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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV S nepříjemným zážitkem se v minulých týdnech museli popasovat návštěvníci plumlovské přehrady. Pohodu procházky jim totiž často pokazil pohled na mrtvé ryby,
zejména ve východní části přehrady. Těla ryb se v mnoha
případech dostala i na břeh, kde následně podléhala rozkladu.
Na problém stále více poukazují jak místní, tak návštěvníci
rekreační lokality. „Po dotazu na odumřelé stovky kaprů ve
vodě Povodí Moravy odpovědělo, že se jedná o infekci kaprů
a že jejich těla odklízí rybářský svaz. Bohužel náprava není
zjednána a odumřelí kapři jsou stále ve vodě i po třech týdnech,“ uvádí čtenář, který se obrátil na redakci Večerníku.

(QVQ<W\CPC1WNGJNQX¾

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 12

➢

21060310705

21060310701

2106030699

21052610643

6CMVQX[RCFCLÊDąGJ[RNWONQXUMÆRąGJTCF[XRTčD÷JWMX÷VPCC\Cé¾VMGOéGTXPC

2

7. června 2021

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Jak bude na Medarda?
Prostějov (mik) – Tak zítra máme Medarda! Jistě každý zná známou pranostiku
o Medardově kápi, to znamená, že jestliže
8. června zaprší, tak naše deštníky budou
v pohotovosti celých 40 dní. Pokud jde
o Prostějov, meteorologové na tento den
skutečně předpovídají dešťové přeháňky
a pršet má také v následujících dnech.
Ostatně na vláhu čekají jak zahrádkáři, tak
třeba i houbaři. Tak čeho se bát? Jen ať prší,
i když například provozovatelé koupališť
by byli spíš vděční za sucho a horko...

Cestou z nákupu
si postojíte
Prostějov (mik) – Je tu už hodně letitý
dopravní nešvar, ale po zhruba ročním
klidu se znovu obnovil. Řeč je o zácpách
v Olomoucké ulici, hlavně během odpoledních hodin. Kolony vozidel se velmi
pomalinku posunují z obchodní zóny
v Držovicích směrem do centra Prostějova. Během útlumu v důsledku koronaviru lidé nebrali obchody útokem jako teď,
takže si na tuto dopravní situaci budeme
muset zase zvykat. „Bydlím na Sídlišti E.
Beneše a v pondělí odpoledne jsem jel
s manželkou autem z Tesca domů. Jeli
jsme pětadvacet minut! Kdybychom šli
pěšky, zvládneme to za kratší dobu,“ postěžoval si Večerníku na dlouhou kolonu
vozidel Jiří Jedlička.

3URÄPODGÉzHEUDMÉ"
Prostějov (mik) – Před supermarketem Albert v Janáčkově ulici v Prostějově často postává skupinka mladých lidí.
Chlapcům i dívkám okolo patnácti až
dvacet let, většinou velmi nuzného vzezření, se lidé mířící za nákupy nejraději
vyhýbají. „Dřív tady stáli bezdomovci
a žebrali o drobné peníze. Ti mi ale tolik
nevadili jako tady ta pakáž. To nejsou
žádní bezdomovci, ale feťáci,“ ulevil si
muž středního věku, na kterého se zarostlý mladík obrátil se žádostí o padesát
korun. Prý nemá na cestu domů. „Houby domů, chce to na fet,“ dodal s jistotou
v hlase muž, který se od skupinky žebrající omladiny rychle vzdálil.

rubriky
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VEÈERNÍKU
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Když nemůže Mohamed
k hoře, musí hora k Mohamedovi. Ukázku
tohoto rčení mají nyní Prostějované přímo pod nosem. Nejeden z nich určitě
v minulosti vyrazil k Rudému moři. Se
současnou nejistou situací v Evropě i ve
světě, a navíc s potížemi ohledně povinných karantén, testů a podobných „příjemností“ je ovšem cestování přeci jen
složitější. Lidé prostějovští ale mohou být
v klidu. Řím, Paříž nebo třeba chorvatské
pláže se sice na Hanou nepřestěhovaly,
Rudé moře však ano. Rozprostírá se hned
u Čechovic. A je na něj vskutku radost pohledět. Ovšem na závěr jedno přátelské
doporučení: dívat se, obdivovat očima.
a..
Ale nesahat, netrhat a nešlapat!

