byste chtěl mít hotové v horizontu
příštích deseti let?
„Sám o tom nyní hodně přemýšlím. Po
vernisáži Jana Saudka mám naplánovanou pouť do Santiaga de Compostela.
Půjdu tu nejkratší trasu z Portugalska,
i tak na mě čeká 250 kilometrů pěšky.
Vyrazím na ni buď sám, nebo s manželkou. Samého mě zajímá, co mě právě během tohoto putování napadne. Už nyní
mohu říct, že bych určitě rád pokračoval
v provozování galerie. Kousíček od ní se
nachází jediná židovská modlitebna na
Moravě, jíž jsem se stal rovněž majitelem.
Velice rád bych ji zrekonstruoval a přesunul galerii tam. Jsou tam moc krásné
prostory, má to svůj kulturně spirituální
přesah a dává to i logiku mého spojení
s Prostějovem coby Hanáckým Jeruzalémem. Jenže to nepochybně bude velmi
náročné ať už finančně, tak i legislativně.
Takže jsem zvědavý, zda se to do těch deseti let podaří...“ (pousměje se)
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Vy u vody,
noviny doma
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jednoho z řidičů odvézt do olomoucké nemocnice, neboť utrpěl
těžký otřes mozku spojený s mírným
krvácením a pohmožděním páteře.
Poškozený následně v nemocnici
strávil tři dny, s problémy se však potýká dodnes. „Do konce května jsem
nemohl fungovat vůbec, minimálně
do konce srpna kvůli silným bolestem
hlavy jen s velkým omezením,“ vypověděl doktor přírodních věd pracující
jako „ajťák“, s nímž se po silném nárazu
urvala celá sedačka. Navzdory silnému
otřesu přesto dále pokračoval v jízdě
zhruba další kilometr, než konečně
zastavil. „Nejhorší na celé věci je, že si
absolutně nepamatuju, co se před nehodou, během ní i po ní se mnou dělo
a co jsem dělal,“ svěřil se muž, který se
nakonec probral až v sanitce.
Pozoruhodné bylo, že právě jemu
pojišťovna obžalovaného ani rok po
nehodě nezaplatila ani korunu. „Čekají prý až na pravomocný rozsudek,“
vysvětlil muž, který kromě škody na
autě zcela pochopitelně požaduje také
peníze za léčení a omezení v běžném
způsobu života ve výši 97 000 korun.
Kromě něj se s nárokem na náhradu
škody připojila i zdravotní pojišťovna,
8ǭǱǜǧǜǮǠǮǩȰǨǮǠǟǜțǦǜ
která po obžalovaném chce dalších
Po nehodě na místo okamžitě do- 25 000 korun. Ten měl velké štěstí, že
razila záchranka, která musela ostatní navzdory hrůzostrašně vypa-

ze strany 5
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PROSTĚJOV Čtyřiatřicetiletý muž
pochází z Prostějova, nyní však žije
v Praze. Známý je mezi lidmi hlavně jako kulturista, aktuálně je nezaměstnaný. Přesto finanční nouzí
netrpí, neboť žije z dědictví.
Možná až příliš dobré rodinné
zázemí zřejmě stojí za jeho ne
úplně odpovědným přístupem
k životu. Ten se projevil minimálně
při nehodě, k níž došlo 10. května
na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Tehdy si to ve
svém Dodgy Challenger s poznávací značkou znamenající v překladu z angličtiny „americká bestie 1“
uháněl rychlostí přes 170 km/hod.
v levém pruhu. V tu chvíli před ním
škoda fabia začala předjíždět octavii.
Erik R. začal okamžitě brzdit, nicméně vzhledem k dané rychlosti už bylo
pozdě. Strhl tedy řízení doprava, kde
narazil do předjížděné fabie, následně
se i se svým autem na dálnici roztočil
a vrazil do druhé škodovky jedoucí
v té chvíli v levém jízdním pruhu.
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Spor dvou sester bude řešit soud

PROSTĚJOV Ne všechny sousedské vztahy jsou ideální. Ovšem aby
se napadaly dvě vlastní sestry a dělaly
si naschvály překračující meze zákona, to už je na pováženou. A přesně
dající havárii vyvázli bez větší zdravotní takový případ řešili policisté v okolí
újmy, pro všechny tři auta to však byla Ptení. Žena ve vzteku vyvrátila šestatřicet již zabetonovaných sloupků
jízda poslední.
plotu na pozemku vlastní sestry!
3ɋǠǟǥȰɩǟȥǥȰǞȰɋǤǟǤț
„Z přečinu poškození cizí věci podezírají plumlovští policisté devětapadesáǩǠǟǜǧǝǧǤǩǦǭ
tiletou majitelku chaty v katastru obce
Na Erikovi R., který v osudný den spěchal za svým kamarádem do Brodku
u Prostějova, bylo celkem sympatické,
že se ještě před soudem oběma poškozeným omluvil a ke svému podílu viny
se bez větších vytáček přiznal. „Cítím
se být vinen tím, že jsem způsobil
nehodu v důsledku vysoké rychlosti.
Chtěl bych však k tomu dodat, že by
k ní asi nedošlo, kdyby vozidlo přede
mnou nezačalo náhle předjíždět, aniž PROSTĚJOV V minulém vydání
by dalo blinkr,“ vypověděl Erik R., kte- jsme informovali o politováníhodné
rý v celé věci předložil důkaz v podobě události, která se stala koncem února
videozáznamu z kamery na svém vozi- na prostějovském sídlišti Hloučela.
dle. Z něj vyplynulo, že hovoří pravdu. Konkrétně v jednom z bytů paneloDruhý řidič při konfrontaci s průkaz- vého domu ulice Cyrila Boudy, kde
ným videozáznamem nebyl schopný nejmenovaná žena neudržela nervy
vysvětlit, proč se tak stalo a pouze trval na uzdě a rodinný konflikt se rozna své výpovědi, že „páčku blinkru ur- hodla vyřešit tak, že vlastního otce
bodla nožem do břicha! Po zveřejčitě zmáčkl“.
Jelikož byl během hlavního líčení nění textu se Večerníku ozval sám
předložen nový důkaz, bude třeba postižený a poskytl nám exkluzivní
v celé věci vyslechnout soudního zpověď neštěstí ze svého pohledu.
znalce v oboru dopravy. Za tímto Starší muž strávil s těžkými zraněními
účelem bylo hlavní líčení odročeno. strávil v prostějovské nemocnici celý
(mls) týden. „Ani největšímu nepříteli bych

Ptení. Tohoto skutku se měla podezřelá
dopustit tím, že koncem dubna poškodila nově budované oplocení, které si
kolem své chaty nechala zbudovat její
starší sestra. Když podezřelá po příjezdu na svou chatu viděla v ten den nově
zabetonované sloupky oplocení, ve
vzteku 36 sloupků z ještě čerstvého betonu vyvrátila. Přivolaným policistům
pak jako důvod svého jednání uvedla,
že si je jistá, že sloupky stojí na jejím
a nikoliv na sousedním pozemku, který

patří její sestře,“ popsal případ František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla odborným vyjádřením vyčíslena na 42 000
korun. „Přesné příčiny, okolnosti a také
vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům musí nyní objasnit policisté. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí
podezřelé ženě trest odnětí svobody až
na jeden rok,“ doplnil Kořínek. (mik)

8GéGTPÊM\MQPVCMVQXCNOWå
LGJQåPQåGOPCRCFNCXNCUVPÊFEGTC
➢ z titulní strany

nepřál, co jsem tam zažil. Trčela ze
mě spousta hadiček, netušil jsem, co
se mnou bude. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat lidem ze záchranky
stejně jako primářovi Grigovi a celému jeho kolektivu za záchranu života,“
svěřil se nám muž, jenž se s následky
zranění stále potýká. „Začíná houbařská sezóna a mě to táhne do lesa. Ale
pořád nejsem schopen udělat ani pár
kroků,“ postěžoval si bodrý chlapík,
jehož se Večerník napřímo zeptal, zda
chce skutečně změnit svoji výpověď,
jak se měl údajně nechat slyšet? „Podal
jsem policistům pouze jednu výpověď
a na ní si trvám,“ oponoval.
Co přesně stálo za tak vyhroceným
konfliktem mezi ním a jeho dcerou?

„To je pouze mezi námi! Mohu jen říct,
že ani jeden z nás nebyl pod vlivem
alkoholu,“ vyhnul se přímé odpovědi
muž s tím, že dceru od osudného momentu neviděl. „Ona už s námi nebydlí,
ani si nevoláme. Máme od policistů zakázaný styk, což dodržujeme,“ řekl.
Domnívá se s odstupem času, že by
jeho dcera mohla podobně agresivní
útok v budoucnu zopakovat? „Tak to
nevím, snad ne, ale člověk nikdy neví,
co se může stát,“ zamyslel se muž, který
si nepřál být jmenován.
Případ prošetřili policisté a obžaloba
již byla podána k prostějovskému
soudu. Hlavní líčení v celé věci se
bude konat už příští úterý 8. června.
(mls)
A Večerník bude u toho!
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Teplé počasí vyžene Prostějovany poprvé k vodě. Na koupalištích zapomenou na běžné pracovní trable a nezadaní se zde mohou seznámit
s osobou, po které dávno toužili. Celková nálada našince bude hodně
rozverná, nikdo nebude myslet na starosti.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Což o to,
své plány máte jasně nalajnované a víte,
co máte dělat. V některých případech
vám ovšem do aktivit vnikne komplikace, se kterou si musíte poradit. Zvládnete to, ale nebude to dokonalé.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nevydržíte
sedět doma a tak si neustále budete
hledat zábavu. Vaše plány se však
nemusí shodovat s těmi partnerovými, takže v tomto ohledu očekávejte
časté spory. Dá vám hodně práce
najít shodu názorů.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Většinou působíte navenek jako nekonfliktní typy, ovšem kdo vás zná,
dobře, ví, že dáte průchod hněvu při
sebemenším sporu. A ten nastane
již brzy a vaše reakce bude naprosto
šílená. Lidé se budou divit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neignorujte zprávy o tom, že se někdo z vašich
blízkých ocitl v pořádném maléru.
Potřebuje okamžitou pomoc a vy
jste zřejmě jediní, kdo ho z toho
může dostat. Udělejte pro něj maximum, získáte dobrý pocit.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Berete si toho
na sebe moc, tolik práce přece nemůžete zvládnout! Případné úspěchy
pak jistě hřejí u srdce a zaplňuje se
peněženka, ale za jakou cenu? Odpočiňte si konečně, nic vám neuteče.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Měli byste více dbát na názory a rady zkušenějších. Pokud se nechcete dostat
do finančních potíží, udělejte tento
týden přesně to, co vám řeknou rodiče. Poslechněte je alespoň jednou
v životě!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dejte
i svému partnerovi prostor, aby
se uplatnil v domácnosti. Jste sice
zvyklí všechno řídit sami, ale to na
dobrých vztazích v rodině určitě
nepřidá. Budete překvapeni, jaké
dobré nápady mají i ostatní.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V zaměstnání nebude panovat dobrá
nálada a vy osobně to také moc nevylepšíte. V těchto dnech se budete
na každého mračit nebo se s ním
hádat. Pak se nedivte, že vaše obliba
klesá den ode dne.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: %21%21<.('1,'Ĕ7Ì

Haribo Goldbären 100g

14,90

-

14,90

24,90
(200g)

14,90

19,90
(160g)

BON PARI Original 90g

17,90

-

17,90

17,90

12,90

13,90

JOJO Mixle Pixle 80g

10,90

-

19,90

19,90

10,90

24,90
(170g)
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12,90

-

-

12,90

13,90

11,90

14,90

14,90

29,90

-

Nimm2 Smilegummi ovocné 100g

-

14,90

12,90

6NLWWOHV)UXLWVRYRFQpJ

36,90

-

19,90
(95g)

34,90
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Finance rozhodně nejsou obor, ve
kterém v těchto dnech budete vynikat. Držte se zpátky a nenakupujte
nic kromě věcí potřebných k dennímu životu. Nebo se v lepším případě nechte vydržovat.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Popustíte uzdu své fantazii a vymyslíte
něco, z čeho ostatní bude přecházet
zrak. Jenže plány jsou jedna věc a realizace druhá. Ta bude trošku pokulhávat, ale
s pomocí se doplazíte k vysněnému cíli.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Tak
trochu budete bojovat se svým
zdravím, ale nepůjde o nic vážného.
Přesto se budete muset vzdát některých plánů a vymyslet pro ně jiné
termíny. Ostatně i doma máte plno
jiné práce.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nesmíte
zapomenout na to, že někdo blízký z vašeho rodinného okruhu má
narozeniny. Určitě mu kupte drahý
dárek. Jednak ho potěšíte a pak pamatujte na to, že ho budete nutně
potřebovat pro své plány.

14,90
(90g)

infoservis
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Věděli jste, že bonbon je cukrovinka, která se poprvé objevila v 17. století ve
Francii? Původně jedly bonbóny děti na královském dvoře a povykovaly:
„Dobré! Dobré!“ (francouzsky – „Bon! Bon!“). Takto vznikl název této lahodné cukrové hmoty. Později se výroba zdokonalovala a začaly se vyrábět
různé druhy – cucavé, ovocné, karamelové, čokoládové (například pralinky), kyselé i gumové. Bonbony si našly velkou oblibu u dětí, ale i dospělých.
Mají povětšinou sladkou chuť. A jelikož na zítřek připadá Mezinárodní den
dětí, zastavili jsme se tentokrát u regálů s tímto sortimentem. Každá ratolest
si přece jen zaslouží nějakou malou odměnu... Cenově nejvýhodnější medvídky značky Haribo Goldbären a ovocné Nimm2 Smilegummi jsme objevili v Kauflandu, original BonPari i ovocné Skittles Fruits nabízí nejlevněji Tesco, stejně jako společně s Albertem i JOJO Mixle Pixle. Tradiční Lipo
ovocné čočky získáte za nejnižší cenu v Penny marketu.
Přejeme všem dětem krásný zítřejší den!
Průzkum byl proveden ve středu 26. května 2021.

Po více než šesti měsících se
znovu otevřely hotely, penziony
a další ubytovací zařízení i pro
rekreační účely. Možnost začít
znovu ubytovávat turisty vláda
ale podmínila tím, že při příjezdu
se lidé budou muset prokázat negativním PCR nebo antigenním
testem na koronavirus ne starším
než 48 hodin. Uznávané budou
ale jen testy laboratorně prováděné v odběrových centrech.
Takovou podmínku Hospodářská
komora označila za nadbytečnou,
podle ní by stačil např. test ze zaměstnání. Hospodářská komora
také navrhuje, aby se režim pro
předkládání potvrzení v hotelech
sjednotil alespoň s režimem ve
službách.
Vláda by podle největšího reprezentanta podnikatelů – na základě
nedávných rozporů u kontrolování
potvrzení na zahrádkách restaurací i rozhodnutí soudů – měla také
podnikatelům i veřejnosti sdělit,
na jakém právním základu stojí
povinnost ukládaná provozovatelům ubytovacích zařízení, aby po
zákaznících vyžadovali a kontrolovali potvrzení.

O změnách v rozvolňovacích krocích včera jednali zástupci Hospodářské komory s vicepremiérem
Karlem Havlíčkem. Podnikatelé
požádali o následující úpravy, některým vláda vyhověla:
§ Od pondělí 31. května povolit
návštěvu hradů, zámků a podobných míst homogenním skupinám
30 osob, jako jsou školy a domovy
důchodců. Skupinové prohlídky památek vláda dnes povolila, umožnila
vstup do památek 10 lidem nebo 30
lidem s potvrzením. „Školy a senioři
z domovů důchodců tvoří v červnu významnou část návštěvníků památek,
navíc od května jsou povoleny školy
v přírodě a nedávalo by logiku, aby
třída mohla vyjet na školu v přírodě,
ale v jejím rámci nemohla podniknout
společnou prohlídku místního hradu,“
vysvětlil viceprezident Hospodářské
komory Tomáš Prouza.
§ Umožnit cvičícím použití šaten
ve fitness centrech a změnit omezení
kapacity z max. 10 osob bez ohledu
na velikost centra na omezení dle
velikosti, tedy počet zákazníků na
metry čtvereční.
§ Od 31. května umožnit provoz
privátních saun a wellness, což je

důležité mj. pro hotely, ale i pro další
subjekty působící v oblasti ubytovacích služeb.
§ Otevřít food courty v nákupních
centrech za režimových opatření, jaká
jsou platná na zahrádkách restaurací.
§ Sjednotit pravidla pro konference a eventy, aby byla shodná
s pravidly pro kulturní akce. Kulturní akce uvnitř se mohou konat
s účastí do 500 lidí, akcí pod širým
nebem se může ode dneška účastnit
až 1 000 sedících lidí s respirátory.
Kongresů a konferencí se ale bude
moci od 31. května zúčastnit jen 250
lidí uvnitř i venku.
§ Otevřít kasina bez povolení
konzumace. Jde o monitorované
prostory, kde lze dodržování opatření, jako je nošení respirátorů, jednoduše kontrolovat. Navíc v prostorách se pohybuje menší uskupení
lidí, o kterých jsou archivovány informace pro případné trasování.
§ Od 7. června spustit poslední
rozvolňovací balíček, který umožňuje i provoz vnitřních prostor
(restaurace apod.). Otevřít vnitřní
prostory restaurací či vnitřní bazény
vláda podle jejího vyjádření zvažuje
(ohk)
až od 14. června.

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: Kostelec na Hané
Obec: Klenovice na Hané
Obec: Prostějov
Dne: 14. 6. 2021 od 8:00 do 14:00 Dne: 23. 6. 2021 od 8:00 do 10:00 Dne: 17. 6. 2021 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: Klenovice na hodin. Vypnutá oblast: celé ulice hodin. Vypnutá oblast: nám. SvaHané: č. p. 181, 31, 29, 28, 115, 138. M. Ulického vč. areálu Domova topluka Čecha č. 1-6, Filipcovo
důchodců, Havlíčkova, B. Něm- nám. č. 3, 4 (kostel, fara), nám.
Obec: Držovice
Dne: 15. 6. 2021 od 7:30 do 15:30 cové, Nerudova vč. sportovního T. G. Masaryka č. 26, 27, ul. Krahodin. Vypnutá oblast: jednostran- areálu, TJ Sokol, fa. Certiko s.r.o. mářská č. 2, Dukelská brána č. 7
ně ul. K. Kryla s parc. č. 603/40, na Sportovní ul., 8. května od ul. vč. celého NS Zlatá brána, nám.
603/41, 603/32, 603/2, 603/29, Tyršova po Sportovní, Třebízské- E. Husserla č. 1 (SOŠ), 2 a 18,
603/30, 603/39, 603/38, 603/37, ho od č. 407 po 673, jednostranně 19, jednostranně ul. Netušilova č.
ul. Tyršova od č. 281 po 368 a 954 1-15, Demelova č. 1.
603/28, 603/27 k. ú. Držovice.
naproti, ul. Jiráskova od č. 88 po 82. Obec: Kostelec na Hané
Obec: Protivanov
Dne: 16. 6. 2021 od 7:30 do Obec: Myslejovice
Dne: 23. 6. 2021 od 7:30 do 14:00
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 17. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: levá strana
obce Žďárná a Protivanov - celá hodin. Vypnutá oblast: Myslejo- ul. B Němcové s č. 22-147, mimo
chatová oblast Obora mimo č. 71. vice: č. p. 114, 900, parc. K/104/5 č. 23.
a okolní chaty ev. č. 25, 26, 27, 28, Obec: Nezamyslice
Obec: Prostějov
Dne: 16. 6. 2021 od 7:30 do 35, 39.
Dne: 24. 6. 2021 od 7:30 do
10:00 hodin. Vypnutá oblast: uli- Obec: Prostějov
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
ce: Vodní od č. 16 po č. 30, od č. 5 Dne: 18. 6. 2021 od 7:30 do 10:30 Nezamyslice: jednostranně ulice
hodin.
Vypnutá
oblast:
odb.
místa
po č. 33 (mimo Centrum zdraví č.
Gen. Svobody od č. 125 po č. 145.
25), Mlýnská od č. 12 po č. 38 + Geis CZ s.r.o. Za Olomouckou ul. Jednostranně ulice Tjabinova od
a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na č. 83 po č. 44. Č. p. 78 a 45 na ul.
parkoviště, od č. 19 po č. 39.
ul. Oloumoucká.
Obec: Prostějov
30. dubna.
Dne: 16. 6. 2021 od 10:00 do Obec: Držovice
Obec: Prostějov
12:00 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 18. 6. 2021 od 7:30 do Dne: 25. 6. 2021 od 7:30 do
ul. Průmyslová, Za Drahou s od- 10:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. 11:30 hodin. Vypnutá obběrnými místy Ing. M. Sedláček, Za Olomouckou s odb. místy Pa- last: odběrná místa SŠ designu
M.B.S. Mini Brewery System s.r.o., lety Morava s.r.o., Mego Pro s.r.o., a módy, Prostějov, E. Beneše č.
VR Morava a.s., Axiom Brewery Chvalis s.r.o., č. p. 5051.
2893 a ul. Za Místním nádražím
s.r.o., Fedor Auto s.r.o., Spro stav- Obec: Přemyslovice
s č. 4536.
Dne: 21. 6. 2021 od 8:00 do 14:00 Obec: Slatinky
by, s.r.o.
hodin. Vypnutá oblast: Přemyslo- Dne: 25. 6. 2021 od 7:30 do 15:30
Obec: Prostějov
Dne: 16. 6. 2021 od 12:30 do vice: levá strana ulice směr pošta hodin. Vypnutá oblast: levá strana
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ná- od č. p. 237 po č. 89. Dále č. p. 245, ul. (lok RD Trávníky) od č. 226 po
kupní centrum Albert, Plumlov- 246, 249, 251-258, 260, 261, 271- konec obce sm. Lípy.
273, 89, K/2936/4, K/345.
ská ulice.
EG.D, a.s.

21052110614
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 1. června: Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty), Krásná, Sadová, Na
Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), za ul. Květnou
čtvrtek 3. června: E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl.
E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového
objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji, GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Jana. Tel.: 732 116 877
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Sháním pro svou rodinu dům, a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Nepronebo pozemek. Tel.: 737 827 329
dávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Z důvodu dojíždění do PV, sháním
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
ke koupi byt. Tel.: 605 011 594
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Pronajmu plně vybavený byt 1+1
v Prostějově. Tel.: 704 416 641
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
Pronajmu byt 2+1. Situovaný na jih, grafiky, starožitné zbraně i vzduchovvelký balkon. V okolí plná občanská ky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kavybavenost. Tel.: 704 416 641
pesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
Pronajmu pozemek (zahradu), 500 m2, keramiku, staré hračky, šperky ze střív Držovicích. Cena 1 Kč/rok.
bra a zlata i zlomkové, bižuterii, minTel.: 604 716 001
ce, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohledKoupím byt nebo dům do 10 km nice a spoustu dalších věcí nejraději
od Prostějova k rekonstrukci.
celou pozůstalost.
Tel.:777 164 309
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473
Pronajmu byt 2+1 v Pv.
Tel.: 605 547 122.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane
nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 4. června 2021
vzpomeneme 1. smutný rok,
co nás po těžké nemoci ve věku 59 let
opustil náš milovaný syn
pan Karel VOJÁČEK
z Brna, rodák z Kostelce na Hané.
Vy, kteří jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje máma a bratr Petr.
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Tři roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes, v uších
zní ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 3. června 2021
si připomeneme 45. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Drahomíry HASKIEWICZOVE
z Olšan u Prostějova,
jež by se 28. listopadu 2021
dožila 100 roků.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 2. června 2021
uplyne 3. smutný rok, co nás navždy
opustil náš drahý a milovaný
pan Ivan PÁLENÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne uchovejte.

Dne 4. června 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Jany ŠANTOVÉ.
Vy, kteří jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Kremlova
a bratr Milan s rodinou.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

Čas utíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.
Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.
Koupím staré pohlednice do r. 1945
i jiné sběratelské věci. Tel.: 608 420 808
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Dne 3. června 2021
uplyne 9 let, co nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Vy, kteří jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Palatkova.
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Dne 1. června 2021
vzpomeneme 19. smutné výročí
tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje celá
rodina. Kdo ji měl rád a chybí mu
tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

Dne 6. června 2021
tomu bude 5 let, co nás opustil
pan Josef JAHL.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Kdo žije v srdci, neumírá.

Časem se všechno změní
i pláč ustává, v srdci však
vzpomínka a bolest zůstává.

Dnes, tj. 31. května 2021
by se dožil 100 let
pan Miroslav STEJNÝ
z Prostějova,
šerif T. O. Rikatádo.
S láskou vzpomíná syn
Jaroslav a vnuk Jaroslav.

Dnes, tj. 31. května 2021
by se dožil 90 roků
pan Jaroslav SCHIEHL
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr s rodinou.

Dne 2. června 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí
paní Anny NEUSCHELOVÉ
z Kralic na Hané.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.
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Kdo v srdci žije, neumírá.

PRODÁM
Prodám atlas světa zn. Editions atlas
velmi levně. Tel.: 604 882 899
PRODÁM NÁDRŽ NA VODU.
KONTEJNER NA 1000 LITRŮ.
CENA 1700.- Kč. PROSTĚJOV ČECHOVICE. Mobil.: 731 855 194

FINANCE

Dne 1. června 2021
by se dožil 39 let
pan Pavel MÜNSTER.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Kdo v srdci žije, neumírá...

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
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
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Pohřební služba Pavel Makový
Dne 1. června 2021
vzpomínáme 5. smutné výročí,
co nás opustil
pan Václav PROCHÁZKA
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Ivana s rodinou,
syn Marek s rodinou.

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
František Fojtík 1945
Prostějov
Marie Moudrá 1935 Brodek u Prostějova
Petr Hrbáček 1974
Čehovice
Vojtěch Kořenek 1949
Buková
František Nedoma 1962
Vrbátky
Miroslav Pospíšil 1947
Vrbátky
Božena Dočkalová 1926
Vícov
Marcela Rozmánková 1945
Čehovice
Břetislav Ježek 1939 Čechy pod Kosířem

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Zapalte svíce, kdo jste ho
rádi měli, vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
čištění pozemků. Ivo Kroupa
tel.: 605 864 140
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 28. května 2021
uplynulo 12 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Uzávěrka
řádkové inzerce je
v PÁTEK 4. června,
v 10.00 hodin

Dne 5. června 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Augustin JIŘÍČEK.
S láskou vzpomíná manželka
Ludmila a dcera Luďka
s rodinou.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 31. května 2021
Ladislav Pluskal 1971 Lešany 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Trávníček 1943 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Eva Mackuliaková 1940 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 1. června 2021
Svatopluk Lutovský 1928 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 2. června 2021
Miloslav Humpa 1953 Určice 11.00 kaple Určice
PaedDr. Marie Šromová 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Stanislav Navrátil 1940 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 4. června 2021
Miloslav Koudelka 1937 Ptení 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Antonín Hoňka 1940 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Pavol Čarnecký 1961 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Zbraněk 1930
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 31. května 2021
Ladislav Švestka 1945 Plumlov 14.00 Obřadní síň Plumlov
Pátek 4. června 2021
Gustav Černý 1940 Žárovice 11.00 Obřadní síň Plumlov

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké

za
pouhých

.ġ
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Na nastávající letní sezónu hledáme
obsluhu ke grilu a k udírně a také servírku
nebo číšníka. Tel.: 775 780 046.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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 pracovníka do pekařské provozovny v Kostelci n. H. Pouze noční směny
od cca 18 hod. Info na tel.: 582 342 095

Uzávěrka
řádkové inzerce je
v PÁTEK 4. června,
v 10.00 hodin

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

21020320122

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

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Úklidový pracovník/-ce 7 600-11 400 Kč jednosměnný základní+praktická IF Facility, Prostějov
Chůva v dětské skupině 14 650 Kč
jednosměnný základní+praktická Hvězda, Prostějov
Pomocný kuchař/-ka
22 000-30 000 Kč turnusové
střední odborné
Erik Kunze, Žešov
Číšník/Servírka
18 500 Kč
jednosměnný základní+praktická František Vlach, Vícov
Ekonom/-ka
21 260 Kč
jednosměnný vysokoškolské
Domov pro seniory Jesenec
Materiáloví účetní
16 000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Chateau de Raey s.r.o., Zdětín
Referent/-ka obchodu 23 000-35 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
DT Mostárna, a.s.
Programátor/-ka PLC 30 000-40 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
CS Machine, Držovice
Kuchař/-ka
25 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Kuchyně J&S, Kralice n. H.
Lakýrník/-ce
21 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Lachman interier design, Pv
Skladník/-ce
20 000 Kč
jednosměnný střední odborné
TorayTextilesCentralEurope,Pv
Účetní
23 430-28 920 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
Domov seniorů Prostějov
Tajemník/-ce
26 730-39 420 Kč jednosměnný vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Řidič/-ka MKD
32 000-36 000 Kč noční
střední odborné
Petr Dolák, Prostějov
Skladový pracovník/-ce 18 240 Kč
třísměnný
základní+praktická Hopi, Kralice na Hané
Zámečník/-ce
30 000-45 000 Kč jednosměnný střední odborné
Laski, Srmžice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodejní asistent/-ka
Úklidoví pracovníci
Praktická sestra/bratr
Obsluha balící linky

111 Kč/hod.
91 Kč/hod.
205 Kč/hod.
100 Kč/hod.

turnusový
dvousměnný
jednosměnný
nepřetržitý

střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou
základní+praktická

Arscom, Prostějov
MW-DIAS, Prostějov
Domov pro seniory Soběsuky
Profrost, Prostějov

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

21041610445
21052610646

21052710669

21052010611

21052710661

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KU ZDRAVÍ
Kateřina DVORSKÁ, Určice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 2, 2, 7
Petr VESELÝ, Prostějov
Výherce získává: VSTUP PRO DVA v hodnotě 600 Kč na automobilovou akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Chceš-li být šik kup si kabelku od Fischerky.
Eva TRNĚNÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ se slevou v hodnotě 400 Kč na ušití kabelky.

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
20112061779

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.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nového trenéra prostějovských hokejistů, který naposledy působil jako asistent
Václava Prospala na jihu Čech…
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STOA, STOPY, PUNTÍK, RUNY, ZÁVIT, KLANY, PAST, NITĚ, CAEN, TANGO,
KÁNĚ, OREL, OMAKAT, KAMENÍK, ŘÍZENÍ, ANALÝZA, PIGMENT, GOLF,
ANION, PÁKY, ATOL, PUDR, VTIP, TRAFO, ŠNEK

19111261313

PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ…

2GUROHQê 3OHPHQR 6P\þN\
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HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Michael Foret
Jiří KONEČNÝ, Čechy pod Kosířem
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

3DWĜtFt
RE\YDWHOL GtO
þHUQRPRĜ WDMHQN\
VWiWX

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Předina
Pavel HOŘAVA, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

I dvaadvacáté vydání tohoto roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 3. ČERVNA 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

%R.
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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PŘIJÍŽDÍ FENOMÉN SAUDEK

3. KOLO

KDE SE CO DÌJE??

Slavný fotograf se představí nejen
ve Špalíčku, ale i na náměstí a v kině

Školní 1, Prostějov
pondělí 31. května
18:00 BÁBOVKY
česká komedie
20:00 SMOLNÝ PICH ANEB
PITOMÝ PORNO
komedie Rumunsko
úterý 1. června
14:00 DUŠE
animovaná komedie USA
18:00 PRINCOVA CESTA
animovaný film Lucembursko
20:00 CORPUS CHRISTI
polské drama
středa 2. června
18:00 SMEČKA
dobrodružný film Velká Británie
20:00 SLUŽEBNÍCI
československé drama
čtvrtek 3. června
15:00 3BOBULE
česká komedie
17:00 LÉTO PATŘÍ REBELŮM
rodinný film Slovensko
18:45 RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
dánský thriller
21:00 NAPĚTÍ
horor Velká Británie
pátek 4. června
15:30 DUŠE
17:00 RE-OPENING KINO KAFE 70
DJ na zahrádce
17:30 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
americké drama
20:00 BÁBOVKY
sobota 5. června
15:30 DUŠE
17:30 FOTOGRAF
česká komedie
20:00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
neděle 6. června
10:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká fantasy pohádka
15:00 DUŠE
17:00 PRINCOVA CESTA
18:30 BÁBOVKY
20:00 SMOLNÝ PICH ANEB
PITOMÝ PORNO

Zámek
Konice
do 27. června
SLUNCE AUSTRÁLIE
výstava Václava Ježka

1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(
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akce
v regionu...
Pohádkové prohlídky zámku
Podaří se princi Velenovi vybojovat krásnou Večernici?
Koho očaruje svými kouzly lstivá
čarodějnice Magi? Nezalekne se
pocestný Jindřich ve mlýně zdejšího
čertíka? To vše a mnohem více uvidíte na pohádkových prohlídkách
plumlovského zámku. Tradiční akce
se bude konat v sobotu 5. a v neděli
6. června od 10:00 do 18:00 hodin
v každou celou hodinu, poslední
vstup do zámku je v 17:00 hodin.

8ÚUVCXC,CPC5CWFMCX\PKMNCFÊM[URQNWRT¾EKICNGTKUV[,KPFąKEJC5M¾EGNCCRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC
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ZUŠ
V. Ambrose

Na nádvoří zámku
pátek 4. června
21:30 CHLAST
komediální drama, Dánsko
(film s titulky)
sobota 5. června
21:30 VLASTNÍCI
česká komedie

Kravařova 14, Prostějov
úterý 1. června
V LESE
výtvarný obor zve na výstavu prací
z okresní výtvarné soutěže

Mìstské divadlo
Prostìjov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské
do 29. srpna
FLÓRA A FAUNA Z NAŠICH
DEPOZITÁŘŮ
výstava obrazů
do 29. srpna
DOPOSUD
výstava děl Kamily Hájkové
pátek 4.-neděle 6. června
BÁSNÍK SLEZSKÉHO LIDU
PETR BEZRUČ
Červený domek v Kostelci na Hané otevřen

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
od úterý 1. června do čtvrtka 3. června
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
Pro milovníky nevšedních zážitků je
připravena netradiční prohlídka divadla, díky které se můžete ocitnout v záři
reflektorů, přivonět k nedojedenému štrúdlu Járy Cimrmana nebo přiblížit oko
ke škvíře v kulisách na jevišti.
Kapacita je omezena na 12 návštěvníků,
vstupenky 20 Kč na pokladně divadla.

Zámek
Plumlov
sobota 5. a neděle 6. června
10:00 JARNÍ POHÁDKOVÉ
PROHLÍDKY
Podaří se princi Velenovi vybojovat
krásnou Večernici? Koho očaruje svými
kouzly lstivá čarodějnice Magi s manželem Bujónem? Nezalekne se pocestný
Jindřich ve mlýně nástrah zdejšího čertíka? To vše a mnohem více uvidíte na
našich pohádkových prohlídkách. Přijďte si společně s námi užít tyto kouzelné
příběhy!
sobota 5. června
9:00 DĚTSKÝ DEN S KLUBY
VOJENSKÉ HISTORIE
akce pro celou rodinu

Dětský den s kluby
vojenské historie
20072411164

potvrdit, že v sobotu 5. června od 17:30 hodin bude v Metru uveden snímek Fotograf pojednávající o životě a díle
Jana Saudka,“ upozornil Jindřich Skácel.
Kdo nestihne slavnostní zahájení, určitě bude mít
dostatek příležitostí se na prodejní výstavu Fenomén
Saudek do Špalíčku prostějovského muzea vydat v jiném termínu. Expozice bude přístupná veřejnosti až
do 5. září.

Letní Kino

Zlatá
brána

691~0×7<É,32=9~1.<
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Kino
Metro 70

sobota 5. června, 14.00 hodin

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

KDY: ÈTVRTEK 3. ÈERVNA, 16:30 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA (PROSTOR VEDLE MUZEA), PROSTÌJOV

Tak už se to blíží! Ve čtvrtek 3. června bude zahájena
jedna z nejvýraznějších akcí letošní kulturní sezóny
v Prostějově. Tou bude nesporně výstava fotografií
Jana Saudka, kterou připravilo prostějovské muzeum
ve spolupráci s galeristou Jindřichem Skácelem. Dá se
očekávat, že o expozici bude nebývalý zájem, čemuž
organizátoři přizpůsobili i její slavnostní zahájení
a další program.
Vernisáž výstavy Fenomén Saudek by měla odstartovat
ve čtvrtek v 16:30 hodin. Zcela netradičně proběhne na
hlavním náměstí, konkrétně pak v prostoru u hlavní budovy prostějovského muzea. „Vzhledem k tomu, že se dá
předpokládat, že bychom se všichni do prostor Špalíčku
i vzhledem ke stále platným opatřením nevešli, usoudili
jsme, že bude lepší, pokud ji provedeme na náměstí,“ vysvětlil Jindřich Skácel.
Po zahájení se všichni přesunou do Špalíčku prostějovského muzea, kde si budou moci prohlédnout výstavu. „Lidé
budou dovnitř chodit po skupinkách, jsem přesvědčen, že
na každého se určitě dostane,“ dodal Skácel.
Ve Špalíčku bude k vidění zhruba padesátka Saudkových
děl, z nichž většinu budou tvořit fotografie. Chybět však
nebudou ani jeho obrazy. Zcela originálním a dosud nikde
nezrealizovaným doplňkem pak bude také přehlídka fotografií prostějovských tvůrců, která vznikla i díky spolupráci
s Večerníkem. Ta bude umístěna hned ve dvou místnostech, její součástí bude i vytvoření dobového fotoateliéru.
Atmosféru celé akce nepochybně podtrhne i fakt, že
díky sponzorům bude pro účastníky přímo ve Špalíčku připravena káva a zmrzlina zdarma. Čtvrteční
vernisáží však doprovodný program neskončí. „Po bezproblémové domluvě s ředitelkou prostějovského kina mohu

vs. TJ Plazy

Vy u vody,
noviny doma
EOLåxÊLQIRQDVWUDQ÷

Zámek Plumlov a Klub vojenské
historie Litava pořádají Dětský den
s kluby vojenské historie, který se
bude konat v sobotu 5. června od
9:00 do 17:00 hodin na plumlovském zámku. Vstup na dětský den je
volný.

Voxel na Žraloku
Populární písničkář Voxel známý
například svojí písní V naší ulici
vystoupí nadcházející neděli 6. června od 14:00 hodin v plumlovském
Campu Žralok.

Muzeum a galerie

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.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
virtuální prohlídka a video na
Můžete využít nabídky baterií
www.teliportme.com
do sluchadel a drobné příslušenství
VÝSTAVA OBRAZŮ
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný či ušní tvarovky různých velikostí).
a svébytný umělec byl s Prostějovem
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
spjatý přes padesát let a stal se jeho
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
i pulzující život
info na tel.: 588 008 095, 724 706 773.

Zámek
Prostìjov

Galerie
Špalíèek

Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 3. června
16:30 FENOMÉN SAUDEK
nám. T. G. Masaryka 2
slavnostní vernisáž výstavy za účasti
do 31. května
samotného autora bude uvedena ve spoCONCRETELY
lupráci s galeristou Jindřichem Skácelem
výstava děl sochařky Sabiny Knetlové
a záštitou primátora Statutárního města
a malíře Iva Sumce
Prostějov Františka Jury a jejím originálúterý 1. června
ním doplněním budou fotografie pros15:00 DEN DĚTÍ
akce u příležitosti tradičního svátku, po- tějovských tvůrců, kteří tak chtějí vzdát
poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv
dává se cukrová vata zdarma

V úterý 1. června od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov
„PLETENÍ Z PEDIGU“. Zaměřeno na
výroba košíku. Sebou 50 Kč na úhradu
materiálu.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 2. června od 7:45 hodin se koná NAUČNÁ STEZKA
KLADECKO. Společná vycházka nejen
pro seniory naučnou stezkou, která vede
z Jesence do Dzbelu kolem vzácného
mokřadu Bělá. Zde můžete pozorovat
nejen dokvétající orchideje a upolíny, ale
i vážky a další hmyz. Postupně projdete
všechna zastavení naučné stezky. Ráno
sraz na hlavním nádraží v Prostějově
v 7:45 hodin, společný odjezd vlakem
v 8:02 do Jesence. Návrat vlakem ze
Dzbele dle počasí mezi 13:30 a 15:00
hodin. Délka trasy 9 km.
* v sobotu 5. června od 8:30 hodin se
uskuteční BYLINKOVÁ VYCHÁZKA NA KOSÍŘ pod vedením známého
litovelského bylinkáře Vládi Vytáska
povede z Čelechovic podél jižních svahů Velkého Kosíře až do Stařechovic.
Cestou si budete všímat rozkvetlých
stepních trávníků, určovat léčivé rostliny
a navštívíte místní lomy. Vycházku zakončíte Na Ulmance v zahradě manželů
Křepelkových, kteří vám představí, jak
lze o zahradu pečovat přírodě blízkým
způsobem. Seznámí vás s vysazenými
starými odrůdami ovocných stromů
a s obnovou kamenných zídek na své
zahradě. Ráno sraz v žel. stanici Čelechovice na Hané v 8:30 hodin (vhodný vlak
z Prostějova, který odjíždí v 8:02 – nastupujte do posledního vagónu!). Návrat
v odpoledních hodinách buď autobusem
ze Stařechovic, anebo opět z Čelechovic
na Hané. Délka trasy do Stařechovic
asi 5 km. Poplatek: 100 Kč za osobu.

SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc
při vyřizování záležitostí v rámci výhod
a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9-12hod a dále po tel.
domluvě.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či
manželské krizi. Poradenství pro rodiče
při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc
při výchovném směřování - to vše s psycholožkou Marcelou Anežkou Kořenkovou.
Multikulturní centrum Mozaika
* v úterý 1. června od 16.30 do 17.30
hodin je na programu kurz MONTESSORI – VŠESTRANNÝ ROZVOJ
DÍTĚTE s P. Sochorovou, v němž
kromě základní edukace rodičů bude
k dispozici cca 50 pomůcek (hraček).
Jednotlivé aktivity rozvíjejí smyslové
poznání, jemnou motoriku, matematické myšlení a slovní zásobu. Kurz je
určen pro rodiče s dětmi ve věku 18
měsíců až 4 roky.
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SERVIS PRO ŽENY
ƔƔDalší díl tematické strany představuje první vítězku seriálu PROMĚNA
IMAGE po čtvrt roce! A nejen to...
dvoustrana 26-27

OMALE DO SIGMY
Foto: Michal Sobecký

Brzké sobotní ráno
SURzLOQDORXFH
Y3LYÉQÈWDNÅ9HÄHUQÉN
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Ladislav VALNÝ
OLOMOUC, PROSTĚJOV V olomoucké Čajkaréně budou mít od nové sezóny 2021/2022 domácí zázemí basketbalisté BK Olomoucko. Klub, který vznikl v roce 2017 po finančním krachu
Orlů, se tak po čtyřech letech stěhuje z Prostějova. Pozitivní ale je, že nejvyšší tuzemská soutěž
zůstane v kraji, stejně by měla být zachována spolupráce s oddílem BCM Orli.

strana 25

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 38

➢

ƔƔ Zájem prvoligových klubů sílí a tak
první fotbalista tmavé pleti se v dresu
prostějovského eskáčka příliš neohřeje
strana 29
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL
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ƔƔ Osmnáctiletý prostějovský tenista Dalibor Svrčina se na pátý pokus
konečně dočkal! Po předchozích
čtyřech vyřazeních v semifinále se
hráči TK Agrofert povedlo projít poprvé do souboje o titul na domácím
podniku v Mostě. V boji o premiérový
titul padl s Italem Francem Agamenonem.
ƔƔ Uplynulý víkend uspořádal Český
svaz chovatelů Plumlov na Tyršově náměstí místní výstavu králíků, drůbeže
a holubů. K vidění byli králíci všemožných plemen, včetně zakrslých, ale také
drůbež a holubi.
ƔƔ Fotbal Jesence-Dzbelu slaví
úspěch, jednoho z jeho odchovanců,
tedy devítiletého Ondřeje, si vyhlédla
fotbalová Sigma, kam se nyní přesouvá.

SIMONA BAJUSZ!

Marek SONNEVEND

vs.

PROSTĚJOV Společně s brazilskou blokařkou je hlavní tváří avizovaného posílení
hráčského kádru volejbalistek VK Prostějov.
Kdo? Sedmadvacetiletá nahrávačka
Simona Bajusz, která do hanáckého klubu
přestupuje z libereckého družstva úřadujících šampionek UNIQA extraligy žen ČR!

ƔƔ Státní zemědělská a potravinářská
inspekce odhalila v prostějovské prodejně Lidl v Anenské ulici plesnivý
vícezrnný chlebík z Polska.
ƔƔ Včera, tj. v neděli 31. května, měl
31 let někdejší hokejový obránce a odchovanec Prostějova Jan Kolibár, který
hrál naposledy na Islandu.
ƔƔ V Přemyslovicích tento týden
mělo končit dopravní omezení na
hlavní silnici do Konice, nicméně plně
průjezdná je silnice už nyní.
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PROSTĚJOV Poprvé na vlastním kurtu
u
v 1. lize družstev mužů ČR 2021 se představí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
Ve 3. kole soutěže přivítají TJ Plazy,
duel se hraje v sobotu 5. června od
14.00 hodin ve venkovním areálu
u sokolovny na Skálově náměstí.
Úvodní dva zápasy Hanáci odehráli o uplynulém víkendu na
hřištích největších favoritů v Praze a Zruči. Teď naopak poměří
síly s papírově nejslabším protivníkem, který je prvoligovým nováčkem. A v boji o nezabřednutí
do sestupových starostí tak zní
prostějovský úkol jasně: zvítězit!
„My samozřejmě nikoho nepodceňujeme, ale podle síly hráčských
kádrů jednotlivých celků to před začátkem sezóny vypadalo, že nejschůdnějšími soupeři by měly být týmy Vsetína B a právě Plazů. Tím pádem je zřejmé,
é,
že doma musíme vyhrát, abychom se vyhnuli
nuli
bojům o záchranu. Pokud nastoupíme v k
kompletl
ní sestavě, jsem optimista,“ řekl Večerníku hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
Co se diváků týče, ti musí splňovat po vzoru profesionálních sportů
stanovené hygienické podmínky. To znamená doložit u vchodu do
areálu absolvování testu na koronavirus s negativním výsledkem (antigenním ne starším 72 hodin, PCR ne starším 7 dnů), případně vyplnit čestné prohlášení a prodělání onemocnění covid-19 v uplynulých
90 dnech či o absolvovaném očkování na covid. „Každý fanoušek navíc musí mít na obličeji roušku a dodržovat v hledišti dvoumetrové
rozestupy,“ upozornil Beneš.
(son)
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„Ta písnička je hymnou mikroregionu, náš učitel Křivánek ji složil snad
před deseti lety. Pořád se to vytahovalo jen při akcích Němčicka. Nám
se to zalíbilo, chtěli jsme tedy zpropagovat školu a nastartovat nás žáky
i veřejnost písničkou. Tak jsme se
vyhecovali a vypustili to do éteru,“
poznamenal ředitel ZUŠ Němčice
nad Hanou Ladislav Gazdag, který
ve videu rovněž účinkoval.
Nyní si může pochvalovat, že nahrávka vzbudila velký ohlas. Mnohem větší, než podle svých slov
čekal. „Má to snad dvacet tisíc zhléd-

NĚMČICE NAD HANOU
Netradiční hudební počin si
nedávno připsali učitelé i jejich žáci Základní umělecké
školy v Němčicích nad Hanou.
Společně se totiž rozhodli jednak připomenout vlastní školu, zároveň vyzdvihnout celý
region. A jak jinak než umělecky – konkrétně hrou na nástroje a zpěvem. Výsledkem je
přehraná a přezpívaná hymna mikroregionu Němčicko.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

nutí, nečekali jsme až takový ohlas
VIDEO
a že se toho lidi chytnou. Jsme moc
klikni na
www.vecernikpv.cz
rádi, že se to lidem líbí a vzbudilo to
spoustu kladných ohlasů,“ raduje se
Gazdag.
Škola počinem zároveň vysílá k veřejnosti vzkaz, že se život vrací pomalu do normálu. Jak se přitom ukázalo, sami představitelé mikroregionu
byli z nápadu užaslí. „Popravdě jsem
to nevěděl, bylo to spíš takové přeFoto: Facebook
kvapení. A naživo by se měla hymna hrát 20. června v Němčicích nad akci mikroregionu v Hrušce,“ usmí- Písničku si můžete poslechnout od
Hanou na slavnostech. Jsme zvědaví, vá se předseda mikroregionu Kamil úterý 1. června i na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz.
zda bude zahrána a zazpívána také na Štětař.

Letní kino na zámku
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PROSTĚJOV
Nad
hlavou v krvi a že mírná podnapilost otevírá
hvězdy, před sebou hvězdy. Ty naši mysl světu kolem nás, zmennad vámi září na potemnělé ob- šuje naše problémy a zvyšuje naši
loze seskupené do různých sou- kreativitu. Povzbuzeni touto teorií
hvězdí a ty před vámi poutají vaši se Martin a jeho tři přátelé, všichni
pozornost na velkém filmovém znavení středoškolští učitelé, pustí
plátně. Takový zážitek vám v sou- do experimentu spočívajícího v tom,
časnosti může přinést pouze letní že si během pracovního dne udržují
kino. To bude po celý nadcháze- stálou hladinku. To je hlavní zápletjící měsíc červen připraveno na ka oceňovaného dánského filmu
nádvoří prostějovského zámku. Chlast. Právě ten nadcházející pátek
Existuje teorie, že bychom se měli otevře letošní sezónu letního kina na
rodit s malým množstvím alkoholu nádvoří prostějovského zámku.

Foto: Facebook
„Hned první projekci pojmeme
slavnostně,“ navnadila ředitelka prostějovského kina Barbora
Kucsa Prágerová. Nadcházející
sobotu se pak lidé mohou těšit na
českou komedii Vlastníci, příští
pátek do Prostějova dorazí skutečná filmová klasika v podobě
snímku Pulp Fiction: Historky
z podsvětí, následovat budou filmy 3Bobule, Rytíři spravedlnosti,
Šarlatán, Palm Springs a Poslední
aristokratka.
(mls)
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památkářů, mít rozšířenou zahrádku před kinem,“ prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.
I tak příchozí čekají pěkné filmové
zážitky. Dnes je od 18.00 na programu česká komedie Bábovky s Ondřejem Vetchým a Janou Plodkovou
v hlavní roli. Film byl uvedený do
kin loni, na Československé filmové
databázi získal solidních 62 procent.

Ve 20.00 hodin se pak diváci mohou
těšit na erotickou komedii Smolný
pich aneb Pitomý porno. Snímek
upoutal například porotu Berlinále a získal Zlatého medvěda. Spolu
s promítáním pak kino opět rozjíždí
také zahrádku kavárny.
Kompletní program na tento týden najdete na straně 20 dnešního
(sob)
vydání.

3OXPORYQDYåWtYt
]SěYiNVoxel
PLUMLOV Příjemnou neděli můžou zažít lidé v autokempu Žralok.
Kromě klasických aktivit a občerstvení totiž tentokrát bude k mání
i koncert. A to popfolkového zpěváka Voxela.
Devětadvacetiletý umělec, vlastním
jménem Václav Lebeda, je již autorem
několika alb. V minulosti vystupoval
v duu třeba s dalším písničkářem Pokáčem. Nyní vystupuje sólově. V roce
2014 se stal vítězem ankety Zlatý sla-

vík v kategorii Hvězda internetu. Voxel je zároveň všestranně nadaný hudebník, který hraje třeba na kytaru
nebo mandolínu. Stejně pestrý je
pak jeho repertoár a zejména témata, kterým se v písních věnuje. To vše slibuje hezký zážitek.
Stačí v neděli 6. června zajít
do autokempu Žralok, koncert
začíná ve 14.00 hodin. Pořadatelé ujišťují, že se uskuteční dle platných hygienických pravidel.
(sob)
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POZOR!

PROSTĚJOV Čekání bylo dlouhé,
nyní ale končí. Dneškem, tj. pondělím 31. května, naplno otevírá kino
Metro 70. Kromě vnitřních prostor
kavárny se provoz rozjíždí naplno,
ovšem ještě s jednou výjimkou.
„Určitě otevíráme, a to i za podmínky, že nebude možná konzumace občerstvení v sále. Máme
možnost, i díky vstřícnému postoji

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

Na internetových stránkách www.vecernikpv.cz hlasujte,
který ze snímků se vám líbí nejvíce. Nejúspěšnějšího autora
vyzpovídáme v exkluzivním rozhovoru!

VEČERNÍK NA LÉTO
VY U VODY, NOVINY DOMA
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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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Poøiïte si PØEDPLATNÉ na 8 vydání
pro mìsíce èervenec a srpen
a získáte 4 èísla v záøí ZDARMA.

Pøedplatné na ÈTVRT ROKU
jen za pouhých 200 Kè.
Objednávky zasílejte na e-mail: predplatne@vecernikpv.cz,
volejte či pište SMS na tel.: 608 960 042
nebo se zastavte na naší provozovně Vápenice 19, Prostějov
Foto: Internet
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„Přeji si, aby si lidé z kostelů odnášeli kousek naděje,“
BYLI JSME
U TOHO

pronesla při zahájení akce Milada Sokolová
PROSTĚJOV Organizátoři celonárodní akce Noc kostelů určitě
čekali víc, v Prostějově tedy rozhodně. Po roční odmlce zaviněné PŮVODNÍ
pandemií covid-19 se ale společná akce opět mohla uskutečnit cel- reportáž
kem bez větších omezení. I proto faráři jednotlivých svatostánků, pro Večerník
které minulý pátek večer otevřely doslova dveře kostelů dokořán, Michal
očekávali velkou návštěvnost. Byli ale bohužel zklamaní, například KADLEC
slavnostního zahájení v hlavním prostějovském kostele Povýšení
svatého Kříže se zúčastnily jen chabé tři desítky lidí. Projevu se měl měsíců tím nejlepším způsobem, jak
tradičně ujmout primátor František Jura, ale nakonec jej pro pra- trávit volný čas a nabírat síly pro další boj
covní zaneprázdnění nahradila náměstkyně Milada Sokolová.
s koronavirem,“ uvedla Milada Sokolová.
„Je pro mě velkou ctí uvítat vás jménem
města Prostějova na zahájení letošní
Noci kostelů, při níž se už tradičně návštěvníkům otevírají chrámy a modlitebny na mnoha místech naší země
a do níž se už roky zapojují i církve u nás
v Prostějově. Jsem moc ráda, že se setkáváme v tomto chrámu, který nám odkázali naši předkové a který patří k chloubám našeho krásného města,“ řekla na
úvod svého proslovu Milada Sokolová,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova. Noc kostelů se podle
ní koná ve složité době poznamenané
novou nemocí. „Na jedné straně nás
nyní naplňuje radost, že se už můžeme
osobně setkat, na straně druhé máme
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ještě v myslích, jak epidemie zasáhla do
života nás všech. S řadou našich blízkých
se už nemůžeme setkat, protože jim virus vzal život. Téměř každý z nás ztratil
někoho blízkého ať už člena rodiny, přítele, souseda, známého, či spolupracovníka. Pod tlak nové náročné situace se
dostaly rodiny i lidé žijící sami. Řada lidí
poznala izolaci či nemoc ohrozila jejich
zaměstnání. Letošní ročník Noci kostelů
je věnován tématu životního prostředí,
tedy přírodě. Byla to právě pandemie,
jež nám ukázala, jak mocná může být
a jak výrazně může ze dne na den změnit
naše životy. Zároveň ale příroda nastavila
také svou vlídnou tvář. Pro mnohé z nás
se právě pobyt v přírodě stal na mnoho

Rok 2021 je v českém církevním prostředí jubilejním. „Právě letos si připomínáme 1 100 let od úmrtí první české světice,
národní patronky, Matky české země
svaté Ludmily. Tato světice je uctívána
také jako patronka babiček a vychovatelů. Obě tyto skupiny prožily v poslední
době opravdu náročné časy. Na naše
prarodiče, rodiče a další seniory dopadla
nová nemoc velmi výrazně, když je izolovala od okolí a vzala jim radost ze setkávání s blízkými. A vychovatelé, tedy lidé
v našem školství, čelili s velkým nasazením dosud nepoznané situaci a naprosto
novým výzvám. Vnímám proto fakt, že
je dnešní Noc kostelů spojena právě se
svatou Ludmilou také jako připomínka
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2x foto: Michal Kadlec
těchto hrdinů poslední doby. Přeji si, aby
letošní Noc kostelů navštívilo co nejvíce
našich bližních a aby si každý z nich odnesl domů alespoň kousek této naděje.
Skončím proto slovy patrona ochrany
životního prostředí svatého Františka
z Assisi, který říkal, že i jeden sluneční
paprsek může prostoupit mnoho tmy,“
uzavřela svůj projev Milada Sokolová,
čímž oficiálně zahájila letošní Noc kostelů v Prostějově.
Právě kostel Povýšení svatého Kříže
uspořádal pro návštěvníky opět bohatý
program. Po hodinové mši vystoupila
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ahájeeníí nnoci
occi kkostelů…
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3x foto: Michal Kadlec
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s Koncertem do nebe schola mladých
lidí z Prostějova, David Postránecký se
postaral o varhanní koncert a nechyběly
ani tradiční projížďky kočárem po centru
Prostějova, které jako vždy organizoval
Václav Obr z Čech pod Kosířem. A pochopitelně nechyběly ani komentované
prohlídky běžně uzavřeného interiéru
kostela. Prostory kostela provázeli zájemce opět studenti Střední odborné
školy podnikání a obchodu. „Jsem rád,
že naše škola pomáhá při realizaci programu Noci kostelů již od roku 2010.
Stalo se pěknou tradicí, že studenti realizují prohlídky kostela Povýšení svatého
Kříže a kostelní věže. Letos se uskutečnila
prohlídka chrámové lodi od osmé hodiny večerní. Prohlídky kostelní věže probíhaly po čtvrthodinových intervalech
v počtu pěti účastníků. Současná podoba
věže pochází z roku 1725. Návštěvníci
ve zvonici mohli obdivovat například
zvon z roku 1698, který váží asi 4,4 tuny,

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

byl ulit v tónině „a“ a patří mezi největší
a nejvzácnější zvony na Moravě,“ řekl Večerníku Marek Moudrý, ředitel SOŠPO
v Prostějově, kterého se Večerník zeptal,
odkud studenti čerpají znalosti o kostelech. „První prohlídky kostela Povýšení
svatého Kříže proběhly již v roce 2008.
Od té doby zde naše škola realizuje prohlídky při různých příležitostech. V posledních letech je také prohlídka kostela
součástí prázdninových prohlídkových
okruhů, na kterých spolupracujeme
s magistrátem. Základem prvních průvodcovských textů byla odborná literatura pana doktora Kavičky. Tyto texty prošly několika změnami, které například
souvisely se změnou výzdoby kostela.
Poslední korekturu provedl současný
prostějovský farář Aleš Vrzala,“ vysvětlil
Marek Moudrý, který rovněž konstatoval, že letošní Noc kostelů nenavštívilo
tolik lidí jako v minulosti. „Návštěvníků
přišlo skutečně méně než v předešlých
ročnících. Dle mého názoru to má souvislost s doznívajícími protiepidemickými opatřeními a obavami z rizika nákazy.
Důležité je, že Noc kostelů proběhla a našla si svoje zájemce,“ uzavřel optimisticky
Marek Moudrý.
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PROSTĚJOV Do akce Noc kostelů se jako vždy zapojil také kostel svatého
Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici v Prostějově. Program zde probíhal v mnohem „štíhlejší“ formě než v předcházejících ročnících Noci kostelů. Přesto se
během tří hodin mohli lidé dozvědět spoustu zajímavých informací, prohlédnout si celý svatostánek včetně věže a nedávno zrekonstruovaného paxu.
covidová situace vůbec dovolí
Michal KADLEC jestli
Noc kostelů uspořádat. Každopádně
„Náš program je na rozdíl od před- jako vždy umožňujeme návštěvníkům
chozích let trošku omezenější, proto- prohlídku celého kostela, vystoupí
že jsme do poslední chvíle nevěděli, dvojice muzikantů za doprovodu

kláves a saxofonu a akci ukončíme
v devět hodin večer modlitbou za
Boží pomoc. Bohužel se nám nepodařilo uskutečnit vystoupení country
hudebníků, takže snad až zase za rok,“
sdělila Večerníku Zuzana Bartošová,
prostějovská zastupitelka a patronka
tohoto svatostánku v Brněnské ulici.
Také v tomto kostele si Večerník povšiml chabé účasti návštěvníků. „Také

já jsem očekávala mnohem větší zájem.
Myslím si, že se lidé stále bojí účastnit
se větších společenských akcí, protože
stále myslí na nebezpečí nákazy. Anebo za ten rok naprosto zpohodlněli.
Je ale dobře, že jsme dodrželi tradici
a kostel otevřeli, aby se lidé dokázali
alespoň trošku povznést, vědět, co se
děje venku a začít po dlouhé době zase
žít,“ uvedla Zuzana Bartošová.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

Kostelec roztleskal sbor Nota BeneDA<IAµMTUQîÜ@

KOSTELEC NA HANÉ Poloprázdný kostel? Ten v Kostelci na
Hané nečekejte. Minimálně ne během Noci kostelů. Páteční
pobídka přilákala do kostela svatého Jakuba davy lidí. A kdo
přišel, nelitoval. Kostel letos nabídl bohatý program o sedmi
položkách, nechyběla prohlídka s průvodcem nebo májová
pobožnost. Jedna část programu byla však trošičku chudší. „Na
prohlídku zase tolik lidí nechodí. Co je zajímalo vždy nejvíce, to byl
výstup do věže. Ten ale letos neděláme. Možná by jich přišlo více,
je odtud krásný výhled. Tentokrát se tam ale dostanou jen trumpetisté,“ konstatoval duchovní z Kostelce na Hané Petr Šimara.
Spolu s Jiřím Vrbou, který organizoval
zdejší Noc kostelů, provedl zájemce
programem. A ten slavil úspěch. Největší si však připsal sbor Nota Bene
z Prostějova. Po sedmé hodině nadchl
téměř plný kostel. „Byla to moc pěkná
akce, opravdu se mi líbila. A bylo by
pěkné, kdyby jich klidně každoročně
bylo více. Obvykle chodím do Prostějova, tentokrát jsem zvolila Kostelec na
Hané. A rozhodně nelituji,“ usmívala
se po koncertu Ludmila Bednářová,
krátce po ohlušujícím potlesku. „Teď
byla zrovna největší účast, byl skoro
plný kostel. Takže u nás vládne spokojenost,“ poznamenal Petr Šimara.
Spousta lidí si ale nenechala ujít ani vystoupení trumpetistů. Těm však osud
a stavitelé nachystali pořádný oříšek,

čekal je totiž výstup na věž po strmých
schodech i s nástroji. „Už tam budeme?“
ptali se už v polovině schodiště s naději
v hlase jeden druhého. Nahoře přímo
u zvonů krátce vydechli a začali hrát.
Krásně, dlouze. A navíc s publikem,
dole pod věží. Stačila chvíle a k věži kostela se nesly ovace. „Většinou jsme se domlouvali, rok dva zpátky a bylo to pěkné. Čekali jsme ještě na to počasí, když
je škaredě, moc lidí nechodí. Letos se to
ale povedlo,“ byl spokojený Jiří Vrba. Těšilo ho, že řada lidí přijela i z Prostějova,
dokonce z Kladek. Sám pak část z nich
provedl na prohlídkách kostela.
A co návštěvníky zajímalo? „Nejvíce se
ptali na věž. A taky na zdejší kryptu, tu
ale neotevřeme. Co jsou záznamy z farní
kroniky, je tam asi deset místních pohřbe-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ných, aby se po nich nešlapalo v dobách,
kdy byl hřbitov okolo kostela. Celkově je
pak zajímala zákoutí, která běžně nevidí,“
pověděl Jiří Vrba. V Kostelci na Hané se
loni Noc kostelů nekonala, letošní tak
byla první po dvouleté pauze. A určitě ne
poslední. Nadšení návštěvníků bylo totiž
přímo úměrné spokojenosti pořadatelů.
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3x foto: Michal Sobecký
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se tak v Mozaice stříhalo, upravovalo,
aranžovalo. Postupně do nových tvarů
a variací byly vtělesněny třeba gerbery
i mnohé jiné rostliny. Chyběly snad jen
růže.
Výsledek se pak dostavil, po hodině
a půl už se ženy mohly pochlubit pěknou výstavkou, která byla navíc opravdu
pestrobarevná. Zajímavé bylo, že většina
se snažila aranžmá z květin ladit spíše
dvoubarevně. Jako hlavní však přítomní
nepochybně považovali, že zase můžou
vůbec akce probíhat. A lidé se spolu
potkávat. „Je dovoleno mít uvnitř akce.
Zájem je standardní, takže ty naše počty
hygienickým nařízením vyhovují,“ poznamenala spokojeně Jana Rozehnalová

„Dlouho jsme uvažovali, co s tím. Počasí
se teď začíná vybírat, rozhodli jsme se ale,
že akci přesuneme,“ prozradila Večerníku
Miroslava Gabrielová, vedoucí centra.
Děti a mládež však nemusí smutnit, jedná
se pouze o přesun akce. „Plánujeme akci
přesunout na nacházející sobotu pátého
června opět od patnácti hodin. Všechny
tímto zveme,“ vzkazuje Gabrielová. (sob)

3x foto: Martin Zaoral

to užily,“ prozradila jedna z maminek.
Zástupci zámku byli s akcí i s rozjezdem letošní sezóny velmi spokojeni. „Loni se vše touto dobou
rozjíždělo velmi pomalu, nyní už
máme přes tři tisíce návštěvníků.
A kolik jich navštívilo park, to se ani
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kou olomouckého spolku Potvůrka.
Největší atrakcí však byla určitě prohlídka parku v doprovodu
princezny. Kromě vyprávění o jejím běžném životě mohli sledovat
příběh o lásce mezi ní a kuchařem.
Tomuto vztahu nepřála služebná,
která si na muže v bílém rovněž myslela. Královští rodiče pak doufali, že
se jejich dcera provdá za urozeného,
nicméně velmi zvláštního nápadníka, který kritizoval zdejší park za to,
že je „příliš zelený“. Kartami nakonec zamíchal čarodějný lektvar, po
němž se pyšný princ zamiloval do
intrikující služebné. Princeznu a zejména její rodiče potěšilo to, že se
nakonec ukázalo, že i kuchař je ve
skutečnosti také princ. „Chtěly jsme
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Pro návštěvníky zámku byl po celý
uplynulý týden připraven velmi
bohatý program. Mohli vyrazit na
procházku parkem s princeznou, vyzkoušet si malování na obličej či si
vyzkoušet svoji zručnost v dílničkách
u Hanácké ambasády. Zavítat mohli
i do zámeckých interiérů, absenci průvodce nahradil zajímavý kvíz. Kromě
toho se děti a jejich rodiče mohli zapojit do kurzu malování pod taktov-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

jít s mojí mamkou a dcerou na prohlídku s princeznou, vše jsem zarezervovala, pro nás dospělé koupila
lístky, ale nakonec dceru tak chytlo
malování u Hanácké ambasády, že
s námi vůbec nešla. Tak jsme ji tam
nechali, šly s babičkou samy a moc si

Zájemci si již koupili prvních deset laviček v parku

ČECHY POD KOSÍŘEM Co trápí princeznu? Kde se učila hrát na klavír a kde dostala svoji první růži? A je už do někoho zamilovaná? To
vše a spoustu dalších informací se děti i jejich rodiče mohli dozvědět
během speciálních prohlídek zámeckého parku, jejichž kapacita byla už v průběhu týdne zcela obsazena. A Večerník byl u toho!