rubriky
Večerníku

Rudé moře
se přestěhovalo do

Prostějova

No vida! Pro budovu místního
nádraží, kterou majitel už zcela
odepsal, se konečně našlo využití. Ovšem podle našeho zjištění to
není věc, která by zrovna dvakrát
nadchla Prostějovany.
„Rozhodli jsme se využít nabídky
Správy kolejnic a budovu místního
nádraží kupujeme za 400 milionů
korun do vlastnictví města,“ šokoval
nejen Agenturu Hóser Juraj Rozohnil,

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
d l ••
Superhrdinové v Metru. Mezi filmové superhrdiny už nepatří pouze Predátor či Terminátor, ale nově i Respirátor. Vyplývá to z videa, jímž zvalo své
návštěvníky na první projekce prostějovské kino Metro 70.
•• Úterý ••
Svatá zahrada. Každá zavřená krabice má své tajemství, pokud ji otevřeme,
najdeme v ní často pouze nepořádek. Uvažovat a tvořit mimo krabici zajetých receptů se snaží mladá sochařka Nikola Emma Ryšavá, která v botanické zahradě představila šestici svých soch v projektu Holy Garden.
•• Středa ••
Akce čisté ruce. S akcí čisté ruce přišla na konci devadesátých let minulého
století ČSSD, která se právě dostala k moci. V rámci předvolebních slibů se
zavázala odhalit hospodářskou kriminalitu a její propojení na nejvyšší politické kruhy. Výsledek akce byl více než sporný. Smysluplnější variantu uspořádala prostějovská nemocnice pod heslem Zachraňte životy, mějte čisté
ruce, v rámci níž byly připraveny ukázky správného mytí a dezinfekce.
•• Čtvrtek ••
Výstava navzdory pochybnostem. „Všichni jsme nástroje, na které se hraje,
máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento
nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát,“ je přesvědčen fotograf Jan Saudek,
jehož výstava ve Špalíčku prostějovského muzea byla zahájena slavnostní
vernisáží.
•• Pátek ••
Chlast, slast, past. Říká se, že nad alkoholem nikdo nezvítězil, pouze Moraváci remizovali. Svést souboj se skvělým společníkem, ale nepříjemným soupeřem se pokusili středoškolští učitelé ve filmu Chlast. Ani tohle klání pro ně
nedopadlo příliš dobře. Zajímavý dánský snímek otevřel provoz letního kina
na prostějovském zámku.
•• Sobota ••
Polévková pohádka. Koho očaruje svými kouzly lstivá čarodějnice Magi
s manželem Bujónem? I na tuto zapeklitou otázku našli odpověď návštěvníci
plumlovského zámku v rámci tradičních pohádkových prohlídek. Ty se letos
nechaly mimo jiné inspirovat podařenou televizní pohádkou Strach má velké oči, jež vznikla již před 40 lety.
•• Neděle ••
Všude dobře, ve Žraloku nejlíp. „Tádž Mahal, New York City dómy, chrámy, mešity, přes všechny různý, krásný pocity. Nejlíp je tam, nejlíp je tam,
tam kde jsi ty,“ zpívá se v písni Trip. Její autor, písničkář Voxel, vystoupil ve
Žraloku.

Foto: Michal Sobecký

Zlobivci z ubytovny v Olomoucké
ulici se tak přestěhují jen o pár stovek metrů dál. „Všechny ty raubíře
budeme mít pod jednou střechou
a pod dozorem. Chci ubezpečit
prostějovské občany, že uvnitř
místního nádraží budou působit
bachaři, které si najmeme. A ti budou hlídat klid a pořádek. A navíc
budou nepřizpůsobiví pod neustálým dohledem policistů, kteří zde
budou sídlit. Nic se nemůže stát,“
je přesvědčen primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
Že budou vagabundi z ubytovny
v Olomoucké ulici v novém prostředí místního nádraží hodní jako

beránci, garantuje i šéf prostějovské
policie. „Budeme je mít na očích.
A když budou i nadále nepřizpůsobiví, určitě se přizpůsobí našim
obuškům! A kromě toho, my jsme
velmi rádi, že s těmito lidmi budeme
pod jednou střechou. Je mezi nimi
hodně kriminálních živlů, kteří kradou, znásilňují, přepadávají a tak
podobně. Takže po spáchání činu za
nimi nemusíme běhat daleko,“ soudí
plukovník Adamíra.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Zapomněl a zaplakal. Takto komentují policisté případ, který
od minulého pondělí šetří pro
trestné činy zatajení věci a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Lidé holt o peníze přicházejí různě, ovšem nejčastěji
vinou vlastní hrubé neopatrnosti. A to je přesně tento případ...