OTASLAVICE Ne zcela obvyklá
náboženská akce se uskuteční tuto
sobotu v Otaslavicích. Místní budou
mít možnost poděkovat pomocí
poutě za obnovení obrazu místního
rodáka. A to cestou do Křtin.

„Votivní obraz od farníků z Otaslavic
a Vincencova byl namalován akademickým malířem M. F. Skulou z Brna
v roce 1928. A v tomtéž roce byl věnován do Křtin. Tehdejší pouti se jako
čtrnáctiletý zúčastnil i otaslavický ro-

dák a budoucí hrdina bitvy o Británii,
stíhací pilot Josef František,“ připomíná
místní Klub vojenské historie spolu
s farností, které akci organizují. Pořadatelé nabízí dvě možnosti buď cestu
v 9.00 hodin z Otaslavic autobusem

a následně dvanáctikilometrovou pouť
pěší, nebo těžší variantu, a sice 36kilometrovou cestu od otaslavického kostela přímo do Křtin. Pro spáče to ale
nebude nic moc, skupina vychází od
kostela ve 4 hodiny ráno.
(sob)

PROSTĚJOV V pořadí už čtvrté
„stoleté“ oslavy v krátkém časovém
úseku zaznamenali v Centru sociálních služeb v Prostějově. Tentokrát
tam kulaté narozeniny oslavila Františka Daňová, které poblahopřála
nejen ředitelka tohoto největšího
sociálního zařízení v Prostějově,
s gratulacemi ke 100. narozeninám
se přidal i primátor František Jura.
„Paní Daňová oslavila své narozeniny
v kruhu nejbližší rodiny. Od ní dostala
sladký dort z odpalovaných věnečků.
Dále pak balíček sladkostí, balíček kosmetiky, sošku andílka a deku. Paní má
ráda květiny, takže mezi dárky nechyběla ani kytice nádherných květin a krásně
vzrostlá orchidea v květináči, ze které se
může těšit po dlouhou dobu,“ prozradila Večerníku Helena Vránová, ředitelka
Centra sociálních služeb v Prostějově.
Jak vzápětí dodala, Františka Daňová
přišla ve velmi raném věku o oba rodiče,
od pěti let ji vychovával strýc s rodinou.
„Vystudovala Baťovu školu práce ve Zlí-

ně a celý život pracovala jako ekonomka.
Měla celkem čtyři děti, dva syny a dvě
dcery. Dvě z jejích dětí už dnes nežijí.
Paní Daňová moc nevyhledává společnost, ale i přesto je celý život optimistkou. Dříve hodně četla a luštila křížovky.
Nyní se ráda dívá na televizi, s oblibou
sleduje sportovní přenosy a pořady se
sportovní tematikou,“ poodhalila Helena Vránová.
S velkou kyticí a dárky přijel stoleté
oslavenkyni poblahopřát také primátor statutárního města Prostějova
František Jura. „Mám taková setkání
rád, nabíjí mě energií. V poslední době
v Prostějově přibývá stoletých občanů,
a mám z toho upřímnou radost. Paní
Daňové jsem přinesl i nějaké sladkosti,
protože vím, že je má ráda,“ uvedl František Jura.
Jak ještě ředitelka Helena Vránová Večerníku sdělila, podobné oslavy 100.
životního jubilea se v nejbližší době
v Centru sociálních služeb Prostějov
nechystají.
(mik)

5VQNGVÆ (TCPVKwEG &CÿQXÆ RQDNCJQRą¾NK ąGFKVGNMC %GPVTC UQEK¾NPÊEJ UNWåGD *GNGPC
8T¾PQX¾KRTKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTC
(QVQ%552TQUV÷LQX

Oslavenkyni kromě květin
k ěti přinesl
ři l
primátor Jura i sladkosti
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VRBÁTKY Velký rozruch se v sobotu čekal ve Vrbátkách. Zdejší
volnočasové centrum Volňásek
totiž pořádalo Den dětí. Tedy
mělo pořádat. Jak se ukázalo,
počasí bylo proti, přihnal se totiž
prudký déšť. A tak na akci plnou
aktivit pro děti vyšperkovanou
kácením májky, nedošlo.

museli zrušit

Den
e dìtí
dìt

„Jsme rádi, že jsme konečně mohli otevřít a můžeme si užít takovou pěknou
akci, na které si lidé vytvořili něco, co
potěší,“ uvedla vedoucí centra Jana Rozehnalová. Během uplynulého čtvrtka

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Jako v květinářství si
museli připadat ti, kteří ve čtvrtek
v podvečer zavítali do multikulturního centra Mozaika v Prostějově. Středisko, kde mají možnost se setkávat
lidé z různých zemí, se totiž tentokrát
proměnilo v centrum floristiky. Zájemci si totiž mohli přijít vyrobit květinovou vazbu z živých květin. A zhruba desítka žen tuto nabídku vyslyšela.

Foto: Michal Sobecký

zpøíjemnil
veèer
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Floristický workshop
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cholové sportovkyně se vším všudy,
dokážou i bez dohledu kouče makat
v odpovídající intenzitě a kvalitě. Jiné si
ale spíš uleví, nepracují správně nebo
se třeba na jakoukoliv osobní přípravu
úplně vykašlou. I takové případy na profi
scéně pod tuzemskou vysokou sítí určitě
existují.
Proto dává snaha vékáčka nenechat své
hráčky dlouhé měsíce takzvaně ležet lademjasnýsmysl.Lodivodcobyodborník
sestaví dlouhodobý tréninkový program
vhodný pro dané období a společně
s dalšími členy realizačního týmu provází
svěřenkyně na cestě za jeho správným
plněním. Pokud se oběma stranám daří
trvale udržovat pracovní morálku i kvalitu, je vyhráno.
Plejerky na sobě systematicky dělají, navíc
v partě, což bývá pro většinu příjemnější,
než se snažit o samotě. Kromě toho ve
složité covidové době plné zákazů, jež
donedávna svíraly celou republiku, by
pro holky představovalo problém už
prosté nalezení vhodných prostorů pro
individuální přípravu.
Tím pádem mohou na týmovém pracovním nasazení od sklonku března do
konce května vydělat obě strany. A existuje mnohem větší šance, že prostějovské
ženy zkraje srpna nastoupí do společné
přípravy na novou sezónu 2021/22 v takovém fyzickém stavu, že nebude nutné
nad

➢ ze strany 25
PROSTĚJOV V pořadí třetí
z nových akvizic vékáčka se
narodila 28. listopadu 1993,
měří 171 centimetrů, váží 62
kilogramů a má dosahy na síti
smečařský 285 centimetrů,
blokařský 275 centimetrů. Je
odchovankyní Slavie Praha,
odkud v roce 2011 zamířila do
Olympu Praha a tam vydržela
dlouhých sedm let. Než v létě
2018 odešla do svého dosavadního působiště na severu Moravy.
„Simona je zkušená volejbalistka
schopná ze svého postu dirigovat
celý tým. Má vysokou nahrávačskou kvalitu, což dokládají hned
dvě zásadní skutečnosti. Za prvé:
Duklu Liberec letos dovedla
k mistrovskému titulu. A za druhé:
už od roku 2019 je stabilní členkou českého národního výběru,
za který nastupuje i v současném

sledu reprezentačních akcí,“ řekl stránkou,“ zmínil Čada důležitý
k příchodu Bajusz (za svobodna aspekt.
L I J S M E začínala s volejbalem už
Kopecké) sportovní ředitel VK B YBajusz
U TOHO
Miroslav Čada.
v sedmi letech na pražské Slavii
Vzrůstem nižší, leč tvůrčími schop- společně se svou sestrou. Je absolnostmi pro hru velice schopná ple- ventkou sportovního gymnázia
jerka posbírala během kariéry řadu v Přípotoční ulici, následně studozajímavých úspěchů. S Duklou vala VŠ hotelovou taktéž v Praze.
zmíněné extraligové zlato, stříbro „Získání takhle kvalitní hráčky je
v Českém poháru a bronz v lize, jasným důkazem toho, že se chcetaké postup do osmifinále evrop- me vrátit na vyšší příčky v české exského Challenge Cupu. V Olympu tralize i národním poháru,“ zdůrazbyla jednou druhá v UNIQA ex- nil Čada, od příští sezóny opětovně
tralize a třikrát druhá, jednou třetí hlavní kouč prostějovských žen.
v ČP. V nároďáku se pak podílela Vzhledem ke startu jeho nové svěna triumfu České republiky v Gol- řenkyně na letošním evropském
den European League 2019 i na šampionátu (18. srpna až 4. září)
čerstvém postupu na mistrovství se však zvučná posila bude moci
Evropy žen 2021.
připojit ke kolektivu VK nejdříve
„Na Simoně je vidět, jak se za po- až někdy zkraje září, tedy nedlouslední roky neustále zlepšuje a her- ho před startem oddílových souně i lidsky vyzrává. Hodně si od ní těží. „Taková je situace, musíme
slibujeme, může pomoci k využití s tím počítat a vyrovnat se s danýofenzivního potenciálu našich mi okolnostmi. Ale myslím si, že
útočících hráček. Včetně jiné nové Simona je natolik kvalitní i zkušeposily z Brazílie, blokařky Raquel ná nahrávačka, že sladění s naším
Löff da Silva, u níž je rychlé zakon- mančaftem zvládne dostatečně
čení z dobrých nahrávek silnou rychle.“
(son)
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yy Jaká byla z vašeho pohledu uplynulá fáze posezónní přípravy?
„Já si myslím, že všechno proběhlo velice dobře. Odpočinuly jsme si od těch
klasických tréninků, které máme během
soutěžního ročníku, vyzkoušely si různé

Marek
ND
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
k
pro Večerník

„Ano. Ještě donedávna byla kvůli
covidu zavřená pro veřejnost většina
sportovišť včetně například fitcenter,
takže člověk by měl vlastně problém
jít si někam sám zasportovat. Kromě
venkovního prostředí. Proto jsme
s holkama mohly být rády, že pro
nás klub dělal společnou přípravu
a zajistil nám možnost normálně
trénovat.“
yy Máte představu, čím vyplníte
nejbližší dva měsíce do 4. srpna,
kdy odstartuje příprava 2021/22?
„Ještě přesně nevím. Rozhodně
se budu nějak kondičně udržovat,
občas si zajdu zacvičit a podobně.
Navíc každé léto ráda hrávám antukové turnaje, což mám zase v plánu.
Každopádně je potřeba být na první
jiné sporty pro zpestření. Navíc jeden
trénink denně s volnými víkendy je v pohodě, nehrozí žádná přehnaná únava
– a přitom se člověk fyzicky udržuje a zůstává i v kontaktu s balónem, také trochu
jiným způsobem než obvykle. Bylo to
fajn. A protože jsme společně trénovaly
až skoro do konce května, nepůjdeme na
začátku srpna do přípravy na další sezónu po příliš dlouhé pauze.“
yy Vám osobně tedy možnost pracovat se spoluhráčkami v tomto období vyhovovala?

"INIL?JILN´Û

PROSTĚJOV Jednou z loňských posil, která po ročním působení
v Prostějově zůstává součástí volejbalového družstva žen VK i nadále, je Kateřina Kvapilová (na snímku). Pětadvacetiletou blokařku
jsme po čtvrtečním předposledním tréninku se zápasovou tečkou požádali o zodpovězení několika otázek.

četla, jde o jednu z nejlepších blokařek slovenské ligy s hodně dobrým
útokem. Dřív doma v Jižní Americe
nastupovala za řadu brazilských
razilských klubů,
i ona by měla být velmi
mi kvalitní posilou. Jsem na ni zvědavá.
vá.“
yy Dá se říct, že jasným
sným cílem pro
příští sezónu je celkové
vé zlepšení?
„Určitě. Budeme chtít
tít hrát
mnohem lepší volejbal,
lejbal,
než co jsme předváděly
děly
za poslední rok. Ohlededně umístění však budee
záležet i na tom, v jakém složení nastoupí
ostatní extraligové
celky. Trochu sleduji
probíhající hráčské
změny v jednotlivýchh
týmech, zatím je to zajímaajímavé. Uvidíme, co ještě přijde, zatím se dá těžko něco výsledkově
odhadovat.“

jak vypadalo sečení lóke u pivína…

BYLI JSME
trénink po volnu
v takovém stavu,
U TOHO
aby člověk to naskočení do přípravy
přežil.“ (směje se)
yy Jak jste si zpětně vyhodnotila
uplynulý ročník?
„Čekala jsem od nás víc, asi jako každý. Hra i výsledky byly zklamáním,
ale nějak víc bych se k tomu už raději
nevracela.“
yy Co říkáte na nové posily, především dvě stěžejní Raquel Löff da
Silva a Simonu Bajusz?
„Nahrávačka je pro každý tým velice
důležitá. A k nám přijde členka současné české reprezentace, takže co víc bychom mohly chtít, že? (smích) Věřím,
že taková kvalita na klíčovém postu
sestavy nám pomůže. O Brazilce toho
po pravdě moc nevím, ale co jsem o ní

pochvaluje si Kateřina Kvapilová

„Příprava, kterou jsme teď absolvovaly,
byla příjemně jiná, než máme obvykle,“

Marek
Sonnevend
V polovině března skončila volejbalová
UNIQA extraliga žen ČR 2020/21 – pro
jednu polovinu z deseti zúčastněných
týmů přirozenou cestou (rozuměj
nepostupem do play off či vyřazením
z něj), pro druhou půlku předčasným
uzavřením soutěže z koronavirových
důvodů. Každopádně drtivá většina
klubů v tu chvíli odpískala celou uplynulou sezónu a až do začátku přípravy na tu
příští dala svým hráčkám dlouhatánské
volno.
Výjimku z tohoto pohodlně jednoduchého přístupu tvoří VK Prostějov.
Jeho plejerky dostaly pouze deset dní
na odpočinek, načež jim odstartovala
více než dvouměsíční fáze společných
posezónních tréninků. Zaměřená na
udržování kondice, posilování, práci
s individuálními herními dovednostmi
i zpestřující zkoušení jiných sportů.
Snadnější přístup samozřejmě je říct
děvčatům, že jsou profesionálky a jako
takové se o sebe musejí postarat mezi
dvěma ročníky samy. Aniž bych však
chtěl české extraligové volejbalistky
podceňovat, nedělám si iluze o tom,
že všechny disponují natolik profesionálním přístupem ke své sportovní
kariéře, aby byly schopné třetinu roku
fungovat při péči o sebe na potřebně
vyšší úrovni.
Některé si pochopitelně uvědomují
dostatečným způsobem svou roli vr-
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

s odkazem na zapojení člena realizačního týmu do dvou cvičných setů.
Jeho parťák okolo sebe soustředil sestavu nejmladších děvčat, zatímco na
opačné straně sítě figuroval o poznání
zkušenější mančaft. Přesto pohodový
BYLI JSME
mač dopadl přátelskou remízou 1:1,
U TOHO
přičemž láhev dobrého vína věnovanou sportovním ředitelem Miroslavem Čadou získala nahrávačka Klára
Dvořáčková.
„Původně měly tu flašku dostat vítězky, ale skončilo to nerozhodně.
Jenže Klárka po prostřídání nahrávaček mezi sety vyhrála jako jediná obě
sady, tudíž si odměnu zasloužila ona.
Je přesto jasné, že tu lahvinku teď otevřou s holkama v šatně a společně se jí èVXTVGMQFRQNGFPGXJCNG5RQTVEGPVTC&&/Rą¾VGNUMÆUGV[XQNGLDCNKUVGM8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend
podívají na dno,“ smál se Čada.
Mírné a navíc vědomé porušení ži- měla až do konce května organizova- po extrémně dlouhé tréninkové pau- vat, ať jsou zkraje srpna na týmovém
votosprávy nebylo v téhle fázi vůbec nou možnost na sobě pracovat a ne- ze. Věřím, že i během nadcházejícího srazu v dobrém výchozím stavu,“ pronutné řešit. „Důležité je, že děvčata půjdou do přípravy na příští sezónu volna se budou hýbat a fyzicky udržo- hodil Čada.

konického zámku

Aktuálně závěrečný pětidenní blok
tréninků se v ničem zásadním nelišil
od těch předchozích. Znovu se posilovalo, makalo na kondici, běhalo
a také věnovalo individuálním herním činnostem. Středobodem náplně Hanaček se přitom tentokrát stala
čtvrteční jednotka s přátelským minizápasem šest na šest.
„Byly tu všechny holky, které absolvovaly většinu přípravy, a navíc jsme
povolali některé juniorky, aby byl
hráček dostatečný počet. Dvanáctým
byl Kuba Krčmař,“ usmíval se trenér
volejbalistek vékáčka Lubomír Petráš

Marek
SONNEVEND

reportáž
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

láhev vína od Miroslava Čady
získala Klára Dvořáčková

Hrál senádvoří
rozlučkový minizápas,
Bonsaje zkrášlily

PROSTĚJOV Devět tréninkových týdnů odpracovaly ženy
VK Prostějov v uplynulém období po skončení soutěžního ročníku 2020/21. Danou fázi přípravy uzavřely v pátek
28. května – a teď mají týmové volno. Až do 4. srpna, kdy se
začnou společně chystat na novou sezónu.

WWW.VECERNIKPV.CZ

VOLEJJBALISSTKYY ZAKONNČILY POSSEZÓNNÍ PŘÍPRAVU

volejbal
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Prostějov (son) – Hned čtveřice
mladých volejbalistek VK Prostějov
momentálně patří do národního
výběru kadetek České republiky
(věková kategorie U17), jenž má za
sebou jedno soustředění v Mikulově
a před sebou druhé tamtéž. V sedmnáctičlenné nominaci kouče Luboše
Bednáře (asistenta mu dělá bývalý
šéftrenér mládeže ve vékáčku Lukáš
Miček) figurují nahrávačka Andrea
Fabikovičová, blokařka Anna Panchartek, smečařka Simona Marešová a libero Andrea Píchalová. Dvě
posledně jmenované přitom budou
od nové klubové sezóny 2021/22
i součástí prostějovského A-týmu
žen. Zatím tedy sbírají reprezentační zkušenosti mezi talentovanými
dívkami ročníků narození 2004
a 2005, které v červenci čekají dvě
mezinárodní akce – turnaj MEVZA
a následně The Global Challenge.
V tuzemském nároďáku starších
žákyň věkové kategorie U15 sice zatím není žádná zástupkyně VK, leč
dvě spojení s Prostějovem přece jen
existují. Zaprvé: hlavním lodivodem
je současný šéftrenér místních volejbalových mládežnic Aleš Novák.
A zadruhé: od 8. do 12. června stráví reprezentantky ČR ročníků 2006
a 2007 pětidenní soustředění v Národním sportovním centru PV, jehož
součástí budou i dva přátelské zápasy
proti vrstevnicím Slovenska. Vše
směřuje k evropskému šampionátu,
ten přijde na řadu 10. až 18. července
v Humenném a Nyíregyháze.
y gy

Marešová, Fabikovièová,
Píchalová a Panchartek
YPO½GHzQLFNÅUHSUH¤5

Praha, Prostějov (son) – Volejbalistkám VK Prostějov se během uplynulého ročníku nejvyšší české soutěže moc nedařilo, přesto jedna jejich
hráčka pronikla do ideální sestavy
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
dle hlasování fanoušků prostřednictvím Facebooku. Po předčasném
ukončení bojů byly sečteny všechny
hlasy příznivců pro jednotlivé plejerky za celou sezónu – a v All Star
výběru se tímto způsobem ocitla
smečařka vékáčka Karolína Fričová!
Společně s ní vytvořily Sestavu roku
nahrávačka Lucie Smutná (Olymp
Praha), blokařky Barbora Purchartová (Olymp Praha) a Nikola Stümpelová (UP Olomouc), smečařka
Eva Hodanová (Olymp Praha), univerzálka Nikola Kvapilová (Dukla
Liberec) a libero Veronika Pešková
(Olymp Praha). K Fričové se váže
ještě jedna zajímavá anketní informace. Jaká? V hlasování odborníků
o Volejbalistku roku 2020 na Slovensku skončila sedmnáctá, když v hodnocení získala sedm bodů. Nyní je
součástí reprezentace SR, s níž postoupila na mistrovství Evropy žen
2021 a momentálně bojuje v letošní
Golden European League.

Frièová v sezónní
extraligové sestavì

RYCHLÝ
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

ŠAFÁŘOVÁ

vizitka

nejmladší k pohybovým aktivitám
vrátili.“
yy Podle nadšení týmů, které mezi
sebou zápolily na prostějovských
kurtech, to snad nebude tak těžké...
„Na dětech byla vidět velká radost
z pohybu. Z toho, že mohly mezi sebou soutěžit. Dávaly do toho všechnu
svoji energii, bylo hodně příjemné být
u toho. Takových akcí teď budeme potřebovat co nejvíce.“
yy Hodně se hovoří o roli rodičů.
Děti potřebují ke sportu přivést
a pak také udržet. Souhlasíte?
„Přístup rodičů je opravdu hodně důležitý. Někdo děti musí k aktivnímu
způsobu života přitáhnout a pak je
udržet, když se třeba nedaří nebo když
má začínající sportovec slabší chvilku.
Překonat pohodlnost není jednoduché, sama si to pomatuji.“
yy A to přitom ještě počítače nebyly tak výkonné a playstation byl
v plenkách...
„No právě. Těch lákadel a možností, jak využít volný čas pohodlně bez
tréninkového drilu a odříkání je vážně hodně. O to důležitější je právě
příklad rodičů. Určují směr, kterým
se jejich děti vydají. A cesta aktivního
životného stylu je dobrá. Vůbec nejde
o to, kam se dostanou v žebříčku nebo
tabulce. Ale o to, že budou mít radost
z pohybu, že budou díky tomu zdravé
a budou vyrůstat v kolektivu. To vše
jim pomůže v dalším životě. Bez ohledu na to, pro jakou práci se rozhodnou.
A to už stojí za námahu.“
yy Jsou to dva roky, kdy jste ukončila profesionální tenisovou kariéru.
Do nové životní etapy jste vstoupila
s řadou plánů. Chtěla jste cestovat,
snila o otevření kavárny. Splnily se
všechny?
(úsměv) „Život to trošku upravil. Stala
se ze mě máma, tím se dost změnilo,
ale je to krásná změna. Některé věci
se dostaly do pozadí. Třeba představa
o kavárně je odložená. Uvidíme, co
přinese čas.“
yy Na nudu a přebytek volného
času si stěžovat nemůžete, že?
„To opravdu ne, pořád mám co dělat.
Jako každá máma. Snažím se maximální množství času trávit s Leontýnkou.
Hrajeme si spolu, zalíbila se mi akce
Česko čte dětem, která je v dnešní di-

✓ narodila se 4. února 1987 v Brně
✓ bývalá profesionální tenistka,
která se od roku 2001 devatenáct let
pohybovala na okruhu WTA
✓ členkou TK Agrofert Prostějov byla
od 14 let do konce kariéry
✓ v roce 2017 se stala světovou deblovou jedničkou, ve dvouhře
se nejvýše dostala v roce 2015 na 5. místo žebříčku
✓ získala sedm titulů ve dvouhře a patnáct ve čtyřhře, v deblu je
i pětinásobnou grandslamovou šampionkou
✓ největšího grandslamového úspěchu dosáhla v roce 2015
na French Open, kdy si zahrála finále dvouhry
✓ z dalších podniků došla na wimbledonské trávě do semifinále
(2014), na Australian Open se probojovala do čtvrtfinále (2007)
a na US Open hned dvakrát do osmifinále (2014, 2017)
✓ v roce 2015 si zahrála finále Turnaje mistryň
✓ ve čtyřhře získala hned 5 grandslamových titulů: podvakrát
Australian Open (2015, 2017) a French Open (2015, 2017)
jednou US Open (2016) a ve Wimbledonu došla třikrát
do čtvrtfinále (2014, 2015, 2018)
✓ na olympijských hrách v Riu de Janeiru získala bronz
společně s Barborou Strýcovou
✓ čtyřikrát byla členkou vítězného družstva ČR ve Fed Cupu
✓ ženská tenisová asociace jí čtyřikrát udělila Cenu
Peachy Kellmeyerové za službu tenistkám zprostředkovanou
členstvím v radě hráček
✓ během kariéry si na okruhu WTA vydělala
12 637 555 amerických dolarů
✓ od roku 2018 je jejím partnerem hokejista Tomáš Plekanec,
na konci roku 2019 se stala maminkou Leontýny
zajímavost: tenisovým vzorem byla Steffi Grafová,
s níž jako devítiletá trénovala

yy Po delší době jste předposlední
květnový víkend přijela do Prostějova a představila se v roli patronky
tenisového týmu během akce Pomozme dětem 2021. Co jste říkala
tomu, že se mladá generace po nucené pauze vrací ke sportu?
„Je to jednoznačně dobrá zpráva.
Období, kdy musely jen sedět doma,
bylo opravdu dlouhé. Snad se už vše
uklidní a sportoviště zase ožijí. Pro
všechny, kteří pravidelně sportovali,
to byla smutná doba. Teď se všichni
musíme snažit, aby se především ti
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gitální době důležitá. Když mám možnost, pomáhám a podporuji zajímavé
projekty. Třeba nadační fond Radost
dětem pro onkologicky nebo jinak těžce nemocné děti. Čas si najdu i na pohyb, ten v mém životě zůstane navždy.“
yy Sociálními sítěmi proběhlo, že
cvičíte i společně s Tomášem Plekancem…
(smích) „Na fotkách to vypadá, že
máme secvičené sestavy. Zkoušíme
různé věci. Oba jsme sportovci, takže
Martin
nás všechny
pohybové aktivity baví.
V zimě
jsme byli na horách, už jsme
ZAORAL
vytáhli kola, máme za sebou i horské
túry. Je to jiný život, než byl ten tenisový, hodně si ho užívám.“
yy Tatínek Leontýnky je stále profesionální sportovec, s Kladnem
bude hrát extraligu. Není někdy náročné skloubit sportovní život s tím
běžným?
„Je to hodně o vzájemném pochopení
a v tom máme velkou výhodu. Byla
jsem dlouho sportovní profesionálkou, moc dobře vím, co takový život
obnáší. Proto Tomáše chápu, vím, co
potřebuje. A on se zase snaží věnovat
nám maximum času, když je to alespoň trošku možné.“
yy Jste stále v kontaktu se svými bývalými spoluhráčkami?
„To víte, že ano! Zažily jsme toho spolu
hodně, měly jsme výborné vztahy a to
nám zůstalo. V poslední době se z nás
docela často stávají maminky, některé
se na děti těší. Takže se akorát bavíme
trošku o jiných věcech než dříve. Místo
taktiky na soupeřky probíháme naše
zkušenosti s dětmi a recepty na vaření.“
(směje se)
yy Blíží se olympijské hry. Na
těch posledních jste v Riu de Janeiru s Barborou Strýcovou získala bronz. Vzpomínáte na tento
úspěch?
„Byla to hezká jízda. S Bárou jsme se
daly dohromady na poslední chvíli
a v prvním zápase nás čekaly sestry
Williamsovy, největší favoritky. Poslaly
jsme je domů a to nás hodně nakoplo.
Pak už jsme věřily, že na turnaji v Riu
můžeme dojít daleko a opravdu se
nám to povedlo.“
yy Radost vzápětí vystřídaly zdravotní problémy, po kterých jste
dokonce musela vzdát utkání ve
dvouhře. Napadlo vás, že hry v Riu
dopadnou nakonec parádně?
„Po konci v singlu jsem kvůli zdravotním problémům vůbec nejedla,
ale debla jsem chtěla hrát za každou
cenu. Věřila jsem, že když jsme porazily ´Williamsky´, můžeme něco
dokázat. Bára mě v tom podporovala,
proto se to podařilo. Skvělý příběh
s ještě lepším koncem. Jen škoda, že
v zápase o třetí místo byly na druhé
straně Andrea Hlaváčková s Luckou
Hradeckou. Medaili mohl získat jen
jeden pár.“
yy Češi vybojovali celkově tři medaile s výraznou podporou fanoušků a spoluhráčů v hledišti. Byla to
výjimečná záležitost?
„Rio beru jako jeden z nejlepších zážitků tenisové kariéry. Všichni si fandili,
vzájemně se povzbuzovali. Atmosféra
byla parádní, neuvěřitelně jsme si to
užívali. Na to nikdy nezapomenu.“
yy Bude se českému tenisu dařit na
letošních hrách v Tokiu podobně
jako v Brazílii?
„Od Ria několik tenistů a tenistek
ukončilo kariéru, máme ale pořád
skvělé hráče a hráčky. Především holky rozhodně nebudou bez šancí. Ve
dvouhře i čtyřhře se můžou dostat
hodně vysoko. Osobně věřím, že nějakou medaili tenisté z Tokia přivezou.
Kdoví, třeba se bude dařit jako v Riu.
Moc bych to všem přála.“

jaké to bylo s princeznou v parku...

yy V Prostějově jste začínalaa svoji
veleúspěšnou kariéru. Jaký to byl
návrat?
„Příjemný. (úsměv) V Prostějověě jsem
dlouho nebyla. Bylo moc hezkéé vrátit
se na staré dobré kurty, na kteréé mám
krásné vzpomínky.“
yy Když se rozhlédnete po areálu,
reálu,
co vám naskočí do mysli?
„Je to radost a je to úžasné. Doo Prostějova se vždycky ráda vracím,
m, tady
jsem vyrostla a strávila tu i rokyy dřiny
na kurtu. Některé vzpomínky naa prostějovské kurty jsou krásné, jiné teskné.
eskné.
Samozřejmě se mi vždycky na trénink
rénink
nechtělo.“ (směje se)
yy Areál tehdy vypadal jinak, že?
„Tehdy tady bylo víc kurtů. Tamhle
byly tři a teď jsou dva, udělali z nich
majestátnější. A například v nafukovaukovací bublině byl tehdy jediný tvrdýý kurt.
V zimě tam bylo deset až dvanáctt stupňů, takže jsme pořádně mrzli. A v létě
naopak čtyřicet stupňů a my trpěli
ěli vedrem. Ale museli jsme to vydržet. Nová
je tady administrativní budova, jinak
nak to
tady vypadá pořád podobně. I tenisoenisová zeď, o kterou jsem pinkala, je stejná.
Akorát popsaná reklamami. A domeček? Tam jsem bydlela od čtrnácti
ácti let.
Byli tam jenom kluci a já jediná holka.
Měli jsme společnou koupelnuu a záchod. Teďka už mají pokoje i vlastní
sprchu. Celkově je z toho moc pěkný
areál včetně centrálního dvorce.“
yy Jak jste tyto roky mládí prožívaožívala?
„Najednou to byla taková svoboda
da bez
rodičů... Ale makalo se a mělaa jsem
svoje cíle. Tím, že jsem si chtělaa naplnit sny, tak mě ani nenapadlo, žee bych
chtěla domů. Byla to i zábava, bavilo
mě to tady. Jednou jsme u kurtů rozháněli vosí hnízdo… (směje se) Ve volnu
jsem chodila na procházky se psem,
zatímco kluci hráli playstation. Nikam
jinam jsme jinak nechodili. Neměli
jsme auto, do města to bylo celkem
elkem
daleko, takže jsme jenom trénovali.
novali.
A dostali se postupně až na vrchol.
Byla to celkově krásná doba.“
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Zažily jsme toho s holkami hodně, měly jsme
výborné vztahy a to nám zůstalo. V poslední době
se z nás docela často stávají maminky, některé se
na děti těší. Takže se akorát bavíme trošku o jiných
věcech než dříve. Místo taktiky na soupeřky probíháme
více naše zkušenosti s dětmi a recepty na vaření...

Bývalá tenistka Lucie Šafářová navštívila po čase Prostějov,
veèer
odkud se odrazila za veleúspěšnou
profesionální
kariérou
Zájemci si již koupili
prvních deset
laviček v parku

PROSTĚJOV Od ukončení kariéry vynikající tenistky, finalistky
French Open 2015 či čtyřnásobné
vítězky Fed Cupu utekly dva roky,
během nichž se bývalá pátá hráčka
světového žebříčku WTA a v jednu
dobu i nejlepší deblistka planety
stala maminkou dcery Leontýnky.
Jinak se partnerka hokejisty Tomáše Plekance, která spojila svoji
kariéru s prostějovským klubem,
vůbec nezměnila. Stále rozdává
úsměvy a dobrou náladu na potkání, což se potvrdilo i při nedávné
akci Pomozme dětem, kde byla
patronkou dětského tenisového
družstva. „Máme za sebou všichni
těžké období, ale i tak se snažím
zachovat si pozitivní myšlení. Do
svého života si smutek nepustím,“
popisuje svůj recept na spokojenost Lucie Šafářová (na snímku).
S nostalgií a vzpomínkami procházela prostějovským areálem NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí.
Od devíti let právě sem dojížděla
z rodného Brna na tréninky, od
čtrnácti sdílela převážně s kluky
‚domeček‘ tehdy s jedinou koupelnou, zažila ale spoustu zábavy
a především tvrdé práce, aby z ní
vyrostla hráčka světové špičky která to dotáhla k sedmi titulům na
okruhu WTA či wimbledonskému
semifinále.
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K vidění byly pracně „vypiplané“
miniatury javorů, bříz, jilmů, lip
a dalších listnáčů, ovšem nechyběly ani desítky exponátů jehličnanů,
z nichž nejvíce zaujaly malé borovice, modříny nebo smrčky. Ale zraky
návštěvníků přitahovaly rozkvetlé
květiny, které braly dech. „Jsem nesmírně vděčná konickému kulturní-

Michal KADLEC

KONICE V Konici to během uplynulého víkendu prostě žilo. Kromě
přehlídky starých řemesel (čtěte na
dvoustraně 10-11 – pozn.red.) si návštěvníci konického zámku mohli
na jeho nádvoří prohlédnout také
výstavu bonsají, kterou uspořádalo místní městské kulturní středisko ve spolupráci s Bonsai klubem
Haná Prostějov. A miniaturní stromečky či květinky přilákaly stovky
zvědavců!
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Michal SOBECKÝ

PIVÍN Den plný aktivit za sebou
v sobotu měli v Pivíně. Zatímco
ráno patřilo sekáčům (čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.red),
kteří dávají přednost kosám před
sekačkou, odpoledne bylo zejména pro děti. A také pro všechny,
kteří mají rádi indiány a kovboje.
Divadelní společnost Větřák totiž
připravila řadu indiánských stanovišť a spoustu indiánské zábavy. Byť
není jasné, zda se na Divokém západě svého času k opékanému masu
podával kečup.

Foto: Michal Sobecký
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S celkovou účastí, zejména pak dětí,
mohl být nakonec spokojený. Plno
bylo nejen u ohně, kde se čile opékaly
špekáčky, ale také na aktivitách. Zejména střílení ze vzduchovky a z luku
zaujalo. „Je to výborné, myslím si, že
mohlo být více lidí. Ale ti, kteří přišli,
kvitovali, že mohou jít za nějakým cílem,“ pochvaloval si Vrba.
Atmosféru Divokého západu pak dokreslovala také dvě týpí, která v místě
konání vyrostla. Dlouho zde však nakonec nezůstala. „V týpí ještě plánujeme přespat a tohle pondělí by se mělo
odvézt zpět k junákům,“ oznámil Jiří
Vrba. Záhy by tak lokalita měla znovu
patřit především myslivcům.
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„Máme zde sedm stanovišť pro děti,
mohou si vyrobit indiánskou čelenku,
rýžovat zlato, házet lasem na koně nebo
0C XÚUVCX÷ DQPUCLÊ \CWLCNC P¾XwV÷XPÊM[ PGLXÊEG P¾FJGTP÷ TQ\MXGVN¾ C\CNMC CNG střílet šípy na dřevěného buvola,“ uvedl
KURQWUVCOKPKCVWTNKUVPCVÚEJKLGJNKéPCVÚEJUVTQOGéMč
2x foto: Michal Kadlec za pořadatele s úsměvem Jiří Vrba.
mu středisku, že nám nabídlo tyto a pochlubit se jimi. A já jsem nadreprezentativní prostory konického šená z toho, že konečně můžeme
zámku k uspořádání této nádherné vystavovat a že během prvního dne
výstavy. Více než rok jsme výpěstky už přišlo tolik lidí! To jsme opravnašich členů nemohli kvůli pande- du nečekali ani v tom nejrůžovějmii nikomu na veřejnosti ukazovat ším snu, je to neskutečné,“ doslova
zářila nadšením Milena Růžičková
z Bonsai klubu Haná Prostějov.
Výstava představila desítky exponátů,
organizátoři připravili ale také ukázku
tvarování miniaturizací stromů i poradenskou službu. A jelikož některé
výpěstky byly i prodejné a byl o ně
enormní zájem, tvořily se na nádvoří konického zámku dlouhé fronty.
„K největším raritám naší výstavy já
FOTOGALERIE
osobně řadím okrasnou azalku, ale B Y L I J S M E
A VIDEO
klikni na
lidem se líbí také modřínový lesík,“ U T O H O
www.vecernikpv.cz
.KFÆQEGPKNKLCMCMVKXKV[VCMFKXQMÚ\¾RCUCNGKQRÆM¾PÊ
vyzdvihla Růžičková.

BYLI JSME
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konického zámku

Bonsaje zkrášlily nádvoří
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Přivstal si také Večerník a ve 04.30 hodin byl na místě. Nálada byla zkrátka
už od začátku, tedy od půl páté ranní,
na vysoké úrovni. Nezkazila ji ani nečekaná a nevítaná senoseč. Část louky,
na kterou sekáči přišli, už totiž byla
sklizená. „Viděli jsme to a byli zděšení. Komu to ale nestačí, může jít na
příkopy. A tam, za lesem, je toho taky
hodně,“ oznámil Jiří Vrba, zakladatel

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PIVÍN
N Tohle není
n akce pro spáče.
spíše jarní ptáčata. SeZde se ukáží sp
čení lóke přesto táhne leta letoucí
lidi do okolí Pivína. Některé s hráběmi, jiné s kosami. Téměř všechny
pak v krojích nebo alespoň selském
oblečení z dob dávno minulých.
A i přes rozespalost některých přítomných od první chvíle sobotního
brzkého rána létaly fórky, po chvíli
také stakany různých životabudičů.
„Hanačky jsou krásné i zezadu,“ dozvěděli se tak přítomní. „V krojích
samozřejmě,“ poupravil se vtipálek. Ovšem, nemýlil se. Hanácké
kroje byly nejen všudypřítomné,
ženám ale zároveň velmi slušely.
Chvíli nato už se ale sháněl další
z mužů po čtyřicítkách. Kosách, samozřejmě...

klikni na

FOTOGALERIE
A VIDEO

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký

Některé si ještě před začátkem akce
vysloužily označení „hraběnky“. Jak
se přitom ukázalo, místní se s náčiním umí ohánět. Někteří během pár
minut za sebou nechali v louce přímo
dálnici. Jiní se s travinami prali trochu
více. „Vidíte? Ten se u toho zbytečně
nadře, jde na to silou. Přitom kosení
si člověk může užívat,“ tvrdí Jiří Ježek
a ukazuje tu na jednoho, tu na druhého sekáče. Opravdu se zdá, že někteří
se při tom nemálo hrbí. Ať ale sekali, jak sekali, po chvilce byla louka
hotová. Ještě však nebyl všem dnům
konec.
Sekání možná bylo u konce, teď ale
nastala doba sušení. A pak dožatá,
vrchol celé sklizně. V Pivíně zkrátka
vědí, o čem je sečení. Nejen o práci,
ale také o zábavě, tanci či zpěvu. A taky
o nějaké té kořalce, která neúnavně plnila roli dezinfekce...
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jjak
ak vypadalo
vypadaaloo sečení
seečeení lóke
lóóke u pivína…
pivvínna…

divadelní společnosti Větřák, který se saa
ujal role hlavního moderátora a baviče
3x foto: Michal Sobecký
akce. Musel však připomenout i jednu
méně příjemnou věc. A sice změnu
místa konání. „V minulých letech jsme
sekli u hřbitova. Bohužel se změnili
vlastníci pozemků, proběhla reforma.
A i my se museli zreformovat,“ konstatoval Vrba. Přítomní si nicméně nestěžovali. Místo bylo dál od vesnice, více
v přírodě. Navíc v zázemí střelnice, kde
byla pro případ nepohody i stříška.
Úvodní slovo pak bylo krátké, slova
zkrátka práci (většinou) neudělají. ·éCUVPÊEKOQJNK\PQXWQDFKXQXCVPGLGPMT¾UWJCP¾EM- 2ąKQUVąÊOG 2ąÊRTCXC LG UVGLP÷ FčNGåKV¾ LCMQ UCOQ MQ- -QąCNMC\MT¾VMCRąKUMNÊ\GPÊPGOčåGEJ[D÷V
UGPÊ
„Doba je pořád ještě blbá, ale my se té ÚEJMTQLčCNGVCMÆ*CPCéGM
normální době chceme přiblížit. Tak-
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že samozřejmě při bezpečnostních
předpisech, které musíme dodržovat
všichni. To nám ale nezabrání, abychom se zde nesešli a neposekli tuto
lóku,“ prohlásil odhodlaně prezident
Větřáku Václav Horák.
„Jsem zde poprvé, ale působím v hanáckém souboru Hruška a my chodíme pravidelně na dožatou. Na tuto
akci mi to ale nikdy nevyšlo. Ale tentokrát jsem dorazil z Měrovic na kole,“
dozvídáme se od Jiřího Ježka. Sám prý
také kosí. „Ne že bych neměl sekačku,
ale ráno, když slunce vyjde, zpívají
ptáci, pohoda, pěkně seču. A to se mi
sousedi pomalu omlouvají, když tahají
sekačku,“ směje se.
Záhy poté už se ale všichni hrnuli na
louku. Ta byla značně úzká, sekáči
měli co dělat, aby místo trávy nevzali
kosami i kotníky svých kolegů. Ženy
pak vyrazily s hráběmi seno hrabat.
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nedá spočítat. Pokud by to šlo, jsem
přesvědčen, že bychom patřili mezi
nejnavštěvovanější místa v celém kraji,“ zhodnotil kastelán Martin Váňa,
který si rovněž pochvaloval rozjezd
prodeje laviček, na něž si lidé mohou
nechat vyrýt své jméno a případně
i motto dle vlastního přání. Cena jedné lavičky je 6 000 korun. „Už se jich
prodalo deset, jsme rádi, že lidé mají
k parku vztah a jsou ochotni do něj
i zainvestovat,“ pochvaloval si Martin
Váňa.
Další akcí na zámku v Čechách pod
Kosířem bude Víkend otevřených
zahrad, který je naplánován na druhý červnový víkend.

2TKPEG\PCRąKXÊVCNCéGVPÆP¾XwV÷XPÊM[
RCTMWRąGF\¾OMGO
Foto: Martin Zaoral
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„Není nutné vědět, kam jdeš, není nutné
vědět, proč jdeš, jediné, co je nutné vědět,
je, že jdeš s radostí. Protože když jdeš
s radostí, nemůžeš jít špatně.“

Motto na tento týden:

Milí přátelé, milé přítelkyně,
srdečně vás zdravím v posledním květnovém dni a přeji úspěšný start
do nového měsíce. Doufám, že si užíváte rozkvetlé přírody, zvyšujících se teplot
ení. Sedněte si k oknu, na balkón či
a také rozvolňovaných opatření.
ici vody, zákusek či něco jiného,
na zahradu, vezměte si sklenici
hvíle, a začtěte se do tematické
co vám zpříjemní následující chvíle,
ám, ale nejen těm. Tentokrát se
strany určeném primárně ženám,
ajuplné numerologie, máme
po čase opět podíváme do tajuplné
ozhovor, v němž
totiž připravený exkluzivní rozhovor,
si řekneme, co je to životní číslo, které si zkusíte
m vaší cesty.
sami spočítat a zjistíte, co je cílem
ás zveme
Rozvolňují se opatření a tak vás
AIMAGE
kdalšímudíluseriáluPROMĚNA
níku,
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
uze
která má po pětiměsíční pauze
u.
v červnu konečně zelenou.
d
Pokračujeme v soutěži o oběd
s mojí maličkostí a v neposlední řadě přinášíme rady a tipy
nanespavost,návodnacvičení
i recept na něco dobrého.
Hodně radosti
a co nejméně starostí
ová
vám přeje Aneta Křížová

51$'%-¦*1
tematického
seriálu
6(59,6352æ(1<
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aktivní, ale něco takového ještě nezažila, myslíme, že si takovou ohromnou
péči a zážitek za celý svůj život určitě zaslouží. Ovšem když se v lednu všechno
zavřelo a nebyla vidina konce, tak jsme
už ani nedoufaly, že maminku vyberete.
A přeci jen se na nás usmálo štěstí i po
takové době. Máme všichni velkou radost, děkujeme,“ znělo nadšeně z telefonu Moniky Tomaníkové, dcery naší
vítězky.
Jana Kurková má devětašedesát let,
pracovala v kdysi známém Agrostroji
a stíhá plno věcí. Má tři děti a sedm
vnoučat. Ve volném čase se se s elánem sobě vlastním stará o vnoučata,
ráda chodí nakupovat a brouzdá po
obchodech, pečuje o rodinu, také vedle brigády zvládá řadu dalších činností.
Zkrátka má energie tolik, že i mladí
mohou závidět, přitom se s ní život

rrady
ady a tipy
tipy

Doposud pod taktovkou Večerníku
již proběhlo devětapadesát úspěšných
dílů proměn, ve kterých jsme změnili
nejen vizáž, ale zároveň jsme ukázali,
jak málo stačí ke zvýšení sebevědomí,
k radosti a tolik potřebné spokojenosti. Pravidelně pracujeme tedy na změně nejen fyzické, ale i duševní. Mnozí
z našich vítězů odstartovali díky proměně také novou životní etapu. A kdo
se tedy stal jubilejním šedesátým vítězem či vítězkou?
Štěstí při volbě se usmálo na paní Janu
Kurkovou z Prostějova. Výhra pro ni
byla velkým překvapením, protože
přihlášku za ni poslala její dcera s vnučkou, a to již v lednu. „Přihlášku jsme
poslaly v době maminčiných narozenin, chtěly jsme jí udělat radost a dát
jí dárek, jaký ještě nedostala. Je hodně

nemazlil. Paní Kurková není zvyklá se
líčit, o pleť nijak zvláště nepečuje, takže
kromě změny vizáže jí zároveň názorně
předvedeme, jak by o sebe měla pečovat. A jak to má s ošacením? Dle svých
slov nejraději nosí legíny a volné halenky. My jí ale ukážeme, že se nemusí bát
sáhnout i po krásných šatech, jelikož je
prý naposledy měla snad před dvaceti lety na maturitním plesu její dcery
a řadu let předtím na vlastní svatbě.
Kromě výběru nových outfitů a poradenství v oblékání paní Kurkovou
čeká výběr nových brýlí, následně
kosmetická péče, líčení a dovršením
našeho snažení bude změna účesu.
Po celý den bude pod drobnohledem
fotoaparátu a kamery, nemusí se však
ničeho obávat, máme tým odborníků
a současně milých lidí, takže vítězka si
svůj den užije a určitě bude i spousta

Po náročném dni uléháte s úlevou a očekáváte, že si odpočinete, načerpáte energii, ale obtížně
usínáte, v noci se probouzíte a už
nemůžete znovu usnout. Nespavost způsobuje podrážděnost,
zhoršenou koncentraci a špatnou
náladu. Zhoršuje se i pracovní
výkonnost. Tak tohle občas zažívá každý. Pokud se to ovšem děje
noc co noc po delší dobu a člověk spí méně než pět hodin, tak
dochází k vážnějším problémům
– psychickým poruchám a poruchám vnímání. Nenechejte problém s nespavostí zajít tak daleko.

Znáte to. Člověk je unavený, malátný, otrávený a nevýkonný, navíc se
snižuje imunita, protože tělo nemá
možnost regenerace. Organismus je
vyčerpaný psychicky či fyzicky a takový člověk může být nebezpečný
nejen pro sebe, ale i své okolí. Klesá
schopnost koncentrace, zvyšuje se
emoční vypětí, dále pravděpodobnost nehod, úrazů, ale vytrácí se také
schopnost správně posuzovat a vyhodnocovat různé situace. Co s tím?
Stejně jako u nemocí je základem
zjistit příčinu a tu si vědomě připustit. Nutno říci, že se vždy jedná o nějakou nerovnováhu a je potřeba přijít
na to, čím to je. Někdy to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Máte
starosti, jste ve stresu, trápí vás situace
s kolegy v zaměstnání, nestíháte práci
nebo vám něco nejde, řešíte finance,
špatné vztahy ve vašem okolí? To vše
a nejen to nás nenechá v klidu spát.
Významnou roli samozřejmě hraje
i zdraví, obezita, pozdní večeře, alkohol, sledování televize či mobilu před
spaním. Stále se o tom hodně nemluví, ale příčinou špatného spánku
bývají i geopatogenní zóny, kam patří
i podzemní vodní toky. I tohle dovede
opravdu slušně potrápit nejen spánek.
U nespavosti není však nutné okamžitě sahat po lécích, namístě je
nejdříve přijít na příčinu, pracovat
s ní a zároveň vyzkoušet příhodné
alternativní metody. Existují různé
autogenní tréninky, meditace, vizualizace apod. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v dalším díle.
Do té doby však můžete zkusit akupunkturu, Bachovu květovou terapii,
homeopatii či emoční homeopatii,
tinkturu z kozlíku nebo sypaný čaj
z kozlíku. Vše je však o pravidelném
užívání.
V dalším díle Servisu pro ženy budeme nepsavost a vhodné metody, jak
s ní zatočit, podrobněji rozebírat.
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Konečně se to přiblížilo!
K
Po pětiměsíční nucené pauze
P
kvůli opatřením proti pandemii
kvů
koronaviru se na naše stránky
kor
opět vrací seriál PROSTĚJOVopě
SKÉHO Večerníku PROMĚNA
SK
IMAGE. Poslední díl, ve kterém
IM
sse hlavní aktérkou stala Monika Oplocká, se uskutečnil
v prosince
2020. Od té doby
Michal
SOBECKÝ
nám přišla
řada vašich přihlán
a Marek
SONNEVEND
šek, které jsme pečlivě shromažďovali, takže pokud se
na vás tentokrát nedostala
řada, neklesejte na mysli a vězte, že budeme vybírat ze všech
došlých přihlášených od ledna
až doposud, pochopitelně i nadále. Nyní ale přichází na řadu první
letošní přírůstek, který je současně
v celé historii jubilejní šedesátý!

5

mám blízko a zajímá mě to. Taky jsem
v kontaktu s Lukášem Luňákem a sleduji, jak se tým skládá na další rok.
Takže stále jsme v kontaktu, pořád mě
to velmi zajímá. Je to klub, ve kterém
jsem strávil většinu své kariéry. Pořád
mě dění v něm zajímá. A neumím si
představit, že by tomu bylo někdy jinak.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

čekají hráče silové a kondiční testy. „Poznalo by se, kdo individuální přípravu
flákal,“ pousmál se brankář Jestřábů
Ondřej Bláha. Již 3. srpna by pak tým
měl zažít první přátelský zápas.
Už v nich by přitom lodivod chtěl vidět
určitý systém a styl, kterým by realizační tým rád mužstvo vedl. „Od začátku
se budeme snažit prezentovat naším
stylem hokeje a zároveň ustálit sestavu, abychom měli přehled o hráčích,
o tom, jak si kdo s kým sedí,“ vyjádřil se
trenér Jestřábů. Někteří už podle jeho
slov jsou trochu sehraní z dřívějška.
„Nějaké vazby tu jsou, budeme se je
snažit zachovat,“ dodal Aleš Totter.
yy Zůstal jste v týmu jako jeden
n
z mála. Co rozhodlo pro vaše se-trvání?
„Jsem v Prostějově spokojenýý
a měl jsem samozřejmě radost ze
zájmu klubu. Řešil jsem sice určité
možnosti, ale moje priorita byla
zůstat zde, nechtěl jsem se nikam
stěhovat a přecházet k jinému
týmu. Věřím, že se pár věcí změní
a budeme dobrý tým.“
yy V obměněném mužstvu byste
měl být zdaleka nejzkušenějším
brankářem.
„Ono je to vždy takové ošemetné.
Papírově to tak může vypadat, na
druhou stranu tam budou gólmani, kteří na mě budou tlačit, což je
dobře. Takže samozřejmě nějakou
pozici jsem si udělal, to se ale může
rychle změnit, budu si ji muset obhájit. Přišel nový trenér, je nové
mužstvo. Pro mě to znamená, že
budu muset makat prakticky od
začátku.“
yy Berete to i tak, že se z vás stává
mentor pro mladší brankáře
kolem 20 let?
„No, je možné, že už se mi to trochu
překlápí. (smích) A dá se o tom mluvit i v tomhle smyslu. Nikdy jsem to
tak nebral, působil jsem vesměs se
staršími kolegy. Ale může to tak být.
Nejsem typ brankáře, jenž by dělal

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Malé zemětřesení
ní
nastalo po minulé sezóně v kádru
u
Prostějova, z něhož odešlo hned
d
17 hráčů. O některé už vedení
ní
Jestřábů nemělo zájem. Jiným
m
naopak byla nabídnuta nová sm-louva, rozhodli se však jít jinam.
m.
Ve skupince, která zůstala, jee
jedna z důležitých opor mužstva.
a.
Brankář Ondřej Bláha (na sním-ku) postupem minulé sezónyy
získával na jistotě a zlepšoval svéé
výkony. Nebylo divu, že vedení
LHK projevilo o služby exvsetínského gólmana další zájem.

Dosavadní působiště:
České Budějovice (do 2012), Vítkovice
(2012 až 2019), Havířov (2015/16),
Poruba (2016/17, 2018 až 2021), FrýdekMístek (2017/18)

Dosavadní působiště:
Pardubice (do 2018), Chrudim (2010/11),
Hradec Králové (2012/13), Tychy (Polsko,
2013/14 a 2020/21), Prostějov (2014/15,
2017 až 2019), Šumperk (2015/16), Kolín
(2016/17), Havlíčkův Brod (2017/18),
Gdaňsk (Polsko, 2019/20).

Dosavadní působiště:
Ústí nad Labem (do 2004, 2006 až 2009),
Liberec (2004/05), Děčín (2006/07,
2008/09), Jablonec (2006/07), Most
(2007/08), Litoměřice (2008 až 2015),
Sparta Praha (2014 až 2016, 2018/19),
Prostějov (2015 až 2017), České
Budějovice (2017 až 2021)
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MARTIN NOVÁK
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TOMÁŠ JÁCHYM
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Narozen:
21. dubna 1992
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LADISLAV HAVLÍK
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Valaši mají
Indráka s Øíhou

Přer Prostějov (son) – Téměř
Přerov,
kompletní podobu již má hráčský
kom
kádr přerovských hokejistů pro
příští ročník Chance ligy ČR
příšt
2021/22. Přispěly k tomu i tři
2021
poslední příchody nejnovějších
posle
posil. Nejprve vedení HC ZUBR
posil
získalo dva plejery z Kadaně,
získa
jmenovitě obránce Víta Seejmen
manna a útočníka Jana Svobodu.
man
„Oba kluky jsme sledovali déle.
Jsou mladí, ale už mají zkušenosti
kategorií,“ okomentovs mužskou
mu
al sportovní
manažer hanáckého
s
klubu
Pavel Hanák. Následně
k
aarcirival Prostějova angažoval
také beka Jakuba Kubeše, čili
navrátilce z extraligových Vítkovic. „Kuba je pro nás další
velkou posilou do obrany.
Dobře zná zdejší prostředí
D
a i přes několik zajímavějších
nabídek
se rozhodl pro Přerov.
na
Věříme, že naváže na své výkony
Věří
spokojeně konstaz minulosti,“
m
toval Hanák.

Další pøírùstky pro Zubry
Dal

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
XX.
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Vset
Vsetín,
Prostějov (son) –
Výrazné posílení své soupisky
Výra
hlásí ambiciózní mužstvo Vsetína. Na Lapač totiž zamířili
etína
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW dva známí borci s četnými exzkušenostmi, kteří
ttraligovými
li
naschvály nebo nesmysly. Takže se že mu to třeba nedá úplně tolik. valašskému celku dodají nemalou
jim budu snažit v určitých ohledech Jsem za to rád. Nyní je to na jednot- kvalitu. Prvním je zadák Jiří Říha,
pomoct. Samozřejmě když o to bu- livcích a jejich zodpovědnosti. Musí jenž má na kontě více než stovku
dou mít zájem.“
se dobře připravit, abychom pak duelů za Liberec, Mladou Boleslav
yy Klub získal nově trenéra šlapali jako tým. Navíc by se pozna- a Litvínov. „Jednou z našich priorit bylo doplnit tým o obránce.
brankářů, tato pozice v minulé lo, že to někdo odflákl.“
Jsme přesvědčeni, že Jirka splňuje
sezóně obsazena nebyla. Jak hod- yy Věnujete se nad rámec plánu všechny požadavky. Je to zkušený
notíte tuto změnu?
ještě nějaké sportovní aktivitě?
hráč, pravák, je důrazný a zároveň
„Jo, za to jsem hodně rád, že se „Jsem fanoušek tenisu, mám ho vhodný do přesilovky,“ uvedl
vedení a majiteli podařilo trenéra rád. Chodívám hodně nad rámec jednatel VHK ROBE Daniel Tosehnat. Bylo to pro mě důležité. Jed- posilovny a dřiny na něj. Sleduji ho bola. Současně přivítal forvarda
nu sezónu se to nějak dalo vydržet, a s kluky si chodím v týdnu zahrát. Je Miroslava Indráka, ten za Plzeň,
ale z dlouhodobého hlediska je to to dobrá příprava a zároveň i dobrá Vítkovice i České Budějovice
stihl 342 startů mezi tuzemskou
těžké. I brankáři potřebují svého zábava pro mě.“
trenéra, koneckonců jsme tro- yy V klubu po minulé sezóně elitou. „Mirek je na svůj mladý
chu taková samostatná jednotka. nastala řada změn, odešly téměř věk zkušený hráč se spoustou exPotřebujeme někoho, kdo by nás dvě desítky hráčů. Jsou někteří, traligových zápasů. Věříme, že
v Chance lize bude patřit mezi
trochu vedl. Za tohle rozhodnutí co vám budou nejvíce v kabině nadstandardní kreativní útočníky,“
jsem tak vážně rád.“
chybět?
připojil Tobola.
yy Tým má nově individuální „Všichni kluci, kteří odešli… Je to
přípravu. Jste s tím takto spoko- možná omílaná fráze, ale byli jsme
Chance liga zná
jený?
fakt dobrá parta. Nebyla to lehká
$OO6WDUWÙP
„Jsem za to rád, myslím si, že sezóna, byla tam spousta věcí, co
i vítìze
si člověk trochu odpočine od jsme museli zvládnout. Z těch kluků
každodenního rytmu. Na druhou mi jich bude chybět hodně. Ale
individuálních trofejí
stranu si udělá, co potřebuje. A třeba koho můžu zmínit, tak kapitána
i chodit na led, podařilo se mi to Tomáše Kauta, který byl dobrým Praha, Prostějov (son) – Měsíc
spojit. Člověk se sám připraví a ví lídrem, dále David Bartoš. A můj po skončení uplynulé prvoligové sezóny už je rozhodnuto
přitom, co mu dělá nejlépe. Nemusí kolega Tomáš Wolf. Pokud bych měl jak o držitelích všech individuálse třeba hnát kolem oválu, když ví, vybrat pár lidí, jsou to právě tito.“
ních ocenění, tak o složení All-Star
týmu druhé nejvyšší české soutěže.
Kteří hokejisté tedy uspěli? Cenu
Tomáše Zelenky pro nejlepšího
hráče získal Tomáš Plekanec
(Kladno), nejlepším brankářem
se stal Pavel Jekel (Třebíč), Cena
Ondřeje Buchtely pro nejlepšího
obránce putuje k Jakubu Husovi (Kolín – dříve Prostějov),
nejlepším útočníkem je Tomáš Plekanec, nejlepším juniorem Michal
Gut (Sokolov), top hráčem play-off
Maxim Žukov (Jihlava), Cenu Karla Metelky pro nejlepšího trenéra
si vysloužil Viktor Ujčík (Jihlava)
a Cenu Radka Nováka za oddanost
hokeji Jiří Říha (Slavia Praha).
post: útočník
post: útočník
All-Star tým
2020/21 vypadá následovně:
Narozen:
]iőt
Narozen: ĀHUYHQFH
Pavel Jekel (Třebíč) – Jakub Husa
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(Kolín), Zachary Frye (Kladno)
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– Tomáš Čachotský ( Jihlava),
Tomáš
Plekanec
(Kladno),
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Matěj Beran (Litoměřice). Asi
Dosavadní působiště:
Dosavadní působiště:
nepřekvapí, že Jestřábi neměli ani
České Budějovice (do 2012, 2015 až
Třebíč (do 2008, 2020/21), Opava
mezi nominovanými žádného
2020), Písek (2007/08), Slavia Praha
(2008/09), Tappara Tampere (Finsko,
zástupce a stejně jako loni vyšli
(2012/13, 2014/15), Beroun (2013/14),
2009/10), Barrie Colts (Kanada, 2010/11),
zcela naprázdno...
Havlíčkův Brod (2014/15), Žilina (SlovKingston Frontenacs (Kanada, 2011/12),
ensko, 2017/18), Freiburg (Německo,
Znojmo (2012 až 2014, 2019 až 2021),
2017/18), Vsetín (2020/21)
Hradec Králové (2014 až 2017), Litoměřice
(2015 až 2017), Slavia Praha (2016/17),
Havířov (2017/18), Vsetín (2017/18),
Žilina (Slovensko, 2018/19)
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JAKUB BABKA
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PETR BERÁNEK
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kem, tak by se mi to určitě zase otrávilo.
(smích) Vše záleží na tom, jak se to uspořádá. Když se dril poskládá smysluplně,
může ho mít člověk i rád.“
yy Jak vzpomínáte na Prostějov? Sledujete, jak se mu daří, i třeba jeho nedávnou cestu play-off?
„Ano, sleduji Prostějov pořád, každý zápas vím, jak hrál. Pořád k tomu

hráčem Chance ligy. Třetí do party Petr
Beránek je kmenovým hráčem Znojemských Orlů, naposledy hájil barvy
Třebíče, tudíž Chance ligu dobře zná.
Sedmadvacetiletý forvard má za sebou
už poměrně košatou hráčskou kariéru
včetně zahraničních zkušeností z Finska či kanadských juniorských soutěží.
V Česku oblékal mimo jiné dres Hrace
Králové a pražské Slavie.
Klub ústy prvního kouče oznámil, kdy
hráči vyrazí poprvé na led. „Stát by se
tak mělo v úterý 20. července. Někteří
hráči už ale na něj chodí teď,“ prozradil
alespoň něco Aleš Totter. A dodal, že
ještě před oficiálním nástupem na ledě
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PROSTĚJOV Nejdříve spekulace,
nyní potvrzený fakt. Dva nyní již
exprostějovští hokejisté Matěj Novák a František Hrdinka posílí přerovské Zubry. Ti už slovy sportovního manažera Pavla Hanáka před
týdnem avizovali, že o hráče mají
v klubu zájem. Nyní největší rival
Jestřábů potvrdil, že oba plejery
přivítal v týmu.
„Vybíral jsem si z několika nabídek, ale
nakonec jsem zvolil tu přerovskou. Od
klubu byl znát velký zájem, navíc jsem
se ptal dalších kluků, na Přerov však

3ÁOîUFJPEP=DG@EIÁ

Vedení LHK i nadále tají nové hráčské akvizice,
Večerník však zjistil identitu některých z nich

přijít zejména zkušení, což zase hodně změní tvář mužstva. Těším se na to
moc, zatím je to taková velká neznámá.
Ale v dobrém. Věřím, že to bude konkurenceschopné. A já pro to budu dělat
maximum.“
yy Řekl vám už trenérský štáb, jaká
bude vaše role? Co od vás čeká?
„Mluvil jsem o tom s oběma trenéry. Role
by se neměla příliš lišit od toho, jakou jsem
ji měl doteď. Ale to se zase všechno uvidí.
Trenéři přicházejí sice do Čech, ale do úplně neznámého prostředí. Ani nás jako hráče třeba neznají tak dobře a detailně. Bude
určitě spousta času to poskládat, věřím, že
se to vystříbří během července a srpna.
Teprve se asi ukáže, kdo a s jakou rolí se
do týmu dostane, protože ten kádr je vždy
trošku širší. To potom bude na trenérech,
až získají konkrétnější představu o svých
hráčích.“

PROSTĚJOV Od postupu Jestřábů
do 1. ligy se prostřídalo v Prostějově
velké množství hráčů. Někteří se na
Hané jen ohřáli, jiní ale zanechali daleko výraznější stopu. A to je případ
třeba Matouše Venkrbce (na snímku).
Právě v Prostějově obnovil po studiích
svou kariéru. Posunul Jestřáby do první ligy, působil zde jako kapitán. A zažil zde zatím bodově nejpovedenější
roky kariéry. Nakonec nastřádal sedm
kompletních sezón v dresu Jestřábů.
Nyní už ale třetím rokem působí v Motoru a bude i dále, s Českými Budějovicemi vytáhlý forvard podepsal na
další rok.