48 000
Muž z Domamyslic před svým
domem vyskládával nákup ze
svého auta, přičemž si peněženku s osmačtyřiceti tisíci korun
v hotovosti položil na víko blízké popelnice. A samozřejmě na
ni zapomněl. Když se pro ni vrátil, byla v čudu!

Prostějov vládne byznysu. Prostějovský primátor František Jura společně se svým prvním náměstkem
JiJiřím Pospíšilem převzali ocenění za
obhajobu vítězství v prestižním srovob
návacím výzkumu Město pro byznys
náv
Olomouckého kraje 2020. Podnikatelské prostředí i přístup magistrátu
k rozvoji podnikání je prostě nejlepší!
&21É68',9,/2«
Kdo to proboha povolil? Výstavba
nového obchodního centra na okraji Držovic, která je podle některých
místních nelegální, si navíc vyžádá
už šesté napojení na poměrně malou
kruhovou křižovatku na hranici s Prostějovem. Už tak enormně přetížený
rondel má brzy Olomoucký kraj rekonstruovat, toto je ale velká obtíž....
=$&+<7,/,-60(


Agentura 8E\WRYQD]2ORPRXFNpVHVWĚKXMHQDPtVWQtQiGUDæt
náměstek prostějovského primátora.
A druhý šok nastal poté, co jsme se
náměstka zeptali, s jakým využitím
stařičké ratejny magistrát počítá?
„Jednak do této budovy budeme muset nasypat ještě nějaké ty miliony korun a opravit ji. Už teď jsme ale rozhodnuti, co s ní uděláme. Vzhledem
k tomu, že situace s nepřizpůsobivými lidmi v Olomoucké ulici je déle
neudržitelná, zrušíme tamní ubytovnu a jejím nájemníkům poskytneme
prostory na místním nádraží. Ale ne
všechny, několik zmodernizovaných
místností chce Policie ČR. Budou zde
mít sídlo dalšího obvodního oddělení,“ popsal Juraj Rozháněl.

&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.

BRUNO ČERVEŇAK
se narodil 18. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. března
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 173 až 175 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

40

Na čtyřech desítkách odkoučovaných zápasů v roli trenéra 1.SK
Prostějov se zastavila bilance Pavla Šustra. Dnes již bývalý kouč své
angažmá nečekaně ukončil, když
zamířil na lavičku prvoligového
slovenského týmu FK Senica.
=$8-$/1É6

JAN SAUDEK

Foto: Martin Zaoral

Vzácná návštěva dorazila uplynulý čtvrtek do Prostějova a v prostoru vedle muzea to místy vypadalo
jako na rockovém koncertu. Přívrženkyně slavného fotografa málem
umačkaly jako náctileté fanynky..
=$6/(&+/,-60(«

„ODMÍTÁNÍ OČKOVÁNÍ
VNÍMÁM JAKO
DŮSLEDEK ŠÍŘENÍ
NEOPODSTATNĚNĚ
NEGATIVNÍCH
INFORMACÍ“
Prostějovská lékařka Milena
Jeřábková k různorodému postoji
společnosti k vakcinaci proti koronavirovému onemocnění.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 14!

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/11 °C
Iveta a Slavoj

¶WHUÙ

25/14 °C

Støeda

24/13 °C

Ètvrtek

24/13 °C

Pátek

24/13 °C

Sobota

26/14 °C

Nedìle

25/13 °C

Medard
Stanislava

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. dubna
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 15 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené
oči a hnědé vlnité vlasy.

Gita
Bruno
Antonie

Antonín
Zdroj: meteocentrum.cz
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KOUPÍ LAVIČKU

V ZÁMECKÉM PARKU!
Taková příležitost se už jen tak opakovat nebude
ČECHY POD KOSÍŘEM „Kdo na lavičce v parku rád si čte, tomu se čas k věku nepřičte.“ To je
motto, které již brzy budete moci najít na jedné z nových laviček v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl aktivně zapojit do akce, o které již opakovaně informoval. Za šest tisíc korun tak již brzy získá „svoji“ lavičku na jednom z nejmagičtějších
a zároveň nejnavštěvovanějších míst zdejšího regionu. A co vy, přidáte se také?