Švece, Jana Rudovského či Jana Kloze
měli k mužstvu připojit útočníci Jakub
Babka a Martin Novák z Českých Budějovic nebo obránce Ladislav Havlík,
u kterého se spekulovalo o konci kariéry. V případě Havlíka a Nováka by šlo
o návrat do známého prostředí, oba už
v Prostějově působili. A Babka je velké
jméno, patří bezesporu k těm zkušenějším hráčům. Totéž platí o porubském
Tomáši Jáchymovi, který má elhákáčko
taktéž doplnit. Pátým jménem je znojemský Petr Beránek, který v korona-

Michal SOBECKÝ

„Určitě jsem spokojený. Byla to pro mě
jasná volba, chtěl jsem tady zůstat jednak
kvůli rodině, moc se nám tady líbí a už
zde máme nějaké vazby, a především kvůli Motoru. Jsem zde spokojený a rád bych
ještě dostal šanci v extralize. Jsem moc rád,
že to bude zrovna v Motoru a budu mít
šanci se o svou pozici znovu poprat. Navíc
přišli noví trenéři, takže je to pro mě další
výzva. K tomu přijdou i noví hráči. Zase to
tak bude něco nového a pro mě určitě je to
jen dobře.“
yy Tým by se měl podle informací celý
překopat po nepovedené sezóně. Berete to jako přidanou motivaci, že tým
bude mít jiné cíle, ambice?
„Těším se na to. Je tam teď ještě hodně
otazníků, zejména když se mění celý treyy Podepsal jste novou smlouvu v Čes- nérský tým. To je vždycky velká změna
kých Budějovicích. Jak tento vývoj hod- a neznámá, nevíme, co od toho čekat.
notíte?
Budou se navíc měnit i hráči, měli by

říci, že vcelku povedené. Před dvěma
lety se ale s Hanou rozloučil a zamířil
do polské extraligy. Zde si držel solidní
produktivitu, po uplynulé sezóně se
ale objevily spekulace o konci kariéry.
Jak se však zdá, devětadvacetiletý hráč
bude pokračovat.
Naopak Jakub Babka, Tomáš Jáchym či
Petr Beránek v Prostějově ještě nepůsobili. Forvard Babka má za sebou vcelku
nepovedenou sezónu ve Vsetíně. Nedostával příliš prostoru a neměl taková čísla, na jaká je zvyklý. Předtím v Motoru
přitom pravidelně míval okolo 30 bodů
na sezónu a patřil k základním pilířům
týmu. Na Hané by si tak nepochybně
útočník rád spravil chuť. A minulost spojenou s Českými Budějovicemi má i jiný
ofenzivní plejer Tomáš Jáchym. Poslední tři sezóny ale strávil v Porubě. O jeho
kvalitách svědčí i to, že v týmu zůstal až
do konce a dostával hodně prostoru –
a to přesto, že se TORAX během sezóny
hned s několika hráči rozloučil. Jáchym
si pak zapsal unikátní bilanci 1+26, díky
níž byl čtvrtým nejlépe nahrávajícím

yy Vy jste byl na operaci s ramenem.
Jak dopadla a jak probíhá rehabilitace?
„Řekl bych, že velmi dobře, nebo, řekněme, nad očekávání. Už jsem v tréninkovém procesu. Jsem v kontaktu s kondičním trenérem, už mám od něj plán.
Rameno je rozcvičené, rozsahově dobré.
Teď ho posiluji a myslím si, že je to otázka
pár týdnů, kdy bude stoprocentní silově,
kdy už bude připravené do tréninků bez
omezení.“
yy Je tady letní příprava. Je něco, co
z ní obzvláště nemáte rád, nebo naopak
něco, na co se těšíte?
„Ano, to je teď taky velká neznámá. Asi
posledních šest let jsem měl letní přípravu
individuálně, s kondičním trenérem. Letos
to ale vypadá, že budu s týmem v Českých
Budějovicích. To období mám vcelku rád.
Kdyby ale teď přišel trenér, že máme běhat
na ovále a trávit až pět hodin denně trénin-

yy Jak hodnotíte uplynulou
sezónu? A ak vás posunula?
„Byla to pro mě první sezóna mezi
muži, takže pro mě určitě velká
zkušenost. Viděl jsem, jak to chodí,
jak se chovají kluci a podobně. Myslím, že se mi ze začátku docela dařilo.
Začínal jsem v Hodoníně, jak se ale

Michal
SOBECKÝ

v Prostějově zranili někteří hráči,
stáhli si mě. Ze začátku to šlo, potom
nevím... Nastal nějaký zlom, přestal
jsem hrát. Netuším proč. Byla to ale
zkušenost, jsem za ni rád.“
yy Trenér vám neřekl, proč vás
přestal nasazovat?
„Ne. A když jsem se ho ptal po
sezóně, tak mi to taky nevysvětlil.
Takže vůbec nevím.“
yy Na sezónu asi tedy nebudete
vzpomínat úplně v dobrém?
„No tak mrzelo mě, že jsem nehrál.
Ale zas přede mnou bylo šest sedm
obránců, kteří měli více zkušeností

než já, byli starší, hráli… Asi byli
lepší než já, když hráli místo mě.“
yy Pak přišel váš konec
v Prostějově. Překvapil vás?
„Ne. Měl jsem nabídku od Jestřábů,
ale odmítl jsem ji. Chtěl jsem odejít.“
yy Bylo to právě kvůli nízkému
ice-time?
„Těch důvodů bylo víc, ale to bych
nerad říkal. Nechci to komentovat…“
yy Přesuňme se do Šumperka.
Přišel jste do něj s několika
dalšími hráči z Prostějova. Byla
pro vás snazší aklimatizace, když
v týmu někoho znáte?

„Určitě ano. Kluky znám, navíc
jsou místní a znají to tam výborně.
orně.
Už mě provedli. Před pár dny jsme
začali s tréninky a znám i trenéry,
néry,
pana Janečka a pana Majera. Proo mě
to bylo určitě lepší, než kdybych
ch šel
úplně do neznáma.“
yy Jaká jsou vaše očekávání od
nového angažmá? S jakou rolí
lí
počítáte?
(pousměje se) „Zatím se
žádnou, jsem mladý. Ale chtěl
bych se určitě udržet mezi
šesti beky a stabilně hrát.“
yy Berete jako velkou
výhodu, že to máte kousek
k
od Prostějova, od známých, od
rodiny?
„To je výborné. Sednu do auta a za
hodinu jsem doma. To je super.
uper.
Když chci, můžu jet po tréninku
ninku
domů, a to v klidu i v pohodě.“

mrzí Martina Pěnčíka
číka

PROSTĚJOV Solidní bruslař, rozehrávač, ale taky střelec. Tak se ukazoval ve službách rodného Prostějova
obránce Martin Pěnčík (na snímku). Jednadvacetiletý hráč prožil první sezónu mezi muži a rovnou v Chance
lize. Dá se říct, že určitě nezklamal, ba dokonce překonal očekávání. I když nesbíral body po hrstech, byl
nesmírně platný na obou koncích kluziště a v jednu dobu byl v soutěži dokonce mezi nejlepšími hráči v pobytu na ledě. Pak ale přišel zlom. V únoru třeba hrál Pěnčík minimálně, do play-off nezasáhl vůbec. Vše završil
odchod z rodného města do Šumperka, kde na nadějného obránce čekají nové výzvy.

pro Večerník
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A protože klasických výher je všude
dost, hlavním trumfem v tomto
klání se stal oběd s naší redaktorkou, která vás po celých deset
let provází nejen světem žen, Anetou Křížovou. Stačí odpovědět
na jednoduchou otázku, a kromě
předplatného
Večerníku
na
jeden rok a dárkových předmětů
nejčtenějšího regionálního periodika se můžete těšit na společný
oběd v prosluněném poledni.
Do jedinečné soutěže se hned
v premiérovém dějství zapojilo několik desítek čtenářů, ve
druhém kole byl zájem ještě větší.
Potěšilo nás, že drtivá většina
správně odpověděla soutěžní
otázku „Kdy měl premiéru Servis
pro ženy (dříve Večernice) za B,
tedy v dubnu 2011. I ve druhém
dějství mohl vyhrát pouze jeden

z vás a šťastnou výherkyní se
stala Jarmila Písařová. Výherkyni
gratulujeme a již brzy bude informována o termínu slavnostního obědu a převzetí výhry.
Soutěže budou celkem tři za sebou, a protože víme, že tuto rubriku čtou ženy i muži, vyzýváme
všechny naše čtenáře bez rozdílu
věku a pohlaví. Tento týden můžete
tedy zkusit ještě jednou své štěstí.

Své odpovědi zasílejte do 11. června na email souteze@vecernikpv.cz společně
s celým jménem a telefonním číslem. Případně můžete volat či zaslat SMS na
telefonní číslo 608 960 042. Posléze budeme losovat druhého výherce.

a) Čti a zhubni b) Proměna image
c) Tancujeme s Večerníkem

K SERVISU PRO ŽENY SE PŘIPOJIL KTERÝ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT?

STAČÍ ODPOVĚDĚT NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ:

Jak jistě víte, v měsíci dubnu
jsme oslavili 10. výročí existence
tematického Servisu pro ženy.
Slavíme rádi s vámi, protože jen
díky našim čtenářům se seriál těší
takové oblibě. U příležitosti tohoto jubilea tak PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vyhlásil první ze soutěží
o netradiční cenu, kterou jste
mohli najít ve tištěných vydáních
i na www.vecernikpv.cz.

(QVQCTEJKX#*CP¾MQXÆ

nám může pomoci?
„Je to součet všech čísel data narození
jedince a často se mu říká osudové
číslo. Pokud k těmto energiím čísel
přistupujeme s pokorou a pochopením, pak nám mohou v plném
rozsahu pomoci porozumět sami
sobě i ostatním. Tato energie
životní cesty nás nevede jen
dopředu, ale také vzhůru jako
na horu, kterou máme na tomto světě zdolat. Je to tedy číslo,
které poukazuje na jisté
obtíže, ale zároveň na
jistý potencionál.“

y Co je to životní číslo a v čem y

y

y



y

„Svoboda a kázeň – s těmito tématy se
budou více či méně potýkat všechny
pětky, kolísají totiž mezi závislostí
a nezávislostí, často je pro ně život jedno velké dobrodružství, když se jim
nedaří, staví se do role obětí. U pětek
nejde o šířku zkušeností, ale o jejich

„Závažnou obtíží u dvojek je rovnováha hloubku. Tady platí nedělat mnoho
mezi ano a ne, mezi dáváním a braním, věcí najednou. Svobodu je třeba cítit
mezi konáním pro druhé a pro sebe, mezi uvnitř sebe, ne ji očekávat od okolí.“
vnitřním a vnějším. Dvojky by se měly
naučit jednat podle toho, co cítí ony, ne „Šestky stojí před výzvou sladit
podle toho, co by se mělo… Bývají velmi své ušlechtilé ideály s praktickou
citlivé a spolupráce je jejich velké téma skutečností. Podstata představy
stejně jako převzetí odpovědnosti za a přijetí jsou jejich témata. Sklony
vlastní život. Začátek kvalitní spolupráce k idealizování jim často připraví trpje pochopení sám sebe v tom, co cítím kou zkušenost reality. Šestky by si měly
a konám. Pakliže nerozumím sobě, neměl uvědomit a přijmout, že jejich pojem
bych očekávat, že mi porozumí mé okolí.“ dokonalosti neexistuje a ‚kdyby‘ prostě
nefunguje.“
„U trojek je důležité, aby lidé zužitkovali
7
svou emocionální vnímavost pozitivním „Smysl života pod energií sedmičky je
způsobem upřímného sebevyjádření. o přijetí ‚světla‘ tak, aby se tito lidé cíTrojky žene energie být dobrý, a to tili v bezpečí, ústřední téma je důvěra
mnohdy za každou cenu. Trojky mají a otevřenost. Pro sedmičky se důvěra
sklon i riskovat. Vyjádření a citlivost stává skutečnou vírou v sebe, v ostatní
jsou jejich témata. V okamžiku naplnění a ve svět, základem je sebedůvěra, ne-

y

y

„Tématem čtverek je stabilita a postup.
Čtverky mají sklon být konzervativní,
což jim zamezuje včasné rozhodování.
Potřebují pevné základy. Čtverky mívají
často jednoho dominantního rodiče,
což se promítá do jejich dalšího života,
pokud si to ve vztazích včas nevyjasní.
Jsou to dobří pracanti a velmi často je
jejich koníčkem práce spojená s půdou.“

y

prostřednictvím citů dojde k možnosti
sebevyjádření, tedy k upřímnému
sdělení vlastních nefalšovaných citů.
Jejich nositelé by si měli dávat pozor na
výběr slov, která používají…“

y

„U devítek jde o soulad celistvosti a moudrosti. Víru si nosíme v sobě. U devítek
platí nežít výhradně podle rozumu. Energie devítky v sobě nese energii všech
předchozích čísel, to je důvod, proč
devítkám trvá déle, než najdou samy
sebe. Jejich posláním je nést ‚pravdu‘,
v duchovních zákonech nejde o to, zda
jsou dobré, nebo špatné, ony zákony
promlouvají o pravdě a následcích.“
Máte ještě nějaké doplnění na
závěr?
„Ráda bych zmínila, že čísla životní
cesty jsou částí celého data narození,
svou roli zde hraje ale i energie jména,
energie příjmení, energie přijatého
příjmení, někdy i energie přezdívky či
uměleckého jména. V tomto článku
jsem se zaměřila více na ‚nedostatky‘
u jednotlivých čísel, neboť přednosti si
více uvědomujeme a často i používáme.
Znát svůj potencionál je skvělou
možností, jak nalézt cestu k sobě
i druhým. K tomuto tématu sedí můj
oblíbený citát: ‚To, s čím se nesrovnáme
sami v sobě, potkáváme jako osud.‘ Carl
Gustav Jung. A příště se zaměříme více
na podrobnosti jednotlivých životních
čísel a jejich skladby.“

y

„Téma osmiček je práce s hojností, mocí
a uznáním, a to ve prospěch jejich i všech
zúčastněných stran. Osmička je číslem
příčiny a důsledku. Osmičky mají často
problém s autoritami. U osmiček je nejvíce vidět, jaký rozdíl je mezi úspěchem
materiálním a vnitřní hojností, pocitem
štěstí. Dovedou vytvořit zlatou klec.“

y

jde o myšlení mozku, ale vnitřního
vědoucího. Sedmičky podvědomě
očekávají zradu, pokud se potýkají s problémem důvěry v ‚ducha‘.“

üÁFµIPH@MJGJÜF<II<%<IµFJQµ

mezisoučet a z něj pak jednociferné,
tedy číslo osudové.“ Například člověk
narozený 30. 5. 1934 se počítá: 3 + 0 +
5 + 1 + 9 + 3 + 4 = 25. Pokračujeme 2
+ 5 = 7. A člověk narozený 2. 2. 2020 se
počítá 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 = 8. Vždy
sčítáme pečlivě a provádíme kontrolu
Životní číslo si můžeme zjistit a počítáme i s 0.“ Když si teď každý
každý sám. Jak se tedy počítá?
spočítal číslo pro sebe nebo svoje
„Osudové číslo vznikne sečtením nebližší, povíme si, co jednotlivá čísla
všech čísel v datu nar
naro- znamenají.
zení, získáme tak
t
1
„Jedničky bývají hodně samostatné,
dvouciferný
dvoucifer
avšak kreativita a sebedůvěra jim často
dělají problém, mají tak trochu jiný
vnitřně odlišný náhled na život a na
jeho prožívání. Jednička si dovede
otevřít dveře ke svému talentu, pokud si
uvědomí rozdíl mezi kreativitou a dovedností. Kreativita je schopnost nového
náhledu na život. U sebedůvěry je to pak
schopnost čelit omylům a překážkám.“

Po čase opět zabrousíme do tajuplné numerologie a tentokrát se
podíváme na to, co je to životní číslo neboli číslo životní cesty. Zjistíme,
co o nás vypovídá, v čem nám může pomoci a jaký je cíl naší životní cesty.
Spočítat si ho můžete nejen pro sebe, ale i za své nejbližší či třeba vašeho
nadřízeného. Na otázky Večerníku odpověděla již tradičně Anna Hanáková ze studia Cesta změny – Salon Charme v Melantrichově ulici, která je
mistr Reiki, věnuje se numerologii, ale propojuje ji i s dalšími naukami
jako s výkladem karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, prací s energiemi, věnuje se poradenství a vzdělávání v oblasti životního stylu, rozvoji
osobnosti, vztahům a mnohému dalšímu...
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legrace, jak je zvykem. „Moc se těším, jsem na PROMĚNU IMAGE
velice zvědavá, protože si neumím
řadu věcí vůbec ani představit. Trochu mám obavy, abych neskončila na
ježka, ale to snad ne,“ nechala se slyšet
naše červnová vítězka Jana Kurková.
Z proměny si paní Kurková neodnese
jen nový vzhled, ale pěkné fotografie,
video a hlavně zážitky, plno péče a relaxace. A jak dopadne jubilejní šedesátá
PROMĚNA IMAGE? To se dozvíte již velmi brzy, nový díl byste měli
najít v tištěném vydání, které vychází
v pondělí 14. června.
Do té doby posílejte vaše další přihlášky na e-mail:
vecernik@pv.cz
Do předmětu e-mailu uvádějte „PŘIHLÁŠKA PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište také váš
věk, velikost oblečení a důvod, proč
se do proměny hlásíte, proč bychom
měli vybrat právě vás, dále odkud jste
a telefonický kontakt. Nezapomeňte
připojit dvě vaše aktuální fotografie
(tvář a postava). Hlásit se můžete do
Těšíme se na vás!
30. června.

EXKLUZIVNĚ
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Z týmu minulého ročníku zůstala jen
kostra. Skončilo celkem 17 hráčů, včetně rodáků Petra Antoníčka a Martina
Pěnčíka. Kdo tedy jestřábí letku posílí? Podle zjištění Večerníku by se kromě dříve spekulovaných jmen Marka

Michal SOBECKÝ
a Marek SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

virové pauze dohrával sezónu v dresu
Třebíče.
Ovšem generalita ptačích dravců se zatím rozhodla informace o novinkách ve
složení mančaftu nepouštět ven. „Některé z těch hráčů ani neznám!“, mlžil
nový hlavní kouč Jestřábů Aleš Totter.
„Kádr nebudeme v těchto dnech vůbec
komentovat, pan Luňák si to nepřeje,“
přidal. Ostatně také jeho jméno klub
nechtěl dlouho potvrdit, stejně jako
i zbytek realizačního týmu, jehož jádro nyní tvoří právě on, asistent trenéra
Vlastimil Wojnar či trenér brankářů
Vlastimil Lakosil a kouč individuálních
dovedností Petr Hubáček.
Zpět ale k hráčským posilám. Martin Novák přišel do Prostějova v roce
2015. Brzy se ukázal jako dobrou volbou a velice produktivním hráčem.
Nyní třiatřicetiletý útočník ale po dvou
letech odešel do Českých Budějovic.
Zde prožil povedené sezóny, například
pomohl 52 body k postupu Motoru
do extraligy. Podobně Ladislav Havlík
trávil v Prostějově dva ročníky. A nutno

PROSTĚJOV Ladislav Havlík, Martin Novák, Petr Beránek, Jakub
Babka a Tomáš Jáchym. To je pětice hokejistů, která by měla patřit do početné enklávy posil hráčského kádru hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov pro příští prvoligovou sezónu 2021/2022.
Tahle jména se Večerníku podařilo zjistit ze dvou důvěryhodných a na sobě nezávislých zdrojů, zatímco vedení hanáckého klubu odmítlo naše informace potvrdit. A ohledně nových
přírůstků na soupisku nadále mlčí. Přitom novopečený kouč
Aleš Totter v týden starém rozhovoru obecně prozradil, že tým
na další ročník je co do svého složení už víceméně kompletní.
Fanoušci si však na oficiální zprávy opět musí počkat...

Obránce novou nabídku Jestřábů
odmítl a raději přešel k rivalovi

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
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A já se těším zase příště!
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4. Nyní nohu umístíme opět na
stehno a ruce budeme zvedat pomalu
směrem vzhůru, jako při nádechu
a výdechu, po celou dobu však držíme
rovnováhu (viz. foto). Cvik opakujeme celkem pětkrát. Během cvičení
pravidelně dýcháme. Nezbytné je
závěrečné protažení, ať vás druhý den
nic nebolí.

3. V dalším cviku se postavíme do
původního postoje, jen uvolníme
ruce (viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. V tomto bodě to může být trochu
náročnější. Nárt levé nohy umístíme
na pravé stehno a tělem se otočíme
směrem doleva (viz. foto). Tělo se
snažíme mít vzpřímené bez zaklánění
nebo předklánění a vnímáme, jak
pracuje střed břicha, ruce tlačíme
k sobě. V pozici vydržíme pár sekund
dle možností a pak se vrátíme zpět do
původní pozice a pokračujeme takto
čtyřikrát, následně vyměníme stranu.
Cvik opakujeme pokud možno
čtyřikrát na každou stranu. Pokud
by vás bolela kyčel, lze nechat nohu
pouze zvednutou v pravém úhlu.
Vždy cvičte dle vašich možností.

V tomto okénku se budeme již
po osmdesáté věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním
a
kompenzačním
cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí
dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes se
opět zaměříme na protažení v oblasti klíčních kostí, dále na rovnováhu
a posílení vnitřního stabilizačního
systému…
1. Jako první se tradičně rozcvičíme.
Pusťte si nějakou oblíbenou hudbu
a můžeme začít. Postavíme se rovně
a umístíme levou nohu do pravého
úhlu, spojíme ruce a zkusíme držet
rovnováhu (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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„Doteď nevím, proč jsem nehrál,“

nikdo neřekl nic špatného. Naopak
hodně se jich tady v kariéře posunulo
dál,“ konstatoval pak pro internetové
stránky přerovského hokejového klubu František Hrdinka.
Oba hráči za sebou nechali u Jestřábů
nemalou stopu. Hrdinka se vypracoval v klíčového obránce, navíc uplynulou sezónu druhého nejproduktivnějšího v týmu. Novák výrazně přidal
na produktivitě a zajistil si pravidelné
hraní v základní sestavě a větší vytížení. Oba hráči setrvali v Prostějově dvě
sezóny.
(sob)
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PROSTĚJOV Zájem o očkování je mezi Prostějovany enormní. Před měsícem rozšířila Nemocnice Agel Prostějov provozní
dobu očkovacího centra ve Společenském domě i na soboty,
ovšem ani to nestačilo! Nyní se už druhým týdnem očkuje také
během nedělí. Vakcinací už prošlo přes 31 tisíc osob, dvanáct
procent z nich již absolvovalo dokonce druhou dávku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Dobrou zprávou je, že velmi svižným
tempem roste počet vyočkovaných vakcín. Ke čtvrtku 27. května bylo podáno
přesně 31 400 očkovacích dávek a z tohoto celkového počtu již obdrželo obě

dávky přibližně dvanáct procent klientů,“
informoval Večerník Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
V prostějovském Společenském domě
očkují zdravotníci prostějovské nemocnice výhradně vakcínou od společnosti
Pfizer/BioNtech. „Závoz vakcín je plánovaně jedenkrát týdně a v současné
době je bez jakýchkoliv problémů,“ ujistil
Knesl.
Zájem o vakcinaci mezi Prostějovany
je natolik velký, že nemocnice musela

v očkovacím centru opět navýšit kapacitu. A to o další den! „Díky postupnému
zvyšováním kapacity očkovacího centra
zde nyní dochází k aplikaci šesti set dávek
za jeden den. Navíc jsme vzhledem k počínajícímu souběhu první a druhé dávky
již třiadvacátého května rozšířili očkování veřejnosti i na neděli, což znamená,
že nyní očkují zdravotníci Nemocnice
AGEL Prostějov sedm dní v týdnu,“ prozradil mluvčí.
Odborníci stále opakují, že očkování
obyvatel je jedinou cestou k takzvané cestě ze tmy a spolehlivou ochranou proti nákaze covid-19. „Fakt, že
vakcinace má své pozitivní důsledky,
můžeme vidět i na počtu hospitalizovaných klientů. Na vrcholu pandemie

bylo v naší nemocnici hospitalizováno
až 120 pacientů denně a situace vyžadovala vyčlenění dvanáct lůžek na jednotce intenzivní péče. V současné době,
a to i díky očkování, se pohybují čísla
hospitalizovaných pacientů do desítky
klientů a zlepšující se epidemická situace nám umožnila výrazně redukovat kapacitu JIP. Postupně se naše nemocnice
vrací zpět k plánovaným výkonům,”
řekl pro Večerník Martin Pomajbík,
primář ARO oddělení a náměstek pro
léčebně preventivní péči Nemocnice
AGEL Prostějov.
Další novinky, týkající se očkování,
najdete ve speciální příloze CESTA
ZE TMY I., která je součástí dnešního
vydání Večerníku.

Očkuje se už i v neděli!
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„Návštěvy jsou povoleny,
ale jen na 15 minut,“
prozradil mluvčí Adam Knesl

PROSTĚJOV V prostějovské nemocnici došlo k dalšímu úbytku
hospitalizovaných pacientů s covid-19. Aktuálně už zde zbývá
pouze čtveřice nakažených, která vyžaduje lékařskou péči. Už
druhým týdnem jsou navíc v naší
nemocnici povoleny návštěvy
pacientů na jednotlivých odděleních, ovšem s podmínkou splnění přísných podmínek. A pouze
na patnáct minut...
„Prostějovská nemocnice aktuálně
hospitalizuje čtyři covidové pacienty, z toho dva jsou ve vážném stavu
v péči lékařů jednotky intenzivní
péče,“ prozradil Večerníku Adam
Knesl, tiskový mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Další pozitivní zprávou je, že už
druhým týdnem jsou v prostějovské nemocnici povoleny návštěvy
na jednotlivých odděleních. Ovšem
za přísných podmínek. „Návštěvy
na jednotlivá oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov jsou možné v ma-

ximálním počtu dvou osob po dobu
patnácti minut v době do 14.00 do
17.00 hodin, pokud osoba navštěvující pacienta absolvovala nejdéle
48 hodin před návštěvnou PCR test
nebo antigenní test na přítomnost
viru covid-19 s negativním výsledkem, který návštěvník doloží dokladem. Přijít navštívit své blízké může
také každý, kdo má vystavený certifikát o provedeném očkování proti
onemocnění covid-19 a zároveň
uplynulo nejméně čtrnáct dnů od
očkování. Návštěvy se pak dále týkají osob, které prodělaly onemocnění
covid-19, což potvrdí dokladem,
uplynula u nich doba izolace a od
prvního pozitivního testu neuplynulo více než devadesát dní,“ potvrdil mluvčí prostějovské nemocnice
Adam Knesl s tím, že v případě potřeby může návštěvník využít k bezplatnému antigennímu testování
přímo odběrové místo přerovské
nemocnice, musí se však předem
objednat prostřednictvím webových
stránek nemocnice.
(mik)

PROSTĚJOV Ani minulý týden
nijak nevybočil z dalších pozitivních statistik. Od pondělí do
soboty přibylo v Olomouckém
kraji už jen 259 případů pozitivně
testovaných osob na covid-19. Je
to o dalších 127 nově nakažených
méně než během týdne předchozího. V kraji se navíc vyprazdňují
lůžka infekčních oddělení nemocnic, naopak výrazně stoupá počet
zájemců o očkování.
V neděli 30. května registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již
92 878 případů pozitivně testovaných
osob na covid-19 v Olomouckém kraji
od začátku pandemie. Během uplynulého týdne jich přibylo pouze 259.

Z dalších aktuálních údajů vyplývá, že
od začátku pandemie se z koronaviru
v kraji vyléčilo již 90 202 osob. Testováno bylo už celkem 411 486 lidí a aktuální počet nakažených je už pouze 988
osob. Nejvíce jako vždy v Olomouci
(161), pak v Prostějově (160), Šumperku (148), Zábřehu (124), Přerově
(86) a Uničově (70). V Konici na Prostějovsku je aktuálně nakažených už jen
10 lidí.
Do této chvíle v Olomouckém kraji
zemřelo na covid-19 přesně 1 703 lidí,
což je nárůst o tři desítky osob oproti
předchozímu týdnu. Potvrzené případy nově pozitivně testovaných osob za
posledních sedm dní v přepočtu na sto
tisíc obyvatel se snížily na hodnotu 45

PROSTĚJOV Maturity jsou tady.
V uplynulém týdnu čekaly studenty
písemné, nyní se připravují na ústní
část maturit. I letos však jsou zkoušky
dospělosti ve stínu koronaviru. Nabízí se tak otázka, jak se s tím na jednotlivých školách popasovali.

výuky. „Dost intenzivně u nás probíhala
on-line výuka. Kupodivu jsme všechno
stihli probrat. Naopak jsme konstatovali,
že v některých směrech jsme toho probrali víc než normálně. Obvykle totiž
řada hodin kvůli různým akcím odpadá
a nyní k tomu navíc byla skoro stoprocentní účast studentů na výuce,“ vyjádřil
se ředitel.
Spokojenost s dosavadním průběhem
vyjádři i ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
Michal Müller. „Myslím si, že to máme
připravené, vše běží podle plánu. Žádné
komplikace v souvislosti s vládními nařízeními nejsou a ani neočekáváme,“ svěřil
se Večerníku. Škola byla po jarní vlně,
kdy byla nařízení podobná, podle jeho
slov na průběh maturit připravena. „Už
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Zdroj: KHS Olomouc

osob. A co je ještě zajímavé, do neděle
30. května bylo v kraji naočkováno alespoň jednou dávkou už 294 621 obyvatel.

Názory hejtmana Olomouckého kraje
se Večerníku tentokrát získat nepodařilo, Josef Suchánek včera nezvedal mobilní telefon.
(mik)

Maturity jsou v polovině
Michal SOBECKÝ
„Museli jsme to několikrát předělávat,
ale jinak si s tím poradíme, od toho tam
jsme. Zatím žádné problémy nebyly
a doufejme, že ani nebudou,“ konstatuje
ředitel reálného gymnázia Rostislav Halaš. O znalosti maturantů si starost nedělá. Jednak krátce před studiem na vysoké
škole musí být připraveni učit se i samostatně a jednak ocenil úroveň on-line

Zatím bez komplikac
í
zaznívá ze škol

před rokem byly podle vládních nařízení.
Podle nich jsme postupovali tehdy a postupujeme i letos. Není to nic, co bychom
nezvládli nebo co by nás nějak překvapilo,“ ujišťuje Müller.
Také ředitel Střední zdravotnické školy je
spokojený. „Vše běží zatím celkem v klidu. Vládní nařízení dodržujeme, není
to ale nic omezujícího. Aktuálně může
pobývat v jedné místnosti i padesát
osob, dojde tedy i na nástup a rozloučení
maturantů,“ říká Martin Mokroš s tím,
že maturanti ani letos o méně formál-

ní části zkoušky dospělosti nepřijdou.
I výsledky jsou podle něj zatím slušné.
„Praktické maturity zvládli všichni, teď
čekáme na výsledky didaktických testů.
A nyní nás čekají ústní maturity z jednoho odborného předmětu, angličtinu
si nikdo nevybral,“ informoval Mokroš.
Ten byl podobně jako mnoho dalších
ředitelů značně kritický ke komunikaci
vlády se školami. „V rámci rozvolnění už
je to docela v klidu. Už se konečně vrátil
život i do školství,“ poznamenal s lehkým
úsměvem.
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PROSTĚJOV Česká vláda i pod tlakem soudních verdiktů spěchá s dalším
a dalším rozvolněním protiepidemických opatření. Od pondělí 31. května
se můžeme těšit na nečekané, ale o to
možná příjemnější rozvolňování. Vláda v pátek oznámila, že se od pondělí
budou moci otevřít restaurace, ale i diskotéky, koupaliště nebo wellness. Ne
všude ale budou platit stejná pravidla.
Večerník proto přináší přehled toho,
kam nás pustí a co k tomu budeme potřebovat.

Restaurace a další
stravovací zařízení
Od pondělí 31. května budou moci restaurace a další stravovací zařízení otevřít také
vnitřní prostory, dosud mohly fungovat jen
zahrádky. Hostů však bude moci být jen
tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou
moci sedět nejvýše čtyři hosté, nutné bude

dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. I nadále
budou hosté povinni prokázat se negativními testy na koronavirus, certifikátem
o očkování nebo potvrzením o prodělání
nemoci covid-19. Restaurace budou jediná
zařízení, kde bude umožněno se prokázat
samotestem. Ačkoliv se od pondělí mohou otevřít restaurace, prodej občerstvení
například v kinech bude i nadále zakázaný.