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Lidí, kteří mají rádi park v Čechách
pod Kosířem, je nepochybně spousta. Ti všichni jej mohou i patřičným
způsobem podpořit a získat v něm
něco „svého“.
„V rámci obnovy mobiliáře v parku nabízíme zájemcům možnost
přispět na nákup a tím získat „svou
vlastní“ lavičku v zámeckém parku.
Na vybranou lavičku bude umístěna

kovová cedulka s tím, kdo ji věnoval,
případně citát či motto dle přání
dotyčného dárce. Prvních několik
kousků je již k vidění v nejbližším
okolí zámku!“ vyzval kastelán Martin Váňa všechny, kteří mají rádi zámecký park v Čechách pod Kosířem.
Celkem se v parku nyní nachází
30 laviček, 12 z nich již zámek nechal obnovit na vlastní náklady,
dalších 10 již našlo své sponzory z řad těch, kteří mají k parku
citový vztah. Z toho vyplývá, že
mnoho dalších volných laviček již
nezbývá! „Není úplně vyloučeno,
že pokud bude zájem, tak bychom
do budoucna nechali nějaké lavičky

nad rámec těch stávajících ještě přidělat. Samozřejmě jich tam může
být pouze omezený počet, aby nebyl
narušen krajinný ráz,“ vysvětlil Martin Váňa s tím, že akce není časově
ohraničena.
Více informací o celém projektu
získáte na e-mailu
kastelancpk@seznam.cz.
Pokud o lavičku projevíte zájem,
bude vám obratem zaslána darovací
smlouva. Po jejím oboustranném
podpisu a složení peněz na účet
bude lavička vyrobena a umístěna
do parku. „Lavičky se jmény prvních
dárců by se v parku mohly objevit
zhruba do měsíce,“ přislíbil Váňa.

3URVWøMRYHPVHxËĆLODI¿PD

„Parlament“ se
bude bourat!

$[VQXÚFčOXWNKEKi¾TMCUGDQWTCVPGDWFGTCFPÊQMCOåKV÷X[XT¾VKNKPGRQFNQåGPÆ
H¾O[
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PROSTĚJOV Emoce mezi obyvateli bytového domu v ulici Šárka číslo
9 a 11 vyvolala minulý týden fáma
o údajném rozhodnutí, že nevábně
působící „parlament“ má být srovnán se zemí! Možná by si to obyvatelé okolních nemovitostí přáli, ovšem
přání je pouze otcem myšlenky!
Smyšlený drb, který se rychle šířil na
sociálních sítích a hlavně přímo mezi
nájemníky celkem 88 bytů, ihned

SULP¿WRUNRPHQWXMH

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

uťali prostějovští radní. Navíc potvrdili, že „parlament“ čeká v blízké
budoucnosti rekonstrukce.
„Byla zde nějaká komise, která říkala,
že barák stojí na spodní vodě a rekonstrukce se nevyplatí. Takže ho zbourají,“
pustila do éteru tuto „zaručenou“ zprávu jedna z obyvatelek bytového domu
na Šárce. Vzbudila tak mezi ostatními
zhruba třemi stovkami nájemníků
značné emoce a obavy z dalšího osudu

„Je to nesmysl,“
klidní vášně radní
mnoha rodin. Situaci museli uklidnit až
představitelé města.
„Je to absolutní nesmysl, vůbec netuším, kde se to vzalo. Jde jednoznačně
o nepodloženou fámu. Nájemníky
mohu uklidnit, nic takového jako
bourání se dít nebude. Pro nás bude
rekonstrukce Šárky navíc znamenat, že
magistrát musí všem nájemníkům zajistit náhradní ubytování, což není otázka
dnů,“ pronesla razantně náměstkyně
primátora pro sociální oblast Alena
Rašková.
„Žádná komise neexistuje a neexistovala, o asanaci objektu jsme nikdy nejednali, naopak již několik let plánujeme
jeho rekonstrukci. Bohužel doba covidová ji opět odsunula,“ uvedl náměstek
Jiří Rozehnal, který má na starost stavební investice v Prostějově. Jak vzápětí
dodal, za pomoci dotací hodlá magistrát budovu v zoufalém technickém stavu opravdu rekonstruovat. „Předběžně
jsou náklady odhadnuty na 217 milionů korun,“ dodal Rozehnal.
(mik)

CHCETE
TAKÉ JEDNU?
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Pravidla, jak budeme
volit poslance, vymyslel