Bary a kluby

Herny a kasina
Začnou fungovat herny a kasina, kde
bude moci být jeden návštěvník na 15
metrů čtverečních vnitřní plochy, která
je přístupná veřejnosti. Lidé budou mezi
sebou muset dodržovat odstupy alespoň
dva metry, nutná bude ochrana úst a nosu.
Návštěvníci se rovněž budou muset prokázat negativním PCR testem ne starším než
sedm dní, negativním antigenním testem
provedeným nejdéle před 72 hodinami,
oboje jen z oficiálních odběrových center. Platný bude také certifikát o očkování
nebo doklad o prodělání nemoci covid-19
v uplynulých 180 dnech.

S omezeními budou moci od pondělí
otevřít hudební, herní, taneční či společenské kluby a diskotéky. Nesmí se v nich ale
tančit ani zpívat, návštěvníci budou muset
nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
Sportoviště
dodržovat rozestupy a k dispozici budou
pouze místa na sezení. Lidé se kromě testů
a wellness
z oficiálních odběrových míst budou moci
prokázat potvrzením o prodělání nemoci Od pondělí 31. května budou moci
otevřít i umělá koupaliště, sauny, solné
nebo očkování proti covidu.

jeskyně či wellness. V bazénech a na
koupalištích bude platit limit jednoho
člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. V saunách, wellness
nebo solných jeskyních bude smět být
kapacita naplněna na maximálně 30
procent. V bazénech a koupalištích
bude nutná ochrana dýchacích cest jen
při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě. Lidé se při vstupu do všech výše zmíněných provozů
budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, který podstoupili
v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem
o prodělání nemoci v posledních 180
dnech. Ve vnitřních sportovištích bude
platit od pondělí 31. května už jen limit
jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, užívat bude možné i šatny. Dosud
musel být dodržován limit jednoho
sportujícího na 15 metrů čtverečních,

navíc ale na jednom sportovišti mohlo
být nejvýše 30 návštěvníků.

Cestování

Hromadné akce,
návštěvy muzeí
a galerií

Od dnešního dne, tj. pondělí 31. května,
bude možné cestovat mezi Českou republikou a Chorvatskem, Maďarskem,
Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem. Certifikáty o očkování turistů z těchto zemí budou uznávány i například pro vstup do služeb, které
budou v ČR otevřené. V případě Chorvatska se mají podrobnosti ještě dojednat.
Od úterý 1. června budou moci očkovaní
lidé z Izraele, Austrálie, Thajska, Nového
Zélandu, Singapuru a Jižní Koreje do ČR
cestovat také za turistikou a využívat i hotely a restaurace. České dráhy od pondělí
31. května otevřou své restaurační vagony
a bistrovozy. Cestující tak budou moci využívat jejich služby přímo v těchto specializovaných částech vlaku.

U kongresů a dalších hromadných akcí bude
navýšen počet účastníků. Účastnit se jich
bude moci uvnitř i venku až 250 lidí, včetně
vystupujících či pořadatelů, za splnění podmínky naplnění maximálně 50 procent kapacity míst k sezení. Dosud byly kongresové
akce povoleny s účastí nejvýše 50 lidí uvnitř
a 100 venku. Od 31. května budou možné
i skupinové prohlídky v muzeích, galeriích
a památkách, a to nejvýše pro deset osob,
nebo až pro 30 lidí, kteří se prokážou bezinfekčností. Pěvecké sbory mohou společně
zpívat při účasti 30 osob, lidé ale mají mezi
sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování
nebo prodělání nemoci. Během zpěvu si mohou sundávat ochranu dýchacích cest, musí
se ale vést evidence účastníků.
(red)
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PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, prostějovské eskáčko může už za pár dnů přijít o jednoho z klíčových hráčů svého druholigového týmu. Vedle Mladé Boleslavi a ostravského Baníku, jež projevili interes
v zimě, se totiž nyní objevil další vážný zájemce o služby středního záložníka Solomona Omaleho. Nigerijský
plejer zaujal Sigmu Olomouc a staronový trenér Jílek jej chce do přípravy už teď!
„Zatím jde o zkoušku na deset dnů. Měli by začínat začátkem června, tedy za necelý měsíc,“ potvrdil sportovní manažer 1. SK Prostějov Ladislav Dudík. Omale nastupoval po celý uplynulý soutěžní ročník F:NL v bílomodrém dresu pravidelně v základní sestavě, vstřelil jeden gól a přidal hned jedenáct žlutých karet. „Musel
jet na ambasádu v Nigérii vyřizovat si povolení k pobytu, vracet by se měl jedenáctého června. Se Sigmou
budeme o formě působení Omaleho teprve jednat,“ uvedl Dudík.

PROSTĚJOV Za poslední více
než týden se docela roztrhl pytel se
změnami v hráčských kádrech, jež
oznámily jednotlivé kluby volejbalové UNIQA extraligy žen ČR. Dvě
novinky se týkají i dosavadních či
dřívějších plejerek Prostějova.
Místní fanoušky bude určitě dost
zajímat návrat odchovankyně VK
a dlouholeté nahrávačky zdejšího
týmu Michaely Zatloukalové k aktivní kariéře po rodičovské pauze.
Míša dosud působila jen ve vékáčku,
přičemž v létě 2020 přerušila svou
sportovní dráhu kvůli očekávanému
narození potomka.
Nyní je zpět, ovšem nikoliv v mateřském oddílu. Zamířila do nedalekého Přerova, kde vytvoří nahrávačskou dvojici se sestrou Lucií
Zatloukalovou. Což přináší do nejvyšší české soutěže zajímavý a v novodobých dějinách dosud asi nevídaný unikát.
Pouhý rok strávila na Hané smečařka Tereza Pluhařová po loň-

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

ském příchodu z Frýdku-Místku.
Nyní šla zase o dům dál, konkrétně
do družstva Šelem Brno. Tam budou mít i jednu novou mladou nahrávačku z Králova Pole Radku Mokrou.
Jména prvních čtyř posil zveřejnilo vedení UP Olomouc. Jsou jimi
chorvatská reprezentační nahrávačka Lara Štimac z Mladosti Záhřeb,
univerzálka Elena Babič (ŽOK Brčko), členka národního výběru Bosny
a Hercegoviny, dále kapitánka venezuelského nároďáku nastupující na
bloku Aleoscar Blanco a slovenská
smečařka Zuzana Šepeľová ze Slávie
EU Bratislava. Nové posily nahradí
odcházející Kateřinu Valkovou, Lucii Novou, Marii Schlegel, Michaelu
Madsen, Katarinu Pilepič a Katrinu
Zilberman. Teď úpéčko shání další
smečařky. „Rozhlížíme se a jednáme,
samozřejmě v rámci našich ekonomických možností. Určitě nechceme
nijak rozhazovat a klub zadlužovat,“
uvedl olomoucký předseda Jiří Zemánek.

ÄÝÞ¸

Dvě velké ztráty hlásí Olymp Praha,
neboť mu odchází výrazné opory
stříbrné základní sestavy z uplynulého ligového ročníku: jak účko Aneta
Kocmanová Havlíčková (návrat do
Turecka), tak smečařka Eva Hodanová (přestup do německého Aachenu). Rovněž TJ Ostrava zůstane
bez dvojice dosavadních tahounek.
Mladá univerzálka Klára Žarnovická
bude studovat za mořem v USA na
Florida Atlantic University, smečařka Karin Žolnerčíková ji napodobí
na Stetson University Beach Volleyball.
Co dál? Od přerovských Zubřic přechází do Frýdku-Místku nahrávačka
Anna Přibylová, KP Brno angažovalo
talentovanou reprezentantku Slovenska Terezu Hrušeckou (doteď VTC
Pezinok). A příval čerstvých personálních novinek bude určitě pokračovat.
(son)
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EGER, PROSTĚJOV Pouze
jedna členka mládežnické dívčí
reprezentace České republiky
v boxu se vydala na mezinárodní turnaj do maďarského Egeru.
Claudia Tóthová (váhová kategorie do 54 kilogramů) však
svou účast přetavila v suverénní
triumf.
„Šlo o sedmdesátý ročník tradičního klání, které nese jméno G.
Bornemissza. Je to áčkový turnaj
AIBA nejvyšší kategorie pravidelně
pořádaný k výročí zastavení vpádu Osmanů do Evropy. Tentokrát
se zúčastnilo třináct zemí: Maďarsko, Česko, Slovensko, Polsko,
Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko,
Rumunsko, Moldavsko, Francie,
Belgie, Finsko a Kypr,“ pověděl Večerníku trenér národního výběru
dívek ČR Martin Klíč po návratu
z krásného historického města.
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Sestupové vody? Nic pro nás. To si nepochybně říká
řada majitelů a představitelů klubů napříč sporty a soutěžemi. Z těch dříve podceňovaných se však z této myšlenky stalo pravidlo jen v několika případech. Jedním
z nich je prostějovské fotbalové eskáčko.
Prostějovský fotbalový klub ještě nedávno platil za tým
z horší poloviny tabulky. A hlavně za mužstvo, které
nedokáže plnit své předsezónní ambice. Nyní to však
už neplatí. Celek nejprve na podzim příjemně překvapil pátým (a zaslouženým) místem. Na jaře navíc konečné umístění posunul dokonce na třetí pozici, což je
největší úspěch prostějovského fotbalu za čtvrtstoletí.
Je tedy důvod jásat? Ano i ne. Třetí místo je nepochybně úspěch, a pokud ho hráči budou chtít oslavit,
těžko se jim divit. Je zde však několik „ale“ k nimž se
opakovaně vrací trenér Pavel Šustr a místy i my v pozápasových glosách. Jedním „ale“ jsou domácí zápasy.
Je až neuvěřitelné, jak moc se v nich někdy eskáčku
nevede. Neproměňuje šance, působí nervózně, kupí
chyby. Druhou je množství střel. Místy se zdá, že se
ona přímočarost z podzimu trochu na jaře vytratila.
A i ta kombinace místy trochu drhla. Kouč Prostějova zase hovoří o nepříliš vysoké produktivitě a někdy
zbytečné nervozitě hráčů.
Eskáčko má ale za sebou možná průlomovou sezónu,
po které se musí rozhodnout, zda je pro něj nejvyšší
soutěž reálná. A pokud ano, co je potřeba pro ni udělat.

Vyrážíme do akce. V tomto duchu se zachovaly snad
všechny amatérské sportovní kluby, co v této zemi jsou.
A tak jsou opět sportoviště plná lidí. Neodrazuje je ani
poměrně chladné počasí, ani vládní nařízení. Dost bylo
sezení!
Není se přitom čemu divit, amatérský sport má za sebou příšerný rok. Vždyť v březnu 2020 došlo k uzávěře,
která ho načas pohřbila zaživa. Pak se nejprve pomalu
a poté ve stále rychlejším tempu zase z mělkého hrobu sportovních hobíků odstraňovala hlína. Aby ji tam
následně koronavirová opatření vlády nejen vrátila, ale
taky hrob řádně vyhloubila.
A tak se nyní piluje, maká, hraje. Přitom se prakticky
vše posunulo. Zatímco normálně by se ještě nižší fotbalové soutěže pomalu hrály, nyní se nehrají. Zato však
týmům začaly přípravné zápasy, které obvykle naopak
začínají tak o měsíc později. Totéž platí třeba o florbalistech, těm obvykle končí sezóna na přelomu dubna
a května. Mnohé týmy se pak na chvíli zastaví, odpočinou si, aby měly síly na letní přípravu. Dnes? Úplně
jiná situace a realita.
S potěšením se přitom dá říct, že zatímco dříve se z klubů ozývaly nářky nad očekávaným úbytkem členů
v důsledku lenosti, změny životního stylu nebo prostě
jen odvyknutí, nyní to na průšvih nevypadá. Počkejme
si však, co udělají další týdny tréninků třeba s veterány
nebo méně fyzicky zdatnými, zda jim nedojde dech.

Není to tak dávno, co LHK Jestřábi Prostějov oznámili
příchod nového trenéra Aleše Tottera. Ten, i podle slov
samého Tottera, má nejen herní projev týmu zatraktivnit, ale zároveň se od něj očekávají i výsledky. Jak se však
ukázalo, kouč Prostějova nemíří jen za těmi lehce měřitelnými na světelných tabulích.
V rozhovoru pro Večerník totiž nabídl fanouškům ruku
ke spolupráci. A sice jednání přímo s předákem nebo
předáky fandů. Výsledkem by měla být společně – tedy
klubem i jeho podporovateli – uspořádaná akce. Jakého
rázu přesně, to se zatím neví, nicméně nabídka už padla.
Rozhodně se přitom jedná o krok vpřed. Vedení klubu mělo opakovaně s prostějovským tvrdým jádrem
fanoušků konflikty, ale i naopak. Určitě si vzpomenete
na dřívější bojkot nebo na návštěvy některých zápasů ve
skupině o předkolo play-off na jaře 2020. Kroky vedení
se nejednou setkaly s veřejnou kritikou některých fandů, dosavadní nepříliš povedená komunikace budování nového týmu u Jestřábů mohla vztahům taky těžko
prospět. Nabídka od nového kouče tak přišla právě
včas. Nyní je otázkou, zda se podaří tuto akci „prodat“,
oslovit jí diváky i širší veřejnost. Důležitý je samozřejmě
marketing, způsob komunikace, ale taky dobrý nápad,
který by třeba i oslovil lidi napříč generacemi.
Je zde nyní alespoň náznak kroku vpřed. Zda ale dojde
i na došlápnutí nebo zůstane pomyslná noha ve vzduchu, to je ve hvězdách. Přejme si to první.

Jeho reprezentační svěřenkyně,
stříbrná medailistka z loňského
mistrovství Evropy juniorek, své
váze v Egeru dominovala. „Clauda
vyhrála semifinále nad Bernadette Bagi i finále proti Viktorii Pálfy
jasně 5:0 na body výrokem všech
rozhodčích. V konfrontaci s oběma
domácími soupeřkami byla jednoznačně lepší a spravila si chuť po
rychlém vyřazení na nedávném světovém šampionátu,“ zhodnotil Klíč.
Pro Maďarsko šlo o jednu z prvních sportovních akcí po více než
ročním uzavření celého státu před
okolním světem kvůli koronaviru.
„Otestovali jsme dvě možné soupeřky pro letošní juniorskou Evropu, na kterou se Clauda dlouhodobě připravuje. A znova se ukázalo,
že když je psychicky v pohodě bez
nervů ze stresu, boxuje výborně.
Jen musí ukočírovat hlavu, psychiku,“ upozornil kouč.
Další akcí tuzemského nároďáku
talentovaných boxerek je koncem
tohoto týdne třídenní tréninkový
kemp v maďarské Tatě se sparingy
proti tamním bojovnicím. Později
v červnu pak přijde na řadu mezinárodní turnaj v srbské Subotici.
(son)

rozhovor - 3. díl / fotbal
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yy
y Ve čtvrtek se uskuteční volební
valná hromada FAČR, jak vysoké
jsou vaše ambice?
„Chci
kandidovat
na
pozici
místopředsedy za Moravu. To ještě
stále není výkonná funkce, není to
zaměstnání a práce na plný úvazek. Ale
je to pozice umožňující výrazně ovlivnit,
kam se náš fotbal bude vyvíjet. Nestačí
mi dojíždět někam na jednání, chci
pro fotbal skutečně odvádět to nejlepší
a aktivně se podílet na nové koncepci
a strategii. Věřím, že moje zkušenosti
trenéra i sportovního manažera mohou
českému fotbalu pomoci.“
yy
y Hodně se mluví o vaší časové
vytíženosti, jak stíháte řídit profesionální klub?
„Nechci říct, že pozice předsedy
eskáčka je dnes už víceméně jen čestná
funkce, to vůbec ne. Nicméně klub je
profesně nastaven, má svoje sportovní,
provozní i ekonomické vedení a funguje samostatně, přičemž jeho chod je
zajištěn. Já jsem na stadionu téměř denně,
kdy se tam stavím cestou domů z radnice, probereme nejzásadnější události.
V zásadních věcech mám důležité slovo,
ale každodenní chod celého klubu řeší
kolegové. A protože stejně jednou týdně
jezdím do Prahy řešit věci na ministerstvech a úřadech jako primátor, tak mám
představu, že výjezd spojím i s návštěvou
Strahova. Momentálně chodím domů
v sedm osm večer, tak bych prostě přijel
v deset...“ (lehký úsměv)
yy
yJakbysetedypozicemístopředsedy
dala skloubit s vaším působením
v roli prostějovského primátora a šéfa
prostějovského fotbalu?
„Myslím, že moji práci pro statutární
město Prostějov a pro 1.SK by působení
ve fotbalové asociaci nepoznamenalo,
spíše by to bylo na úkor volného času.
Moji nejbližší z toho příliš velkou radost
nemají, doma jsem si to schytal, ale přesto
mě podporují. Fotbal je můj život, měl
jsem jej jako koníčka, jako zaměstnání,
nyní ho vnímám jako poslání. Mám šanci
něco změnit a byla by škoda, kdybych to
neudělal. Osobně jsem zvyklý pracovat od
rána do večera, dělám všechno naplno a co
nejlépe pro občany města. Pokud bych
dostal důvěru a zvolili mě místopředsedou
svazu, tak bych tu funkci určitě nevykonával na úkor své práce na radnici. Sám
v sobě si umím věci srovnat, abych nedělal
věci ke škodě jedné nebo druhé. Je mi ale
jasné, že se s podobnými ataky budu setkávat, jsem na to připraven.“
yy
y Napadá mě, stojí vám to za to?
„To je dobrá otázka… Doma mi to
často předhazují, řada lidí se mě ptá.
Ale prostě stojí! Já ten fotbal mám rád,

Petr
KOZÁK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

je to celý můj život a pozice ve vrcholném orgánu by byla vrcholem mojí
funkcionářské kariéry, kdy jsem v klubu zažil všechny funkce, jako trenér
jsem prošel od přípravek až k mužům.
Obyčejně jdu do všeho po hlavě
a někdy si nabiju ústa, ale pro mě jsou
důležité výzvy, které mám rád, stejně
jako překonávání překážek. I proto se
vždy snažím udělat maximum.“
yy
y Je vůbec pozice primátora ve fotbalových kruzích výhodou, či spíše
naopak?
„Možná neodpovím originálně, ale asi
to je půl na půl. Polovina lidí vnímá,
že něco za mnou jak ve sportovní, tak
i v politické a společenské sféře je, ta
druhá může říkat, že to nebudu stíhat,
že mám jiné vazby a podobně. Třeba
to nebude výhoda, ale chci všechny
ujistit, že za mnou je vidět kus práce
a už jsem prokázal, že umím být dobrým manažerem.“
yy
y Dá se říct, se kterou skupinou by
byla vaše kandidatura spojena?
„O žádné konkrétní skupině se mluvit
nedá. Spíše cítím podporu některých
prvoligových i druholigových klubů
a okresních a krajských fotbalových
svazů. Na spoustu věcí se díváme stejně
a také jejich zástupci chtějí změnu,
která fotbalu pomůže.“
yy
y V roce 2017 jste již kandidoval
do výkonného výboru. Dají se
zkušenosti zúročit nebo je doba
neporovnatelná?
„Určitě se dají zúročit. Tehdy to byla
moje první kandidatura a řada lidí
mě neznala. Ale i díky tehdejším volbám, přestože jsem nakonec skončil
druhý, jsem získal spoustu nových
kontaktů. Dostal jsem se do většího
povědomí našeho fotbalového světa.
Od té doby komunikuji s mnohem
více lidmi a věřím, že jsem na volby lépe
připraven.“
yy
y Fotbal není v lichotivé pozici. Co
mu může nejvíce pomoct?
„Pokud máte na mysli některé aféry
z poslední doby, je rozhodně nutné je
vyšetřit systémem ‚padni komu padni´.
To je úkol pro orgány činné v trestním řízení. Sama asociace se ale musí
dívat dopředu. Ujíždí nám vlak a my
nemůžeme žít jen minulostí, musíme
pracovat.“
yy
y A s jakými představami byste do
jeho vedení nastupoval vy?
„Je toho hodně. Především musíme
řešit mládež. Z okresů se nám vytrácejí
mladí hráči. Tím pádem ubývají také
mužstva a leckde už vůbec nejsou
žákovské nebo dorostenecké soutěže.
V případě dospělých už v nižších
soutěžích často nemá kdo hrát, základna je nedostatečná, protože nedorůstá
dostatečné množství mladých. A kde
není kvantita hráčů, tam pak logicky
není ani kvalita, protože není z čeho
vybírat. Náš fotbal zaspal a předběhly
nás jiné sporty. Náborové kampaně
se jim dařily lépe než nám a děti nám

PROSTĚJOV Fotbalová sezóna 2020/2021 za sebou včera zavřela
dveře a nyní přichází čas bilancovat. Do hodnocení veleúspěšného
vystoupení prostějovského eskáčka ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE už
jsme se s prvním mužem klubu pustili v předminulém vydání, zatímco předchozí číslo a druhá část obsáhlého interview byly věnovány
zákulisí druholigového klubu, jeho zázemí i plánům do budoucna.
Třetí díl pak patří myšlenkám a vizím před čtvrteční volební valnou
hromadou Fotbalové asociace České republiky, kde František Jura
(na snímku) kandiduje na post místopředsedy. Reálně by se tak
mohl stát druhým až třetím nejvyšším mužem českého fotbalu. A
to by bylo něco! „Byl by to vrchol mojí kariéry,“ přiznává současný
předseda 1.SK Prostějov a zdejší primátor. A právě ožehavého skloubení postů i časové vytíženosti jsme se taktéž dotkli...
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odvedly. Spousta změn je nutná také
ve vrcholovém sportu, s hráči je třeba
co nejvíce pracovat. Fotbalová asociace
musí také lépe komunikovat s Národní
sportovní agenturou i s vládou, které
potřebujeme pro další rozvoj.“
yy
y A jaké další téma považujete za
důležité?
„Je to silný hlas Moravy a opravdová
spolupráce s každým, kdo o to bude
mít zájem. Jsem přesvědčený, že když
budeme na Moravě držet pohromadě,
fotbalu to prospěje. Proto hodlám
spolupracovat jak s okresními a krajskými fotbalovými svazy, tak i jednotlivými kluby. A nemyslím pouze
první a druhou fotbalovou ligu, svou
váhu má nesporně Moravskoslezská
fotbalová liga a jednotlivé divize. Ve
svazech i klubech je spousta chytrých
lidí s velkými zkušenostmi a já chci být
jejich hlasem. Budu jim naslouchat,
budu s nimi diskutovat a jejich podněty
hodlám přenášet na tu nejvyšší
úroveň ve vedení fotbalové asociace.
Spoustu funkcionářů samozřejmě
znám osobně. S řadou z nich se potkávám ještě před volbami, ale mým
případným zvolením to rozhodně
neskončí, zůstaneme v pravidelném
kontaktu i nadále, abychom pro budoucnost fotbalu pracovali společně.“
yy
y Co třeba struktura a systém
soutěží. Jsou podle vás na tuzemské
poměry správné, nebo máte v hlavě
změny?
„Jak už jsem říkal, v mládežnických
i dospělých soutěžích je problém
s kvalitou, protože základna hráčů není
dostatečně velká. Myslím, že je to na
důkladnou analýzu a návrh dalšího
postupu.“
yy
y Co by mohlo vaše zvolení přinést
prostějovské kopané?
„Byla by to samozřejmě především
prestiž. Sám fakt, že je někdo z klubu ve
vrcholovém vedení fotbalu, by byl zajímavý. Ale já chci ve fotbalové asociaci
především pracovat, to je moje jediná
motivace.“
yy
y I na této úrovni bude největší
problém příštích let otázka financí.
Máte představu, kde brát?
„K našim partnerům samozřejmě musí
patřit vláda, Národní sportovní agentura, samosprávy a sponzoři. Musíme je
přesvědčit kvalitou naší práce a transparentností ve všech ohledech, tedy
jak v případě financí, tak i dalšího dění
v tomto sportovním odvětví.“
yy
y Jako politik ovlivňujete i sportovní
dotace, je jasné, že i ze samospráv financí ubude, ale kdo jiný než stát, kraje
a města by měly právě nyní kluby zachránit... Jaký na to máte názor?
„Jednotlivé kluby samozřejmě musí
podržet samosprávy, bez nich to
nepůjde. Spolkový život obecně, nejen
ten fotbalový, musíme udržet. Kdyby
padly kulturní a sportovní organizace, co by nám ve městech a obcích
vlastně zbylo? Kdo by vedl mládež
ke zdravému životnímu stylu, k lásce
k hezkým věcem, ke sebezdokonalování, k týmové práci? Rozpočty budou nyní nižší, s tím musíme počítat.
To ale neznamená, že má někdo
končit.“
yy
y Co říkáte na poslední události z předvolebního boje o post
předsedy FAČR a zejména
odstoupení Vladimíra Šmicera?
„Žádné velké překvapení to pro mě
není. Myslím, že se to tak trochu
dalo čekat. Bylo zřejmé, že s Petrem
Fouskem mají velmi blízké názory. Je
tedy logické, že se rozhodli právě takto,

protože nechtějí tříštit síly.“
yy
y Lze říct, že jste vyhraněný
pro jednoho ze dvou zbývajících
kandidátů?
„Myslím, že oba dva jsou vhodnými
kandidáty na tuto funkci. S oběma
jsem v posledních dnech osobně
mluvil a každý má jiné přednosti.
Petr Fousek je velmi dobrým a uznávaným manažerem, Karla Poborského
vnímám jako muže více spojeného
s fotbalovým prostředím. Morava je
možná trochu více na straně Petra. Já si
ještě s mými kolegy v klubu nechávám
zbylý čas do voleb na konečné rozhodnutí. Zajímá nás i to, co zazní přímo na
valné hromadě. Budeme se rozhodovat
podle toho, co je nejlepší pro tuzemský
fotbal, žádné jiné kritérium pro nás neexistuje.“
yy
y A co vaši protikandidáti na post
místopředsedy za Moravu?
„Myslím, že by bylo neseriózní
vyjadřovat se teď konkrétně ke jménům
svých protikandidátů. Kolegu Salače
vůbec neznám, pan advokát Šidliak je
ve fotbalovém prostředí známější a pan
Zlámal bude obhajovat pozici, jeho
postavení ve fotbale je jasné.“
yy
y Potřebuje podle vás fotbal
radikální změnu, nebo je rozumnější
vylepšit věci na postavených
základech?
„Změny se již nastartovaly zatčením
Romana Berbra. Mělo by se v nich zcela
určitě pokračovat, ale také s vědomím,
že ne všechno bylo špatně. Je namístě
personální i ekonomický audit FAČR
a od toho by se případné změny měly
odvíjet.“
yy
y Jak je vám vůbec blízký projekt
F-evoluce?
„Je to velice slušný počin a nápad.
S některými kluky jsem v kontaktu
a myslím, že velice dobře se snaží
nastartovat očistu fotbalu. Na druhou
stranu mě mrzelo, jak se to celé pojalo. V jednotlivých okresech a krajích
jsem slyšel hlasy a četl jsem, že ten,
kdo není kandidát F-evoluce, tak je to
špatný funkcionář! A to se mě trochu
dotýká...“
yy
y Proč?
„Uvedu to na našem regionálním
příkladu, kdy Milan Elfmark byl již
potřetí zvolen předsedou okresního
fotbalového svazu a nebyl kandidátem
F-evoluce, ale je to pro mě perfektní
chlap a slušný člověk. Přece není možné,
abychom všechny takto kádrovali! To
se mi vůbec nelíb„Uvedu to na našem
regionálním příkladu, kdy Milan Elfmark byl již potřetí zvolen předsedou
okresního fotbalového svazu a nebyl
kandidátem F-evoluce, ale je to pro mě
perfektní chlap a slušný člověk. Přece
není možné, abychom všechny takto
kádrovali! To se mi vůbec nelíbí.“
yy
y Momentálně objíždíte kraje
a okresy, s jakými ohlasy se setkáváte?
„Ohlasy jsou opravdu rozdílné. Jak
na volbu předsedy, tak na volbu
místopředsedy za Moravu. Chci využít
hnutí zespodu. Respektuji názory
těchto lidí, chci je slyšet, protože právě
s nimi chci do toho jít. Na okresních
a krajských postech totiž sedí spousta
chytrých kluků, kteří mají dost nápadů,
ale malou šanci je realizovat. A to bych
rád změnil. Chci být týmový hráč, ne
solitér. Co se týká mě osobně, tak ze
schůzek převládají spíše smíšené pocity.“
yy
y Cítíte silnou podporu, nebo jste
trochu znejistěl?
„To je právě ono... Vnímám názory,
že patřím mezi favority, co se týká mé
kvalifikace, odbornosti a předloženého
programu. Zároveň ale cítím, že na
Moravě jsou minimálně dvě skupiny,
které z různých důvodů favorizují jiné
kandidáty. Uvidíme, zda rozhodnou
odborné předpoklady, nebo zákulisní
dohody. Já kandiduji čistě kvůli fotbalu,
jinou ambici nemám. Dosáhl jsem
úspěchů ve sportu i ve veřejném životě
a nabízím svoje zkušenosti a svou pracovitost.“

Foto: Josef Popelka

Foto: Josef Popelka

den, kdy jsme měli schůzku s vedením.
Tam byli kluci oceněni za umístění v
tabulce,“ konstatuje trenér Pavel Šustr.
„Měli jsme jasný cíl do zápasu ukončit
sezónu dobrým výkonem a samozřejmě výsledkem. A to se nepodařilo,“ sdělil krátce po prohře s Blanskem.
Právě tato porážka v závěrečném kole
byla vůbec první v celém ročníku.
Skončila tak dlouhatánská série Prostějova, v níž venku ani jednou nepadl.
„Každá série nějak vzniká, nějak končí. Naše vznikla a trvala tak dlouho
díky tomu, že hráči vždycky věděli a
kladli patřičný důraz na týmový výkon
ve venkovních zápasech,“ poznamenal

26. kolo: %ODQVNR²3URVWčMRY   Více
YUR]KOHGQčQDVWUDQč * 9DUQVGRUI²ÓVWt
QDG /DEHP    Branky: 64. Prošek.
äOXWpNDUW\âLPRQ.RXĜLO±%tOHN
(PPHUýLþRYVNê&DQWLQ /täHė
²7ĝLQHF  Branky:5ROLQHN±
]SHQDOW\9DQČNäOXWpNDUW\ 42. âHYþtN, 90+1.
2WUtVDO  9tWHN ±  )ROW\Q  -LKODYD ²
&KUXGLP  Branky:6KXGHLZD
$UUR\R  ] SHQDOW\ 9HGUDO ±  5\ELþND
äOXWpNDUW\/DFNR±0XVDýiS
 'UDKRã  åLæNRY ² 7iERUVNR   
Branky:  D  0DVKLNH äOXWp NDUW\ 44.
'LYLã3XGLO±1GLD\H 'XNOD3UDKD²
9\äHKUDG    Branky:  âHEUOH 
)iEU\+DGDãþRNäOXWpNDUW\.XEHã
.Ĝtå 9ODäLP²+UDGHF.UiORYp  
Branky:  ýHUYHQND  2JLRPDGH ± 
'YRĜiN.HMĜäOXWpNDUW\=LQKDVRYLþ
ýHUYHQND±/HLEO5DGD6RXNHQtN
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
+U.UiORYp     
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3URVWčMRY      
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24. července. Což znamená, že má
méně času na přípravu než obvykle.
A to nejen po tréninkové a fyzické
stránce, ale také po stránce lidské.
Někteří hráči jako třeba Šmehyl nebo
Koudelka už mají smlouvu na další
sezónu. Jiní však nejspíše odejdou. Na
zkoušku do Sigmy odchází nyní Solomon Omale, špitá se o tom, že mladší
hráči půjdou zatím na hostování do
nižších soutěží. Navíc zatímco hráči
jako Lubomír Machynek, Martin Sus
nebo Jakub Kopřiva patří eskáčku, například Jakub Matoušek je zde na hostování ze Sigmy. A totéž platí o Tomáši
Zlatohlávkovi.

PROSTĚJOV Pracovat na mladých
hráčích a posouvat je dál, tak s tímhle
cílem vstoupilo 1.SK Prostějov přinejmenším do končící sezóny. Jak se
přitom ukazuje, nebyl to cíl nijak přemrštěný. A navíc se Prostějovu pomalu začíná tato snaha vracet. Klub nyní
teoreticky mohou proslavit hned tři
hráči. Útočníci Tomáš Zlatohlávek s
Davidem Píchalem a ofenzivní záložník David Jurásek jsou totiž náhradníky reprezentace České republiky
U21 pro blížící se kemp.
„Budu čekat, jestli se něco stane. Určitě jsem ale rád za každou pozvánku do
reprezentace. Je to pro mě velká čest,“
mne si ruce Tomáš Zlatohlávek. Pro
něj jde přitom o první kompletní sezónu v profesionální soutěži. „Myslím si,
že mi to určitě pomohlo. Odehrál jsem
zápasy, hrál jsem od začátku, naskakoval jsem do zápasů, podařilo se střílet
branky i připsat nějaké asistence. Myslím si, že mi prostějovský půlrok hodně
pomohl. Už jen to, že mě trenér Šustr
vzal,“ dodává hráč.
Spokojeností se pochopitelně netajil
ani kouč Pavel Šustr, pod jehož vedením lavičky měli možnost všichni tři
hráči pravidelně hrát. „Jsem hlavně rád
za ty kluky, je to určité odměnění jejich

práce. Je vidět, že podávají výkony, že
zaujmou i reprezentační trenéry. Samozřejmě záleží, jak to uchopí. Buď to vezmou jako motivaci, že jsou jen náhradníci a chtějí dál. Pokud to ale vezmou
jako uspokojení, nijak jim to nepomůže,“ řekl pro Večerník. „Všichni prochází
obdobím adaptace na mužský fotbal.
Druhá liga je strašně bojovná, soubo-

jová, pracná, je to obrovský rozdíl mezi
dorosteneckým fotbalem a touto hrou.
Věřím hlavně tomu, že jsme pořád
schopní je posouvat dál,“ dodal.
Trojice Prostějovanů nyní musí čekat,
zda se z nominovaných někdo omluví.
Pokud by se tak stalo, čekal by je tento
týden čtyřdenní kemp v Hluboké nad
Vltavou.
(sob)

Foto: Facebook
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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lodivod 1.SK, který měl k dispozici jen
velice zalátanou sestavu. Další minuty
k nepříliš velké hromádce těch dosavadních tak přidali stoper Dominik
Straňák a záložník Adam Dittmer. Na
posledních pět minut do hry přišel
i další záložník Radek Smékal, který
hrál vůbec poprvé v sezóně za „A“ tým
Prostějova. Výkon hráčů ale příliš trenéra neuspokojil. „Bohužel v zápase,
byť jsme se na to připravovali, necítil
jsem z hráčů, že by chápali nutnost
maximální koncentrace a práce pro
tým. To tam nebylo,“ říká rezolutně
trenér Pavel Šustr.
Klub už nyní ví, že další ročník začne

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz
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Vy u vody,
noviny doma

Konec dobrý, všechno dobré? Jak se to
vezme. Na závěr ročníku Prostějov určitě nebude vzpomínat rád. Ano, skončil
třetí. Ale mohl být i druhý nebýt domácích proher. V závěru sezóny už o nic
moc nehrál. Přesto ale nebylo rozhodně v plánu s Blanskem padnout. „My
jsme věděli, že třetí budeme a zůstaneme. O tom už jsme mluvili minulý tý-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV V posledních dvou
zápasech jedna vstřelená branka. Tak se loučí 1.SK Prostějov se
sezónou FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY 2020/2021. Po domácí bezbrankové remíze s Varnsdorfem
totiž přišla prohra 1:2 s Blanskem.
A potvrdila slova trenéra Šustra
po posledním domácím zápase,
že tým „zase tolik gólů nedává“.
Soutěžní ročník je každopádně
minulostí, třetí místo a pomyslné
bronzové medaile jsou bezesporu obrovským úspěchem celého
klubu. Fotbalisty nyní čeká krátká pauza, vedení klubu naopak
bude chtít v přestávce mezi sezónami nepochybně tým nějak
doplnit.

Kdo z prostějovských fotbalistů zůstane?

MINIŠPÍL
ZNÁMKA

6

ZNÁMKA

DOMINIK
STRAŇÁK

RYCHLÝ

neinkasovala, v pozdějším průběhu utkání
jedenáctka vyztužená o několik zkušených
borců dostala dvě branky. Ty nakonec
vyplynuly z toho, že bylo Blansko o něco
důraznější před soupeřovou brankou. Snad
si domácí chtěli užít poslední utkání v profesionální soutěži, snad šlo pouze o náhodu,
jelikož oba týmy neměly moc o co hrát,
nemusely být pod tlakem. I tak je ale velká
škoda, že se série nezastavila až na čísle 13.
Jestli totiž ta dosavadní byla skvělá, zkompletovaná by byla nepochybně nedostižná.
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Prostějov (sob) - Na stadion dorazilo jen minimum fanoušků. Okolo něj
však bylo živo. Atmosféru duelu pořádně přikořenili jak domácí fanoušci
s bubnem, pokřiky a rovněž poznámkami na střelce branky Koudelku, tak
hostující fans. Ti přijeli do Blanska
v nemalém počtu. A taky s nějakou tou
dýmovnicí navrch. V poločase i po odpískání zápasu tak na hřiště sedal kouř.

Fanoušci
rozpoutali peklo

Prostějov (sob) - Radost z vítězství
byla pro Blansko jen poloviční. Poté, co
porazilo Prostějov, si totiž definitivně zabalilo pomyslné kufry na cestě ze 2. ligy.
Už během jara se totiž pro Blansko ukázalo, že – nehledě na konečné postavení
v tabulce – další sezónu ve Fortuna:národní lize nepřidá. Rozhodnutí padlo
z finančních důvodů. Je každopádně
třeba říct, že Blansko zanechalo slušný
dojem, během celého ročníku bylo nepříjemným soupeřem.

Blansko se rozlouèilo

Prostějov (sob) - Důležitá zpráva pro
prostějovskou obranu, Aleš Schuster
se ještě do fotbalového důchodu nechystá. Hráč, kterému už se blíží čtyřicítka, by měl pokračovat i nadále. A to
přesto, že jej v uplynulém ročníku sužovaly zdravotní problémy a do řady
zápasů tak nemohl zasáhnout. „Bavili
jsme se, že ještě nemůže končit, není
za něj adekvátní náhrada,“ vyjádřil se
před časem na adresu veterána trenér
Pavel Šustr, který je o pouhých šest let
starší než Schuster.

Schuster bude
pokraèovat

ZÁPASU
ZZÁ
ÁP
9(ÿ(51Ì.
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Žádný strom neroste do nebe. A ten
prostějovský nyní narazil na své limity. Skončila totiž úžasná série venkovních
zápasů bez porážky. Zastavila se na čísle
dvanáct, což je nepochybně úctyhodné
číslo. Jenže každá série jednou končí a tato
skončila symbolicky na půdě předposledního
Blanska, které navíc sestupuje. Prostějov do
utkání nastoupil s výrazně omlazenou sestavou, někteří hráči se dočkali po vícero utkáních a vyrazili nastřádat minuty na hřiště.
Je paradoxní, že zatímco mladá sestava

Ke třináctce to nedošlo...

Michal SOBECKÝ

*/26$9(Ġ(51Ì.8
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TAREK
AGGOUN

Po čase zde dáváme prostor ofenzivně laděnému hráči.
A komu jinému než právě „Koudymu“. V Blansku na něm
bylo vidět, jak moc chce. Sice tentokrát neměl tolik centrů
trů
jako obvykle, o to více zakončení si ale připsal –
celkově na bránu směřoval pět střel, z toho čtyři mezi
tři tyče. Netradičně ale proměnil pouze pokus hlavou. Směrem dopředu tradičně uplatňoval rychlostt
a šikovnost nohou. Jeho hra snesla přísná měřítka.

JAN KOUDELKA
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ZHLEDNA

Jan Koudelka:
+"-,3"!"+±73í//,7%,!)
Eskáčko neudrželo vedení a padlo s Blanskem
PROSTĚJOV Dlouhé čekání na
gól ve včerejším zápase 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
pro Večerník
s Blanskem dávalo tušit druhou
Michal
plichtu Prostějova v řadě. Nebo
SOBECKÝ
pořádné drama na závěr. Nakonec
se konal druhý ze scénářů. V posledních deseti minutách padly hned tři
branky, a přestože šel Prostějov do vedení, radovalo se domácí Blansko.
Eskáčko totiž zaváhalo v obraně, z čehož vyrezultovaly dva zásahy soupeře. Nastavený čas už pak Prostějovu alespoň k dorovnání nestačil.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

míč vyrazit. Rozhodovat se tak muselo
v závěru, kdy na trefu Koudelky odpověděli domácí dvěma rychlými zásahy
po sobě. A trochu nečekaně strhli veMělo jít o zápas, ve kterém není moc dení na svou stranu.
o co hrát. Oba týmy měly už jasně
dané, na jakém místě v druholigové ta=½VDGQÉRNDPzLN\
bulce skončí. A Blansko mělo jasný sestup. Oba týmy, snad i z toho důvodu,
sáhly k velkým změnám v sestavách. Už z kraje zápasu dění na hřišti nenuNa straně domácích chyběl brankář dilo. Ve 2. minutě mohl Kopřiva poslat
Chmiel a dále Vasiljev, Buchta, Bar- do strany Koudelkovi, prováhal však
tolomeu a Sukup. Naopak Prostějov okamžik. Krátce nato Koudelka přeci
nepostavil vykartované Spáčila s Bi- jen centroval, ale do brankáře. V 10.
alkem, dále chyběl veterán Schuster minutě přišla střela Vlachovského,
a Solomon Omale, mezi náhradníky nevešla se mezi tři tyče. Krátce poté se
byl i Šmehyl, který nakonec do zápasu domácí znovu dostali do útoku rychnezasáhl. Druhý zápas v řadě pak šel lou akcí, Bárta však byl na místě. A dalodchytat Michal Bárta. Celkově pak ší průnik hasil povedeným zákrokem
bylo poznat, že proti sobě stojí dva vel- Straňák.
mi mladé celky. Nejstarším domácím Domácí byli zprvu při chuti a snažihráčem základní sestavy byl osmadva- li se ohrozit bránu Prostějova. Ve 20.
cetiletý Ilko, na straně hostí jen o rok minutě je trochu vyvedl z konceptu
Koudelka, který byl faulován na hraně
starší Koudelka.
vápna. Standardka se ale příliš nepovedla. Naopak na druhé straně znovu
9ÙYRM]½SDVX
hrozil Vlachovský, Bárta musel vyrazit
míč na roh. Následovala kombinace
Střetnutí začalo náznaky šancí na obou Sedla s Ilkem, Žák si ale s hlavičkou
stranách. Mírně lepší bylo zprvu Blan- neporadil. Další minuty naopak patřily
sko, kterému se dařilo soupeře příliš Prostějovu, z rychlé akce byl roh, který
nepouštět do nebezpečných prostorů. dobře zahrál Jurásek, brankář musel
Postupně se ale hra vyrovnala a záhy zasahovat u tyče. 29. minuta přinesla
přebíral iniciativu Prostějov. Střel však náznaky úniků od Žáka a Píchala.
bylo na obou stranách jen velmi málo, Ani poslední třetina poločasu nebyla
co mohla, pochytala obrana obou nezajímavá. Nejprve to zkoušel Ilko,
týmů. Až ke konci utkání se trochu mířil vedle. Následně se podobně vedhra otevřela, výsledkem byly pokusy lo zpoza vápna Koudelkovi. Ten dostal
eskáčka. Ty však vyzněly naprázdno. ještě pěkný míč od Straňáka, jenže do
Celkově ale lze říct, že výsledek 0:0 po ofsajdu. Hra se v těchto chvílích trochu otevřela, přibylo tedy šancí. Bala
poločase odrážel obraz hry.
Druhá půle přinesla zprvu nepříliš zá- tak musel na jedné straně – povedeně
živnou hru. Postupně se ale vystřídalo – zasáhnout proti hráči nabíhajícímu
několik zajímavých pokusů na obou na střelu. V šancích se ještě objevili
stranách. Nicméně očekávaná převaha Feik a Černín, za Prostějov byl vidět
Prostějova se nekonala. Dlouho však Koudelka a pak skvělá šance, kdy Juoba týmy hrozily zejména ze standard- rásek stihl míč na postranní čáře, honích situací. Největší šanci ze hry měl dil ho Píchalovi na druhou tyč a ten
v 64. minutě Žák, Bárta však dokázal v rychlosti těsně minul.
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Foto: Michal Sobecký
Naopak začátek druhé půle byl klidnější. A s míčem na kopačkách Prostějova. Střely eskáčka však dlouho
nemohly najít cestu do brány. Když
už to vypadalo na pěknou akci, byl
z toho při snaze Matouška s Koudelkou ofsajd. Ozvali se i domácí, Žák
ale z voleje nedal. A podobně se vedlo
po pěkné dlouhé nahrávce Stříže taky
Koudelkovi.
V 62. minutě ale bylo Blansko blízko
gólu, Mach dostal do předbrankového
prostoru zpětnou nahrávku, jenže míč
neposlal přesně. Odpovědí byla dělovka Koudelky do brankáře. Největší
nególovou šanci zápasu ale následně
spálil Žák, který prověřil Bártu svižnou
střelou z dálky, prostějovský brankář
ale dobře zasáhl. Poté už ale úřadovalo eskáčko. Nejprve mířil Zapletal do
brankáře střelou po zemi, pak Matoušek hledal spoluhráče střílenou nahrávkou a byla zde i standardka Koudelky.
Ten se skutečně prosadil, ale až v 80.
minutě, navíc u něj neobvykle hlavou,
Machynek přečetl rozehrávku, poslal
míč Matouškovi, který ho naservíroval
před bránu a „Koudy“ se nemýlil – 0:1.
Drama však teprve začalo. V 87. minutě se totiž hosté prosadili po standardce. A dvě minuty nato opařené Prostějovany skolili znovu, střílená nahrávka
našla na druhé tyči Kepla – 2:1. Vyrovnání mohl zařídit ještě Koudelka, ale
jeho centr z těžkého úhlu lapil brankář.

2VREQRVWXWN½QÉ
Lubomír Machynek byl u všeho důležitého, co se na hřišti stalo. Po čase
dostal prostor v celém zápase a náležitě
ho využil. Zdálo se, že posunutí výše

do hry mu sedělo. Rozdával míče, ale
také se hodně zapojoval do bránění.
Jeho zkušenosti byly vidět, mnohokrát
si troufl přejít v soubojích jeden na
jednoho. Navíc měl velkou zásluhu na
ggólu Prostějova.
j

=DMÉPDYRVWGXHOX
Na střídačce nebyl přítomen trenér
domácích Martin Pulpit. Ještě před
začátkem utkání pak vzpomněli Blanenští Josefa Mokrého, svého odchovance a úspěšného hráče. Ten nedávno
po těžké nemoci zemřel ve věku 63 let.
Zajímavostí rovněž bylo, že mnohem
více fanoušků se nacházelo vně stadionu než na něm. Utkání pak na hranici
sportovního areálu přihlíželi městští
strážníci.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Zprvu poklidná, postupně bouřlivá.
Nejvíce se o to ale nepostarali hráči, ale
fanoušci Prostějova. Ti dorazili v hojném počtu a dvakrát o sobě dali vědět
dýmovnicí. Načas tak byla část tribuny
doslova zamořena.

PROSTĚJOV V utkání proti
ti Blansku byl znovu hodně vidět, dal gól.
ebyl. RaPříliš veselý však po zápase nebyl.
ímku) podost Janu Koudelkovi (na snímku)
káčko svůj
chopitelně pokazil fakt, že eskáčko
rálo. I tak
poslední zápas sezóny prohrálo.
azyVečer
ale ochotně odpovídal na dotazy
Večerníku. Vzpomínal například, kdy se mu
naposledy podařilo skórovat hlavou,
pohovořil o utkání proti Blansku a nastínil také své plány po konci sezóny.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jak hodnotíte utkání s Blanskem?
A jak vidíte výkon týmu?
„Myslím si, že zápas nebyl z naší strany úplně dobrý. My jsme si řekli, že stále máme
o co hrát, o to, abychom venku neprohráli.
A taky o to, abychom si zachovali nějakou
tvář a předvedli výkony jako celou sezónu.
Bohužel se nám to nepovedlo. Zápas pro
nás nebyl dobrý, vybruslili jsme z toho
gólem na 1:0. V těch posledních pěti minutách jsme ale zkolabovali a nesmyslně
dostali dvě branky.“
ƔƔ Pamatujete si na podobně divoký
konec, který rozhodl zápas?
„No moc ne. Ze své zkušenosti určitě ne.
Že by tým dostal dvě branky ve třech minutách nebo že bych naopak s týmem dal
dva góly v závěru a obrátil zápas…“
ƔƔ V utkání jste se prosadil hlavou, to
se často nestává…

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
„To se nestává vůbec. (směje se) My na
tréninku ale děláme centry. A když mě to
trefí do hlavy a dám gól, tak už to trenér
automaticky ukončí, že jsem to dal… Ale
v neděli to Matoušek fantasticky udělal,
přeletělo to gólmana a pro mě už to bylo
jednoduché to tam doklepnout. Sotva se
to tam dokutálelo. Ale bylo to netradičně
hlavou…, takové jsem dal možná tak tři.“
ƔƔ Po vstřelení branky na vás něco
místní fanoušci pokřikovali. Zaslechl
jste, co to bylo?
„Ne, právě že vůbec. To jsem vůbec nevnímal. Zajímalo by mě to, ale vůbec nevím.“
ƔƔ Jak využijete volno po skončené
sezóně?
„Teď budeme mít dva týdny úplné oddech, poté začínáme trénovat individuálně. Hned v pondělí (tj. dnes – pozn.red.)
tak odjíždím na dva až tři dny na ryby si
odpočinout, pak uvidím. Ono toho volna
zase tolik není. Když se člověk chce potkat
se všemi, se kterými se rok neviděl, tak je to
trochu málo. Mám už to ale nějak naplánované, jak to udělat. Chci si volno užít, abych
si úplně odpočinul od fotbalu.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
0DUWLQ.$6/(.
DVLVWHQWWUHQÅUD).%ODQVNR
„V podstatě nám ani Prostějovu už o nic nešlo, o žádné posuny v tabulce. Oni nemohli nahoru ani dolů, my taky ne. V tomhle směru to bylo
bez nervů. Samozřejmě jsme se chtěli s fanoušky rozloučit výhrou, což
se nakonec povedlo. V zápase byly šance na obou stranách a jsem rád,
že i když jsme dostali gól, dokázali jsme to otočit. Rozloučili jsme se
vítězstvím, i když sezóna jako celek pro nás nedopadla dobře.“

3DYHOh8675 6.3URVWÈMRY
„Zápas rozhodlo to, že jsme v posledních
minutách zbytečně, nechci říct, zpanikařili,
ale po tom, co jsme šli do vedení, jsme začali
trochu divočit. Udělali jsme nějakou chybu
vzadu, ze standardky jsme dostali gól. A vzápětí jsme prostě byli nedůslední při bránění,
soupeř nás za to potrestal a to rozhodlo.“

1. SK Prostějov
2:1
26. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

FK Blansko

Machynek

Sedlo

Vlachovský

Martin
PULPIT

Pavel
ŠUSTR

Koudelka
Zlatohlávek
Černín

Feik

Bala
Mach

Halouska

Žák

Kopřiva
Bárta

Helebrand
Píchal

Aggoun

Dittmer

Straňák

Ilko
Jurásek
Klusák

Branky: 87. Klusák, 89. Kepl
Střely na branku: 6
Rohové kopy: 5

Zapletal

BLANSKO

2:1
( 0 : 0)

PROSTÌJOV

Branky: 80. Koudelka
Střely na branku: 6

Střely mimo branku: 6

Rozhodčí: Matějček – Kubr, Váňa

Střely mimo branku: 3

Diváků: 40 Rohové kopy: 5

Žluté karty: -

Žluté karty: 49. Machynek, 67. Matoušek

Střídání: 68. Alexa za Vlachovského, 68. Lhotecký za Macha, 74. Kepl za Helebranda.

Střídání: 46. Matoušek za Zlatohlávka, 46. Sus za Dittmera, 46. Stříž za Juráska, 68. Sečkář za Píchala, 88. Smékal za Zapletala

fotbal
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V KOSTELCI PADLO HNED OSM BRANEK Další přátelské duely
Čechovice si v miniturnaji připsaly druhou výhru

KOSTELEC NA HANÉ Miniturnaj čtyř týmů v přátelských zápasech pokračoval druhým kolem, oba souboje se tentokrát odehrály už minulý pátek. Na skvěle připraveném hřišti v Kostelci
se potkal domácí celek se svým nedalekým rivalem z Čechovic.
Zápas sliboval zajímavou podívanou ještě před výkopem a devadesát odehraných minut to jasně potvrdilo. Obě mužstva se
spíše soustředila na ofenzivu a z toho vyplývaly zajímavé šance
na obou stranách. Aktivnější v tomto směru byli přeci jen o malý
kousek hosté a jejich vítězství tak nebylo náhodné.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Páteční duel začal bojem o ovládnutí
středu hřiště, kde chtěly být dominantní oba týmy. Na první vážnější
akci si tak diváci museli deset minut
počkat, hned to však stálo za to. Dlouhý pas našel přesně rozběhnutého
Halouzku, jenž nedokázal propálit
domácího brankáře Bělku, místo
branky vybojoval pouze rohový kop.
Míč si postavil Muzikant a našel hlavu
Halouzky, který druhým střeleckým
pokusem Bělku překonal, ale míč zastavilo břevno. Naštěstí pro hosty se
však míč odrazil přímo k Haluzovi
a na něj už zbýval celkem jednoduchý
úkol – 0:1. V dalších minutách hrozily oba celky, ale bez výsledku. Hostující Zacharčuk přestřelil a domácího
Hrubana vychytal Klimeš.
Po necelé půlhodině bylo srovnáno.
Přízemní centr ještě hosté dokázali
odvrátit, ovšem pouze k Hrubanovi,
který jej předložil Holoubkovi prakticky před prázdnou branku – 1:1.

Radost z vyrovnání však Kostelci
dlouho nevydržela. Po třetím rohovém kopu přišla třetí vážná šance
hostů a na jejím konci byl znovu Haluza a hlavou se nemýlil ani podruhé
– 1:2. Čechovice nabuzené druhou
brankou pokračovaly v tlaku a po
chvíli zafungovala spolupráce obou
útočníků. Halouzka potáhl míč po
levém křídle a krásně mezi dvěma
obránci posunul na Zacharčuka. Ten
se dostal do vápna a z velkého úhlu
dokázal technicky obstřelit brankáře
Bělku – 1:3. Ještě v prvním poločase
však dokázali svěřenci kouče Keluce zareagovat. Střídající Josif ukázal
přehled, když míč podržel, následně
jej poslal přesně do běhu Hrubana
a domácí záložník propálil razantní
střelou Klimeše – 2:3. Po vstřelené
brance sudí Kopecký ukončil výživnou první půli.
Start druhé půle znamenal další dvě
branky. Po jedné na obou stranách.
Nejdříve si Kucharčuk povodil míč
po pravé straně a následně našel
přesnou razantní přihrávkou Jahla,
kterému nezbývalo nic jiného než
poslat míč do odkryté domácí branky 2:4. Třetí branka domácích přišla
po rohovém kopu. Pazderův centr
propadl až na zadní tyč, kde se po
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99 Dobrochov přejel MK Klopotovice 6:2 a Spojené kluby Hluchov/
Čehovice 8:3, čímž upevnil své
vedení s plným počtem získaných
bodů. Tentokrát se k němu skvělým
představením přidal i domácí výběr
FK Vrbátky, když zdolal Klopotovice 2:1 a rozstřílel Hluchov/Čehovice 7:2. Průběžně se tím vyšvihl na
druhé místo tabulky.
Na hřišti v Dřevnovicích úřadoval
tradiční kolektiv SK Kobra Kobeřice. Jeden ze zakládajících klubů
okresních soutěží v malé kopané si
poradil jak s Mexikem Víceměřice
4:2, tak s pořádajícím SK Dřevnovice 6:4 a z poslední příčky poskočil
na čtvrtou, hned za třetího nováčka
ze Skalky. Ten sice podlehl Víceměřicím 2:4, ale vzápětí rozdrtil Dřevnovice 7:1.
Zápasové boje opět probíhaly za
dodržování všech stanovených hygienických opatření proti šíření koronaviru.
(kopa, son)

Vy u vody, noviny doma
EOLåxÊLQIRQDVWUDQ÷
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Branky: 2x Neděla, K. Rochla, Kratochvíl – Flajzar, Stejkora.
Sestava Dobromilic: Drnovský –
Svozilek, Prášil, Bako, Kubíček – Nosek, Šoc, Selucký, K. Rochla – Neděla, Kratochvíl. Střídali: M. Rochla,
Richter, Václavík, Fialka, Liška.
FOTOGALERIE
Trenér: Michal Rochla.
klikni na
BYLI JSME
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Lawww.vecernikpv.cz
U TOHO
komý, M. Frgál, Machálek, Otáhal –
1DC EGNM[ RąGFXGFN[ XGNOK UQNKFPÊ XÚMQP MVGTÚ UO÷TGO FQRąGFW X[MC\QXCN Hájek, Musil, J. Frgál, Stejkora, FialFQDTQW×TQXGÿ
Foto: Jan Frehar ka – Flajzar. Střídali: Pleva, Navrátil,
Trenér: Marek Pavelka.
různých odrazech nakonec dostal Páté branky se však hosté nakonec Rus.
až mezi tři tyče. Nejaktivnějším ve přece jen dočkali. Další rohový kop
Hodnocení trenéra Dobromilic
snaze dostat míč do branky byl Ho- Muzikanta našel na hranici penalty
Michala Rochly
loubek – 3:4.
Zacharčuka, který se do míče nádPo snížení na rozdíl jediného gólu se herně položil, a ještě lépe ho volejem „Na to, že to byl první duel po tak
hra trochu zklidnila. Čechovice se poslal nechytatelně k levé šibenici – dlouhé pauze, snesl podle mého násnažily především neudělat chybu 3:5. Tečka za zápasem, jak má být, zoru určité měřítko. Musím pochváa většinu akcí domácích zastavovaly nad takovým zakončením zatleskali lit soupeře, který měl velmi mladé
mužstvo, jež hrálo opravdu dobře.
nedovoleným způsobem daleko od i domácí příznivci.
své svatyně. Z těchto volných kopů Čechovice tak v miniturnaji čtyř V první půli to byl hodně vyrovnasi domácí nevytvořili nic. Největší celků opanovaly i druhý duel po dal- ný zápas. Ve druhé už však soupeř
šanci na srovnání měl Lužný. Nej- ším divokém výsledku. Ofenziva na postupně fyzicky odpadal a zbytek
lépe odhadl dráhu dlouhého míče, jedničku, směrem dozadu však byla zápasu už byl v naší režii. Hlavní však
ale v těžkém pokusu přes nohu ne- řada okének, která by se v sezóně je, že si kluci zahráli a už se zase modokázal zamířit přesně. Na druhé mohla vymstít. To domácí ukázali hou postupně vracet do zápasového
straně zase mohl pojistit vedení Za- také velmi dobrý potenciál směrem tempa.“
charčuk, jeho hlavičku však Drčka kupředu, bude však nutné zapracoHodnocení trenéra Nezamyslic
dokázal zlikvidovat. Na Trajerovu vat na bránění standardních situací,
Marka Pavelky
střelu už sice brankář nedosáhl, ale kdy ze čtyř rohů hned třikrát inka„Za mě to byl velmi slušný zápas na
míč jen proletěl okolo pravé tyče. sovali.
dobré úrovni. V sestavě jsme měli
řadu dorostenců, kteří ukázali svůj
Pozápasové hodnocení trenérù potenciál, určitě se budou chtít porvat o své místo v týmu. Do šedesáté
Lubomír KELUC – FC Kostelec na Hané:
minuty jsme byli více než vyrov„Na to, jakou dobu se nehrálo ani netrénovalo, si myslím, že si kluci na obou stranách naným soupeřem, poté jsme ale
hřiště udělali takovým zápasem radost, a to bylo dnes to nejdůležitější. Hra měla tempo, padla spousta branek, k vidění byla řada chyb. Celkově šlo za mě o velmi dobré začali postupně fyzicky odpadávat
utkání. Pro mě bylo daleko důležitější než výsledek vidět zase mladé kluky na hřišti a soupeř zápas dovedl do vítězného
proti kvalitnímu soupeři, protože nás čeká zřejmě zajímavá sezóna. Jsem velmi rád, že konce.“
ukázali, že do našeho mužstva patří a určitě se budou i nadále rozvíjet. I když už hra
měla nějaké parametry, jsem přesvědčený, že my stejně jako Čechovice se postupem
tréninků a dalších utkání budeme nadále posouvat vpřed.“

Lukáš KOLÁÈEK – Sokol Èechovice:
„V první řadě chci poděkovat domácím za možnost odehrát kvalitní přátelské utkání
proti kvalitnímu soupeři. Na můj vkus to dneska bylo stejně jako v minulém týdnu
hodně náročné na tlak. Dopředu se mi naše hra velmi líbila, měli jsme řadu dalších
šancí, dnes se dařila i koncovka, i když tam byla ještě řada šancí, co brankou neskončila.
Ale jaké dostáváme góly, tomu moc nerozumím, své mužstvo ve hře směrem dozadu
chvílemi nepoznávám. Musíme si to rozebrat a věřím, že na tom dokážeme do zahájení
sezóny zapracovat. Protože nejde pouze o obránce, ale o bránění celého mužstva, které
zkrátka v této fázi přípravy není dobré.“

V rámci miniturnaje

Mistrovský Dobrochov znovu SDGO\8UĀLFHLSRGUXKp
FJNÁNJPK@ü@ KMJIµNG@?PE@CJ
PROSTĚJOV Druhá hrací sobota v okresních ligách malé
kopané ČUS Prostějovska 2021
přinesla dva turnaje skupiny Jihovýchod.
Na hřišti ve Vrbátkách řádila dvě
mužstva. Suverénní obhájce titulu
a dlouhodobě nejsilnější SK Tomek

4:2
(2:2)

PROSTĚJOV Ani druhý přípravný
zápas družině okolo kouče Kobylíka výsledkově nevyšel. Ve Slavoníně se sice dostaly Určice do vedení,
to se jim však nepodařilo navýšit
a posléze přišel trest, kdy domácí
hráči utkání otočili. V souběžně
hraném utkání v Kostelci se radovali hosté z Čechovic a mohou tak pomalu slavit celkové vítězství v tomto
přátelském miniturnaji.
FK Slavonín

Po jednom ze závarů se mu podařilo
i srovnat. Ve druhé půli jsme měli zase
řadu akcí, kdy jsme šli sami na brankáře, ale nevyužili jsme. A soupeř nás dokázal potrestat a skóre otočit. Více než
výsledek je pro mě důležité, že jsme
mohli odehrát další kvalitní přátelák.“

2:5
(1:3)

-DURPđİLFH
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Branky Konice: 2x Jašíček, Širůček,
Krása, Pospíšil. Sestava: Kvapil – Blá6RNRO8UćLFH
ha, Rus, Drešr, L. Bílý – R. Krása, Širůček, Kořenovský, J. Krása – Jašíček,
Branka Určic: Halouzka. Sestava Pospíšil. Střídali: Příkopa, Škrabal,
Určic: Hýbl – Kobylík, Zelina, Sle- J. Cetkovský, O. Cetkovský, M. Bílý.
zák, Kaprál – Paul, Mariánek, Bureš,
Trenér: Petr Ullmann.
Krajíček – Handl, Halouzka. Střídali:
Hodnocení trenéra Konice
Žáček, Sosík.
Petra Ullmanna
Hrající trenér: David Kobylík.
„Hráli
jsme
zase stejně jako v minulém
Hodnocení trenéra Určic
týdnu proti soupeři z nižší třídy a jedDavida Kobylíka:
nalo se o klasický přípravný zápas.
„Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře. Chyběli nám někteří hráči ze základní
Brzy jsme šli do vedení. Měli jsme ce- sestavy, kteří byli omluveni, i tak jsme
lou řadu šancí, mezi nimi i vyložených, však na hřišti dominovali a měli i řadu
kdy jsme mohli svůj náskok zvýšit, ale dalších šancí. Proti nám byl i trošku tenedokázali jsme je proměnit. Postu- rén v Jaroměřicích, ten nebyl úplně
pem času se osměloval i domácí tým ideální, ale nikdo se nezranil. Jsme rádi,
a začal hrát více směrem dopředu. že jsme mohli odehrát další utkání.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$0,1,7851$-( Teď už nás čekají v domácím prostředí
Dolany, takže to bude určitě těžší záýHFKRYLFH
   
pas. Hlavně jsme rádi, že se zase může6ODYRQtQ
   
.RVWHOHF
   
me vrátit na hřiště a pilovat do nadchá8UþLFH
   
zející sezóny herní stránku.“

3:1
(1:1)

3:0
(2:0)

Sokol Plumlov
.RMHWtQ
².RYDORYLFH

Střelci: vlastní, Aujezdský, Zabloudil.
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil, Čarný, Matoušek, Jiří Kiška
– Aujezdský, Frantik, Zabloudil, Bureš – Hladký, Klváček. Střídali: Pavel
Kiška, Ševcůj. Trenér: Petr Kiška.
Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky

„Jsme rádi, že už se zase můžeme
konečně vrátit na hřiště. Myslím si,
že v zápase jsme byli lepším týmem.
Především díky dvojici Frantík, Zabloudil na středu hřiště jsme byli
v držení míče dominantní. Celkově
tak tento přátelský duel splnil, co
měl, a ukázal, že i po té dlouhé pauze
snesl výkon určitá měřítka. Snad budeme takto pokračovat i nadále.“

0:1
(0:0)

)&.UDOLFH
na Hané
)&0RUNRYLFH

Sestava Kralic: Simon – Jurtík, Prokop, Hlačík, Blahoušek – Němčík,
Ircing, Dostál, Baran, Cibulka – Holub. Střídali: Šup, Rus, Večeřa.
Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Kralic
Milana Nekudy