ÉëèìíiãèïÚç
EXKLUZIVNĚ
Petr KOZÁK
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PROSTĚJOV Až půjdete letos na začátku října volit, váš hlas se promění
v konkrétního poslance podle pravidel, která vymyslel Prostějovan! Autorem podstatné části nového volebního zákona se totiž stal zdejší odborník
na fungování voleb a dlouholetý vysokoškolský učitel Petr Sokol.
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Otevøená koupalištì

zatím nelákají

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

8TCJQXKEMÆMQWRCNKwV÷\GNQOKPWNQWUQDQVWRT¾\FPQVQW
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PROSTĚJOV V pátek 4. června otevřela Domovní správa obě prostějovská koupaliště. Už
dlouho se tak brzy letní koupací sezóna nezahajovala. Jenže jak si Večerník v sobotu po
poledni ověřil, během prvních dvou dní jak krasický aquapark, tak vrahovické koupaliště
nelákaly. Zatímco v první den se přišly vykoupat jen desítky návštěvníků, uplynulou sobotu
se pak příchozí dali spočítat na prstech jedné ruky a nejinak tomu bylo i včera...
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 15

21050710533

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
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pohled zpátky
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Loupežné přepadení na náměstí
Spojenců, o kterém jsme informovali minulý týden, je objasněno! Kriminalisté pochytali čtveřici romských pachatelů. Třem
násilníkům je patnáct let, čtvrtý
je dokonce nezletilý. To ale není
všechno. V pondělí další dva
mladiství chlapci se snědou tváří na tom samém místě přepadli
a oloupili dalšího člověka! I tuto
dvojici však detektivové kriminální služby za pár hodin zatkli.
Dobrá práce!

Hlaváčkovo náměstí

došlo k další loupeži. „Tentokrát dva
romští mladíci, z nichž jeden byl na
útěku z diagnostického ústavu, přepadli muže a okradli jej o mobilní telefon. Oba byli zjištěni, starší z nich byl
obviněn s návrhem na vazební stíhání,“
doplnil mluvčí policie. Jednoznačně jde o famózní práci policie. Gang
patnáctiletých romských lupičů byl
v rekordně krátké době zatčen. Otázkou ale zůstává, máme se skutečně bát
romských dětí, které ve dne i v noci dokáží surově napadnout nic netušícího
člověka a oloupit ho?

Příště: náměstí Spojenců

9998'%'40+-28%<

Tenkrát řešili policisté i mnohé další případy poměrně brutálního násilí, kterých se dopouštěli mnohdy mladiství, a dokonce nezletilí jedinci romské komunity. Vlny protestů ze strany
slušných obyvatel města byly tak trochu motorem pro razantní
přístup policistů, kteří se lidově řečeno s mladými násilníky nepárali. Tyto případy ale v dnešní době naštěstí vymizely, snědé děti už „přesedlaly“ jen na „pouhé“ krádeže v obchodech...
Otázkou ale je, zda by dnes v pokroucené době pseudorasismu vůbec policisté měli odvahu nazvat trestnou činnost Romů
pravými jmény, jako tomu bylo ještě před deseti lety.
(mik)
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Případ z předminulého pátku, kdy
v noci čtveřice snědých grázlů zmlátila muže venčícího psa na náměstí
Spojenců, je objasněn. „Tři ze čtyř
pachatelů jsou mladiství a bylo jim
sděleno obvinění z trestného činu
loupeže. Ukradená peněženka byla
nalezena poblíž místa činu, ovšem už
prázdná. Částku 1 300 korun mladíci
použili pro svoji potřebu,“ uvedl k prvnímu případu Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově. O ojedinělý případ na tomto náměstí však
nešlo. Za pár dní jen o pár metrů dál

0iPHVHEiWGěWtVHVQěGRXWYiőt"

jak šel čas Prostějovem ...

6. 6. 2011

Napsáno
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2x foto: Facebook a Martin Zaoral