„Byl to docela vyrovnaný zápas,
šance byly na obou stranách hřiště.
Soupeř určitě ukázal své kvality, my
jsme však také hráli dobře. Ve druhém poločase jsme inkasovali branku a mohli jsme ještě srovnat, ale ze
svých šancí jsme branku nevytěžili.
Celkově jsem však spokojený s přístupem hráčů i herním projevem. Je
zatím stále znát, že mužstvo buduje6RNRO2WDVODYLFH me a nyní jsme ve fázi hledání opti3:3
málního složení. Někteří hráči nám
6RNRO.OHQRYLFH
(0:2)
také scházeli. Nicméně nyní pro nás
na Hané
bude hlavní nalézt tu správnou sestaBranky: Drmola, Valenta, Smékal vu a postupně jít s výkony nahoru.“
– Štěpánek, Grepl, Zapletal. Roz7-6PUņLFH
hodčí: Majer. Sestava Otaslavic:
Sika – Ruszó, Vogl, Smékal, Tkáč 3:1
).%URGHN
(2:1)
– Valenta, Drmola, Chvojka, Hon
X3URVWđMRYD
– Kaláb, Šatný. Střídali: Švéda, Širůček, Hrazdira, Skalický, Frehar. Branky: vlastní, Kalandřík, AugusTrenér: Jiří Hon. tin. – J. Matoušek
Sestava Klenovic: Klimeš – Popel- Sestava Smržic: Adamík – Auguska, Cetkovský, Owusu, Spálovský – tin, Gottwald, M. Verner, Obručník
Grepl, Rozehnal, Dreksler, Zapletal – Vyroubal, Klus, Kotlár, Kalandřík
– Všianský, Štěpánek. Střídali: Drá- – Pleva, Kaprál. Střídali: Kratochvíl, Luža, Martinek, Kotlár ml.
bek, Vacek, Holub.
Trenér: Ivo Zbožínek.
Trenér: Vladimír Horák.
Sestava Brodku: Vystavěl – P. MaHodnocení trenéra Otaslavic
toušek, L. Frys, Šířila, Zatloukal –
Jiřího Hona
Kordzik, J. Matoušek, O. Frys, Dvo„V první řadě jsem rád, že jsme po řák – Zbořil, Švéda. Střídali: Nehera,
dlouhé pauze odehráli nějaké přátel- Grulich.
Trenér: Vít Hochman.
ské utkání. Začátek zápasu vypadal
Hodnocení
trenéra Smržic
vyrovnaně, po dobrých kombinaIvo Zbožínka
cích si šance vytvořila obě mužstva.
Pak jsme ale ztratili koncentraci a po „Zápas byl jednoznačně vyrovnanašich chybách dvakrát inkasova- nější než minulý týden proti Držoli. Do druhé půle jsme šli s novým vicím. Brodek hrál určitě lépe než
útokem a byla tam jasně vidět kvalita předchozí soupeř. Byla tam řada
obou hráčů. Najednou šla celá naše nepřesností z obou stran, z nichž
hra jednoznačně nahoru. Z mého pramenila spousta šancí. Určitě jsme
pohledu měla daleko vyšší úroveň. tak mohli dát branek daleko více, na
Konečná remíza v takovém zápase druhou stranu jsme však také mohli
i inkasovat. Celkově však zápas splbyla spravedlivá.“
nil očekávání, hra měla tempo a vše
Hodnocení trenéra Klenovic
bylo v duchu fair play. Snad se tak ani
Vladimíra Horáka
nikomu nic nestalo, protože minulý
„Prvních deset minut bylo z naší týden si zlomil ruku Štěpán Verner.“
strany trochu rozpačitých a nedařiHodnocení trenéra Brodku
lo se nám srovnat. Pak jsme se však
Víta Hochmana
uklidnili a v první půli byli jednoznačně lepším týmem, kdy jsme si „Nastoupili jsme daleko vlažněji než
kromě dvou branek vypracovali ce- minulý týden. Hodně jednoduchých
lou řadu šancí. Ve druhé půli jsme míčů jsme také ztráceli a bylo to na
odehráli dobře pouze patnáct minut. prvním poločasu hodně znát. PostuZbytek zápasu jsme trošku polevili pem času se to srovnávalo a začali jsme
a domácí toho dokázali využít a po- hrát lépe. Ve druhé půli jsme měli asi
dařilo se jim srovnat. Z celkového dvacetiminutovou pasáž, kdy se nám
pohledu asi zasloužený výsledek. povedlo soupeře zmáčknout, ale žádHlavně jsem však spokojený s celým nou ze šancí jsme nedokázali využít
duelem. Hrálo se v tempu na obou ke srovnání a poté nám dal soupeř třetí
stranách a věřím, že takový zápas byl branku z brejkové situace. Celkově se
však jednalo o další vydařený přátelák.“
přínosný pro obě mužstva.“
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NOVÝM TRENÉREM BK OLOMOUCKO BUDE
Do kádru se vrací Sehnal
a novou posilou je Halada

SKIBNIEWSKI

OLOMOUC, PROSTĚJOV Hodně zajímavá osobnost bude zodpovědná za budoucí výkony BK Olomoucko. Hlavním trenérem se
stává bývalý polský reprezentační rozehrávač Robert Skibniewski,
který působil před časem i v Prostějově a v letech 2009 až 2011 získal dvě ligová stříbra. Asistentem by mohl být Michal Pešta, který
PROSTĚJOV Do posledního utká- trháku. Sice jsme nakonec prohráli, ale v nadstavbě po odchodu trenéra Benáčka vedl tým na konci
ní Kooperativa NBL zasáhli hned za předvedený výkon se stydět nemuročníku. Smlouvu má však zatím v BCM Orlii Prostějov.
dva hráči, kteří sezónu odstartovali
v sestavě BK Olomoucko. Podle
očekávání se z titulu radoval dnes již
nymburský Lukáš Palyza, stříbrnou
medaili pak vybojoval Radovan
Kouřil. Nymburk ovládl finálovou sérii 2:0 po výhrách 102:73
a 108:89. Už dříve bylo jasné, že
z bronzu se v ročníku 2020/2021
těší Kolín, jemuž v závěru sezóny
vypomáhal David Pekárek.
„Bylo to místy hodně těžké, protože
Opava se vyhecovala k opravdovému
finálovému výkonu. Chvílemi trefovala
úplně všechno. Ale musím smeknout
před naším týmem, že v těch důležitých
chvílích jsme vždy dali koš a ukončili
jsme to v nejkratším možném termínu,“
řekl Palyza, který dal ve finále 29 bodů
a v tom druhém byl s 18 body druhým
nejlepším střelcem vítězů.
Zklamaný nebyl ani Kouřil. V prvním
finále byl s 15 body nejlepším střelcem
Slezanů, v tom druhém nepřineslo
prodloužení série ani osm asistencí.
„Na půdě soupeře jsme se drželi v první půli, pak nás domácí přejeli. Ve druhém finále jsme nechtěli dopustit, aby
to bylo tak jednoznačné. Nymburk
hrál výborně, ale my jsme se drželi.
Dlouho jsme ho nepustili do velkého

síme,“ prohlásil Kouřil.
Vítězstvím zakončil tento ročník
Kooperativa NBL David Pekárek.
Do finále nejvyšší soutěže se hráč
Olomoucka, který v play-off posílil
Kolín, nedostal. Jeho tým v rozhodujícím utkání semifinále prohrál s Opavou 72:88, chuť si však spravil v sérii
o bronz proti Brnu. Kolín nejprve
vyhrál na půdě soupeře 92:85 a po
domácím výsledku 90:89 obsadil
v konečné tabulce třetí místo. Pekárek v závěrečných duelech nasbíral 24
bodů a odehrál přes 68 minut.
„Do Kolína jsem šel s cílem zabojovat
o medaili a to se podařilo. Škoda že
se nepodařilo postoupit až do finále,
ale i bronz je dobrý. Jsem rád, že jsem
k tomuto úspěchu mohl pomoci,“ těší
Pekárka, který v dlouhé sezóně odehrál pětačtyřicet zápasů.
(lv)

KOOPERATIVA NBL – PLAY-OFF
Finále - 2. zápas: Opava – Nymburk 89:108
    1HMYtFH ERGĥ Zbránek
%RKDþtNâLĜLQD-XUHþND±3UHZLWW
3DO\]D2EDVRKDQ7ĤPD.RQHÿQëVWDY
VpULH1\PEXUNREKiMLOWLWXO
2PtVWR]iSDV Kolín - Brno 90:89 (27:17,
 1HMYtFHERGĥýtåD:DOODFHSR
6NLQQHU3HNiUHN%ODNH5LVWRQSRLND
*HRUJLMHYD%iOLQWSRPrvní zápas 92:85, Kolín
získal bronz.

Původní zpravodajství

„Známe se delší dobu, máme podobný názor na
basketbal. Je to cílevědomý a pracovitý trenér
s velkou chutí něco dokázat. Charakterově jde
o kvalitního člověka, věřím, že se mu bude dařit,“
prohlásil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Skibniewski má přes své mládí v sedmatřiceti letech už za sebou zajímavé trenérské angažmá, když
vedl celek Polpharma Starogard Gdański v nejvyšší
polské soutěži. Teď vyráží na své první zahraniční
angažmá. „Polská liga je hodně kvalitní soutěž. Celá
řada týmů hraje evropské poháry, kluby opakovaně
angažují kvalitní cizince. Když se do takové soutěže jako trenér dostanete, musíte něco umět,“ míní
Pekárek.
Nový trenér si pomalu staví kádr pro příští sezónu. Pokračovat by měl Lukáš Feštr, Dominik
Štěpán a také několik mladých hráčů z poslední sestavy, první posilou je Marek Sehnal. Ten se
vrací po ročním angažmá u svitavských Turů. „Je to
velký bojovník, výborný obránce a jde o kvalitního
ligového hráče. Jeho předností je skvělá kondice,
prakticky nejde utahat a to budeme potřebovat.
Současně je to už zkušený basketbalista,“ vypočítal

Pekárek. Prvním ryzem noSehnalovy přednosti
řd
vým přírůstkem se stal zkušený Filip Halada, který
poslední tři sezóny strávil v Hradci Králové a v průběhu dosavadní kariéry získal například slovenský
titul s Komárnem. „Filip je ostřílené křídlo. Má
kvalitní střelbu z dlouhé vzdálenosti, je to zarputilý
hráč, který se nebojí důrazně bránit. Takové typy
do týmu, který bude hodně mladý, potřebujeme,“
řekl na Haladovu adresu sportovní manažer klubu
Michal Pekárek.
Posílení na křídle odpovídá pravděpodobné
variantě, že v klubu nebude pokračovat David
Pekárek, který má za sebou výbornou sezónu,
kterou zakončil ziskem bronzu s Kolínem. Lze
očekávat, že po hráči sáhne klub s medailovými
ambicemi. „Pochopitelně bych si přál, aby zůstal.
Tlačit ale na něj za každou cenu nechci. Má za sebou dobrý rok, dostal se mezi adepty reprezentace
a tomu odpovídá zájem klubů o jeho angažování,“
poznamenal Pekárek.
Vedení Olomoucka počítá i s příchodem zahraničních hráčů, především pod koš a na rozehrávku. „Jednáme s agenty a probíráme nabídky. Jde
o Američany i basketbalisty z Evropy,“ nastínil
sportovní manažer.

-ąÊFNQXVÚOWQDUCFKN\MWwGPÚ(KNKR*CNCFC
Foto: Internet
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Foto: Internet
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KONEČNÉ POŘADÍ NBL KOOPERATIVA LIGY 2020/2021
1. ERA Basketball Nymburk
2. BK Opava
3. BC Geosan K
Kolín
líín
4. Basket Brno
o
5. USK Praha
6. Královští Sokoli
k lli Hradec Králové
7. Sluneta Ústí nad Labem
abem
8. BK JIP Pardubice
9. »ÜâêëæåÜËìàÊíàëØíð
àëØíð
ð
10.¹Â¸éäÜï»gdoå
11. BK Olomoucko
12. NH Ostrava
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Foto: Internet

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Foto: Internet

➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Basketbalové Olomoucko už má jasno: nejvyšší
soutěž z ekonomických důvodů nebude hrát v Prostějově,
ale v olomoucké Čajkaréně. Na
podmínkách převzetí spolku BK
a změně v klubové struktuře se
dohodl stávající sportovní manažer a současně také šéf prvoligového oddílu Basketbal Olomouc
Michal Pekárek spolu s dalšími
kolegy. Současně s ním získali
právě licenci na NBL, a to i v konkurenci zájemců z Brna a pražské Slavie. Novým generálním
manažerem klubu se stane Libor
Špunda.
Už během letošní sezony byly náznaky, že v příštím ročníku nejspíš
v Prostějově NBL nebude, což se po
dohrání soutěže potvrdilo. „Bavili
jsme se s dosavadními majiteli klubu, že už basketbal další rok dělat
nemůžou a že si nechají především
volejbal. Došlo k tomu z finančních

důvodů, protože táhnout několik
sportů jako basket, volejbal a tenis
už je nad jejich možnosti. Proto
jsme se domluvili, aby licence na
NBL zůstala v kraji, že bychom
basketbal převzali,“ nechal se slyšet Michal Pekárek, který doposud
působil jako sportovní manažer.
O licenci na nevyšší soutěž mělo
zájem několik klubů, všechny zainteresované strany se dohodly na
přesunu do Olomouce a díky tomu
se bude v kraji hrát elitní basketbal také v příštích sezónách. „Je to
třetí nejpopulárnější sport na světě, v příštím roce se navíc v České
republice bude hrát mistrovství
Evropy. Nejvyšší soutěž je výborná
reklama pro město Olomouc a celý
region. Jsem přesvědčený, že se to
projeví i na návštěvách našich zápasů a doufám, že si do Čajkarény
najdou cestu i fandové z Prostějova.
Dveře budou mít vždy otevřené,“
tvrdí Pekárek.
Klub by měl hrát soutěž s původním názvem BK Olomoucko, ke

Spolupráce s BCM Orli Prostìjov
má pokraèovat
změnám ale dojde ve vedení klubu, kde již nebude pokračovat
dosavadní předseda Dušan Tomajko. „Za odvedenou práci si zaslouží velké poděkování. Nové vedení představíme v příštích dnech,
jistotou je ale jméno Libora Špundy, který by měl být generálním
manažerem. Běžný provoz klubu by
měl zajišťovat tým tří lidí, jednání
o obsazení postů právě finišují,“ popisuje aktuální stav Michal Pekárek.
V hale prostějovského Sportcentra DDM se nejvyšší soutěž hrála sedmnáct sezón. Za tu dobu
hráči získali dvanáct ligových
medailí a jednou vyhráli Český
pohár. V naprosté většině sezóny
patřili mezi nejlepší čtyřku. „Basketbal v Prostějově dosáhl na velké
úspěchy. Sluší se poděkovat všem,
kteří se starali o klub a jeho finanční
zabezpečení. Odvedli opravdu pořádný kus práce, na který chceme
navázat,“ dodal sportovní manažer.
V minulých letech se do elitního
regionálního týmu posunula řada

odchovanců prostějovského basketbalu. Tato možnost bude existovat i nadále. „Rozhodně se tomu
nebráníme. Máme v plánu jednat
o tom s Michalem Müllerem, který
Orly zastupuje. Myslím, že pokud
by šikovní mladí kluci z Prostějova
mohli fungovat i u nás, bylo by to
ku prospěchu obou stran. Spolupracovat budeme také s prvoligovým Basketbalem Olomouc nebo
druholigovou UP Olomouc. Ve
všech třech případech jde o mládežnické kluby, které vychovávají
nové basketbalisty. Ti se v dospělém věku můžou posunout i do
našeho týmu v Kooperativa NBL.
A to bude vrchol pyramidy,“ představuje ambice BK Olomoucko
Michal Pekárek.
„Naší prioritou je vychovávat hráče pro nejvyšší domácí soutěž, což
bude platit i v dalších letech. Olomouc je kousek, možnost spolupráce se sama nabízí,“ není proti předseda BCM Orli Prostějov Michal
Müller.
(lv, pk)
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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,“ uve-

dl 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)
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NOHEJBALOVÁ POSILA LAST MINUTE Pořadatelům
Do Prostějova se vrátil Marian Příhoda!

se hlásí antukoví specialisté

PŮVODNÍ
DNÍ
ajství
zpravodajství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
„Extraligové Holice se dostaly do problémů, rozpadl se jim tým a nedaly dohromady sestavu pro letošní sezónu. My
jsme toho využili, abychom se ještě před
začátkem soutěže domluvili na návratu
Mariana, který u nás v Prostějově nohejbalově vyrostl a je velmi kvalitním ligovým hráčem,“ prozradil Večerníku hlavní

trenér Hanáků Richard Beneš.
Do úvodních dvou střetnutí v Praze
ani Zruči však třiadvacetiletý Příhoda
ještě nemohl zasáhnout. „Administrativní dotažení všech náležitostí jeho
příchodu trvá několik dnů, takže první
zápasy nemohl hrát. Pokud se ale nestane nic nepředpokládaného a nikdo nám
ho na poslední chvíli nevyfoukne, počítáme s jeho nastoupením už při domácí
premiéře proti Plazům,“ ujistil Beneš.
Z nečekaného angažování dobře známého svěřence měl značnou radost. „Marian je pohodový chlapec do party, především pak výborný nahrávač, kterého do
našeho mančaftu vyloženě potřebujeme.
Navíc je z mládežnických kategorií s klu-

kama hodně sehraný, zejména s Honzou
Matkulčíkem. Ten byl z jeho návratu vyloženě nadšený, a nejen proto věřím, že
nám tohle čerstvé posílení dost pomůže,“ uvažoval kouč Sokola I.

nepříjemné překvapení. Na úvod sice
nestíhali v obou zahajovacích duelech
dvojic, Pražané šli do vedení 2:0 a malovali si svůj hladký triumf. Ovšem pak
se hosté rozjeli. Ovládli jedno ze dvou
střetnutí trojic (to druhé ztratili v těsné
koncovce o jediný míč), vložený mač
dvojek i singl – a rázem byl průběžný stav
srovnán na 3:3.
„Klidně jsme mohli vyhrát obě trojky,
čímž bychom průběh zápasu otočili na
4:2 v náš prospěch. A za takového vývoje
věřím, že by celé utkání dopadlo minimálně remízou, ne-li přímo naším vítězstvím. Ale to je samozřejmě jen kdyby,“
přemítal hlavní kouč Sokola I Richard
Beneš.
I tak jeho svěřence dělilo od hodnotné
plichty pouze pár míčů. Znovu totiž
zvládli jednu ze dvou trojic, tím skóre
naprosto vyrovnané bitvy poskočilo na
4:4. Bohužel závěrečné dvojice patřily

Startu, byť ta závěrečná jen o fous, konkrétně 10:8 v rozhodujícím tiebreaku.
Na konečný rezultát 6:4 pro favorizovaný soubor mohli být prostějovští borci
hrdí, leč zároveň je i dost mrzel.
„Potvrdilo se to, co jsem tušil už dopředu, že máme kvalitní dvojky, výborný
plonk i singl a slabší trojky, které kluci
nechtějí tolik trénovat. Teď mě snad
poslechnou, že je potřeba se na ně v přípravě víc zaměřit. Přesto chci všechny
hráče pochválit jak za vynikající výkony,
tak za maximální bojovnost. Jmenovitě
nastoupili Ladislav Pírek, Lukáš Pírek,
Jakub Klaudy, Tomáš Roba, Jan Matkulčík a Jakub Bucher. Po dlouhé zimní
pauze způsobené proticovidovými zákazy jsme tak herně dobrý vstup do sezóny
možná ani nečekali, ale na druhou stranu
se ukázalo, že v kompletní sestavě máme
v první lize na kohokoliv,“ těšilo Beneše
navzdory smolné porážce.
(son)
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PRAHA, PROSTĚJOV Na hřišti největšího favorita Startu Praha,
předloni ještě extraligového, otevřeli
v sobotní pravé poledne nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov 1. ligu družstev
mužů ČR 2021. V české metropoli
předvedli skvělý výkon a díky velmi
kvalitní hře téměř dosáhli na cenný
nerozhodný výsledek, od kterého je
nakonec dělil malý kousek.
Domácí nastoupili se všemi svými
hvězdami v čele s bývalým mistrem světa Vilémem Ungermannem, navíc ještě
angažovali na hostování posilu z nejvyšší
tuzemské soutěže, čelákovického Milana
Kaděru. Hanáci se však silného protivníka vůbec nezalekli a málem mu způsobili

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

PROSTĚJOV První předběžný
přihláškový list obdrželi od vedení
ATP Challenger Tour pořadatelé tenisového turnaje MONETA Czech
Open. Nechybí v něm ani hráči
první světové stovky. Na prostějovských kurtech se tak od 14. do 20.
června bude hrát opět špičkový antukový tenis.
„Je to takový úvodní nástřel. Uvidíme, kdo nakonec do Prostějova dorazí. Turnaj ale má mezi tenisty skvělé
jméno. Hráči se opakovaně vrací. Jsem
přesvědčená, že osmadvacátý ročník
bude mít výbornou úroveň,“ míní ředitelka MONETA Czech Open Petra
Černošková.
Mezi přihlášenými je například zkušený španělský antukový specialista Pablo Andujar, vítěz čtyř turnajů
na okruhu ATP. Hodně atraktivním
hráčem je také Federico Coria z Argentiny, který se na loňském French
Open dostal až do 3. kola. Na antuce
podává své nejlepší výkony Ital Gianluca Mager. Právě na tomto povrchu
už dokázal porazit excelentní tenisty.
Jedním z nich byl například Dominic
Thiem, dvojnásobný finalista z Paříže a vítěz US Open. A právě čtvrtého
hráče světového žebříčku porazil znovu včera v 1. kole French Open, když
otočil zápas z 0:2 na 3:2 na sety. „Proti
takovým tenistům budou bojovat naši
nejlepší hráči, jejichž účast máme dohodnutou. Myslím, že uvidíme atraktivní a dramatické zápasy, což k nejlepšímu turnaji v České republice patří,“
říká Černošková.
(lv)
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PROSTĚJOV Cennou posilu hráčského kádru získali těsně před startem
aktuálního prvoligového ročníku prostějovští nohejbalisté. Do TJ Sokol
I se totiž po dvou letech vrátil oddílový odchovanec Marian Příhoda!

R

.YLWRYiRGYUDFHODPHĀERO Veselý
Y3DőtçLY\GUçHOKRGLQXDSţO
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Hodně rychle
se se druhým grandslamem sezóny
rozloučil prostějovský tenista Jiří Veselý, který v souboji s nasazeným Karenem Chačanovem uhrál pouze šest
gamů. Brzké vyřazení naopak odmítla
Petra Kvitová, když odvrátila mečbol
ve druhé sadě zápasu s belgickou kvalifikantkou Greetje Minnenovou.
Veselý v průběhu střetnutí zahrál jediné
eso a od prvních okamžiků byl pod velkým tlakem. Celkově ztratil hned v šesti
případech své podání a absolutně neměl šanci oplatit soupeři loňské vyřa-

zení ve 2. kole. „Chybí mi zápasy, chybí
mi turnaje. Nemám žádný rytmus. Zase
se plácám v krizi a hledám cestu ven.
Doufám, že to nebude trvat dlouho,“
posteskl si po zápase Veselý. „S Chačanovem to bylo z mé strany hrozné ve
všech směrech. Od začátku do konce
to bylo na jednu bránu,“ dodal nejlepší
český tenista.
Nečekaně hodně práce měla Kvitová.
S Minnenovou ztratila úvodní set ve
zkrácené hře, ve druhé sadě dokonce za
stavu 5:6 odvracela mečbol. Dokázala
ale srovnat a v rozhodujícím dějství roz-

hozenou soupeřku
deklasovala. „Nečekala jsem, že to bude tak těžké, ale někdy se to prostě přihodí. Dlouho jsem hledala vnitřní jistotu. Soupeřka
mi nepomáhala, hrála bez chyb. Zlomilo
se to až na konci druhého setu. Pak už
bylo jen důležité udržet koncentraci,“
hodnotila utkání Kvitová, kterou ve 2.
kole čeká Ruska Jelena Vesninová.
V českém derby zdolala hráčka ze stáje
manažera Miroslava Černoška Kateřina
Siniaková Marii Bouzkovo ve třech setech.
(lv)

díky chráněnému žebříčku. „Soupeřka
byla prostě lepší. Moc dobře podávala,
šancí na returnu jsem měla málo. Její
servis byl relativně rychlý a hlavně dobře
umístěný, takže pro mě bylo těžké ji brejknout,“ uznala Smitková, která věří, že
se po zranění ramene co nejdříve začne
výsledkově zlepšovat.
Kolář se ani na třináctý pokus nedočká
premiérového postupu do hlavní soutěže grandslamu. Rozhodla o tom porážka s Italem Andreou Pellegrinem, v níž
hned čtyřikrát přišel o své podání. (lv)
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I napodruhé ve Zruči utekl
nohejbalistům těsně BOD
6:3
Kvalifikace v Paříži úspěch nepřinesla
AC ZRU
SO PRO

ZRUČ-SENEC, PROSTĚJOV V sobotu strávili muži TJ Sokol I na pražském kurtu tři a půl hodiny, o den
později svedli na dvorci týmu Areál
Club Zruč-Senec téměř stejně dlouhou a dramatickou bitvu. Bohužel
opět neúspěšnou. I ve 2. dějství 1. ligy
družstev ČR 2021 tak prostějovští
nohejbalisté podlehli venku spolufavoritovi soutěže, ačkoliv zásluhou
chrabrého boje nemuseli.
Nedělní zápas se však dlouho vyvíjel
přece jen jasněji ve prospěch domácích.
Hanácké výpravě tentokrát chyběl Jan
Matkulčík, místo něhož naskočil do sestavy David Pořízek. Logicky tudíž došlo
ke změnám ve složení dvojic i trojic, síla
mančaftu šla o něco dolů.
„Soupeř zvolil takovou taktiku, že postavil jednu extrémně kvalitní dvojku
a druhou mnohem slabší, která snad byla
i horší než jejich plonková dvojice. Proto
po dvojkách panoval očekávaný stav 1:1,

ale pak Zruč odskočila až na 4:1 výhrami
obou trojic i zmíněného plonku,“ popisoval hlavní trenér „jedničky“ Richard
Beneš.
Ani tak nebylo ještě nic ztraceno. Tomáš
Roba – stejně jako den předtím – přesvědčivě ovládl singl. A byť silnější trojice Západočechů vzápětí upravila na
5:2, mohli Moravané lepším závěrem
vyrovnat.
„Kluci zabrali, získali pro sebe další trojku a následně proti elitní dvojici Štolka,
Stehlík s extraligovými zkušenostmi
dovedli vyrovnané utkání ke stavu 1:1
na sety a 9:9. Rozhodl jediný závěrečný
míč pro domácí, rázem byl konec, 6:3.
V opačném případě bychom snížili na
5:4. A jsem přesvědčený, že poslední
dvojka by patřila nám, neboť za AC končilo to zmíněné slabší duo,“ vyjevil Beneš
svůj logický pochod myšlenek.
Jenže místo dvou remíz 5:5 Prostějované zaknihovali na startu nové sezóny
u obou adeptů na postup do nejvyšší
národní soutěže těsné porážky, na bodovém kontě jim po nabitém úvodním víkendu zkráceného prvoligového ročníku
svítí nula. „Nesmíme se tím ale nechat

rozhodit. Po herní stránce jsme určitě
obstáli, jen se nám nepodařilo ani jeden
těžký zápas dovést do výsledkově příznivějšího konce. Pokud takhle budeme
dál pokračovat, určitě přijdou i triumfy.
Ideálně hned ve třetím kole doma proti Plazům,“ nadhodil ostřílený lodivod PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Ani jeden
před klíčovým střetem 5. června s dosud zástupce prostějovského tenisu nepřekvapivě úspěšným nováčkem. (son) přešel během kvalifikace na Roland
Garros přes první kolo. Platilo to také
/,*$'58å67(908åĤþ5
v případě Terezy Smitkové a Zdeňka
1. kolo: 6.6WDUW3UDKD²7-6RNRO,3URVWčMRY, Koláře, kteří se svými soupeři nezís$UHiO&OXE=UXþ6HQHF±1.$XVWLQ9VHWtQ%01. kali ani set.
PRELOSURYiV0RGĜLFH%±7-$YLDýDNRYLFH%7- Smitková prohrála s Američankou Hai6ODYRMýHVNê%URG±7-3OD]\
ley Baptisteovou za rovných sedmdesát
2. kolo: $UHiO&OXE=UXÿ6HQHF²7-6RNRO,3URV minut. Po svém prvním podání získala
WčMRY7-6ODYRMýHVNê%URG±7-$YLDýDNRYLFH% pouze 58 procent výměn a neodvrátila
7-3OD]\±01.PRELOSURYiV0RGĜLFH%1. ani jeden ze čtyř brejkbolů soupeřky.
$XVWLQ9VHWtQ%±6.6WDUW3UDKDRGORåHQRQD]iĜt Češka startovala v pařížské kvalifikaci
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
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Pøichází druhé kolo náboru do atletických
VSRUWRYQtFKWĨtGWHQWRNUiWXçVRVREQt~ĀDVWt
PROSTĚJOV Asi premiérově v historii proběhla jedna část náboru do
specializovaných sportovních tříd ZŠ
Jana Železného Prostějov se zaměřením na atletiku distanční formou, to
znamená bez osobní účasti zájemců
na jednom místě.
V té době ještě přísnější hygienická opatření proti šíření koronaviru přiměla organizátory z oddílu atletiky AC Prostějov k tomu,
že úvodní kolo tradiční náborové akce se
konalo v první polovině května na dálku.
Každý z adeptů sám plnil čtyři různé disciplíny (přeskoky přes švihadlo za dvě minuty, lehy sedy za jednu minutu, skok daleký
z místa, člunkový běh mezi dvěma body na
4 x 15 metrů). A své dosažené výkony ná-

<¾D÷T\TGUVCTVQXCPÚEJVTÆPKPMčCVNGVKEMÆRąÊRTCXM[#%2TQUV÷LQX Foto: Facebook
sledně poslal trenérům/učitelům Daliboru cvičny,“ informoval Dalibor Ovečka, kouč
místního atletického klubu a současně
Ovečkovi či Michalu Esterkovi.
Nyní přichází na řadu druhé kolo ředitel pořádající školy.
náboru, které už bude mít obvyklou Právě na hřišti ZŠ Jana Železného i ve školprezenční podobu. „Koná se ve středu ním areálu RG a ZŠ města PV ve Student2. června od 14.30 hodin na venkovním ské ulici, které jsou vybaveny závodními
školním hřišti ZŠ Jana Železného, a to drahami, již tři týdny probíhá obnovená
formou překážkové dráhy. V případě ne- příprava atletů i atletek AC Prostějov po
příznivého počasí se vše přesune do tělo- nucené pauze způsobené covidem. (son)

.UHMĀtNRYi]tVNDODSUYQt
VLQJORYìWLWXOYNDULpőH
ŠTRASBURK, PROSTĚJOV Na třetí
pokus uspěla ve finále turnaje WTA
Barbora Krejčíková a získala tak svůj
první titul v kariéře. V rozhodujícím
utkání ve Štrasburku porazila hráčka
z extraligové soupisky Rumunku Soranu Cirsteaovou. V žebříčku díky tomu
vylepšila své dosavadní maximum
a postoupila na 33. místo.
„Je to pro mě velmi emotivní okamžik.
Jsem velmi šťastná, byl to úžasný týden.
Jsem nadšená, že jsem konečně získala
první titul ve dvouhře na okruhu WTA.
Musím poděkovat všem lidem, kteří mě
podporují. Rodičům a bratrům, oba mají
tento měsíc narozeniny, tak doufám, že to
je pro ně pěkný dárek,“ vyznala se ze svých
emocí po vítězství Krejčíková.
Během turnaje porazila všech pět soupeřek, dvakrát potřebovala k postupu tři
sety. Ve finále vedla již 5:2, pak ovšem
musela řešit nepříjemnost s kontaktní
čočkou, kterou potřebovala vyměnit. Do
šatny kvůli pravidlům nemohla, přesto
sadu získala a teprve pak mohla opustit
kurt. Ve druhém dějství dokázala udržet

nasazené tempo, a přestože dvakrát přišla
o své podání, dokázala zvítězit. „Cítím se
skvěle, doufám, že podobné výkony předvedu také v Paříži,“ věří Krejčíková.
Až do loňska se Krejčíková prosazovala
především ve čtyřhře, ve které už má osm
titulů, z toho dva grandslamové, a navíc tři
ze smíšené čtyřhry. Bývalá světová deblová jednička ale loni prorazila do stovky
i v singlu a od té doby předvádí skvělý tenis.

Foto: Internet
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PARMA, PROSTĚJOV Ani vedení 3:0
ve druhém setu nestačilo Jiřímu Veselému k postupu přes Tommyho Paula
do čtvrtfinále turnaje v italské Parmě.
S americkým tenistou nakonec prohrál
ve třech setech a nenavázal na výhru
z úvodního duelu, v němž přehrál dalšího reprezentanta Spojených států
Steva Johnsona.
„Taková porážka mrzí. Měl jsem tři brejkboly na 4:0, mohlo být rozhodnuto.
Kritické okamžiky lépe zvládl soupeř. Ve
zkrácené hře jsem navíc udělal dvojchybu,
která mě stála set, a to Paula ještě více nakoplo. Musím si takové klíčové situace lépe
pohlídat,“ hodnotil porážku Veselý. (lv)
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