Přestože byl muž opakovaně policisty zadržen, do bytu se po určité době
vždy vrátil. Ostatní obyvatelé domu
tak měli celkem oprávněné obavy,
že své agresivní záchvaty bude opakovat. Toho se již bát nemusí, úplný
klid tu ovšem nepanuje. „Zhruba na
konci uplynulého roku se tento muž
musel vystěhovat. Byt mu patřil, ale
jelikož měl dluhy, tak o něj přišel.
V dražbě jej koupila realitka, která
se jej nyní snaží pronajmout. To se
jí však zatím nedaří. Další problém
vězí v tom, že hned ve vedlejším bytě
bydlí dosti hlučná romská rodina, se
kterou jsou tu občas problémy,“ nastínila Večerníku život v domě jedna
z jeho obyvatelek.
(mls)
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PROSTĚJOV Býval nejzářivější
hvězdou zdejšího basketbalového
týmu, zároveň jej však provázely
kontroverze. Z Prostějova nakonec zcela neprofesionálně a bez
rozloučení zmizel, následně se Adwin Javonte Douglas dokonce objevil v policejním pátrání. V něm
už sice nefiguruje, v jeho případě
však vše v pořádku určitě není.
Rok před svým loňským
kým zmizením
se 203 cm vysoký Američan stal
nejužitečnějším hráčem
čem Kooperativa NBL. Poslední zápas
pas za BK Olomoucko sehrál loni 8.. ledna. Následně beze slova vysvětlení
ení tým opustil
a od té doby se po něm
m doslova slehla zem. Zhruba před
d rokem se objevil v registru celostátně
tátně hledaných osob! O důvodech
vodech
se pouze spekulovalo.
alo.
Nejčastěji se hovořiloo
o tom, že jej policistéé
v Brně zastavili, jak
řídí pod vlivem alkoholu. Vše nasvědčovalo tomu, že se
tehdy osmadvaceti#FYKP,CXQPVG&QWINCUD[NLGFPQW\PGL\¾ąKX÷LwÊEJJX÷\F
letý muž vrátil zpět
MVGTÆX2TQUV÷LQX÷MF[JT¾N[,GJQMQPGEXGHKP¾NGRąGF\PCdo USA.
OGPCNXGNMÆRTQDNÆO[EGNÆJQMNWDW(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Aktuálně již Adwin Javonte Douglas
v policejní databázi hledaných osob
nefiguruje. Jeho problémy tím však
neskončily. Nenajdete jej totiž ani na
soupisce žádného klubu, a to nejen
v české nejvyšší soutěži, ale ani nikde
jinde na světě. Svědčí o tom fakt, že
žádné jeho další angažmá neeviduje
ani celosvětová databáze na internetovém serveru www.proballers.
com. Definitivně se tak zařadil do
celé plejády nesmírně talentovaných
sportovců, kteří ovv
šem nedokázali
ukočírovat svůj
temperament
a osobní život.
(mls)

PROSTĚJOV Je to pěkný, zateplený bytový dům v klidné části
města. Drtivá většina jeho obyvatel je naprosto bezproblémová.
Jeden z nich tady však dělal hotové peklo. Zhruba pětatřicetiletý
muž opakovaně vyhrožoval, že
celý dům vyhodí do vzduchu či
jej zapálí, se sekerou v ruce útočil na ostatní včetně dětí. Za jeho
psychickými i jinými problémy
stály dle některých zdrojů z jeho
blízkosti drogy. Přestože se kvůli
dluhům nedávno musel přestěhovat, na dům v ulici Dr. Horáka
jako by stále dopadal určitý STÍN
MINULOSTI...
Pět policejních aut a dva hasičské
vozy zasahovaly loni v létě v ulici Dr.
Horáka v Prostějově. Důvodem bylo
vyhrožování jednoho z nájemníků,
který se kvůli vypnuté elektřině dostal do konfliktu s dalšími obyvateli
domu. Své výhrůžky podpořil sekerou, kterou ohrožoval ostatní. „Řval,
že rozseká mě i mé děti,“ vypověděla
tehdy jedna z obyvatelek.
V případě tohoto šílence se rozhodně nejednalo o první podobný exces.
Už koncem loňského ledna se zabarikádoval ve svém bytě, kde vyhrožoval sebevraždou i založením požáru. Při příchodu zásahové jednotky
chtěl skočit z okna, těžkooděnci jej
museli nahánět v jeho bytě zaplněném až po strop odpadky.

D[V\čUVCNRT¾\FPÚ

PO STOPÁCH PŘÍPADU
STÍNY MINULOSTI
Ġ(51É3(5/$ iÊNGPGE\&T*QT¾MCUGRąGUV÷JQXCN
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Číšníci/servírky
Stavební dílník/-ce
Kuchař/-ka
Stavbyvedoucí
Obchodní zástupce/-kyně
Skladník/-ce
Operátoři
Uklízeč/-ka
Učitel/-ka 1. st. ZŠ

Provoz

turnusové
jednosměnný
turnusové
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace

střední odborné
základní+praktická
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
základní+praktické
střední odborné
základní+praktické
vysokoškolské

Koliba U Tří králů, Prostějov
Jamastav Moravia, Držovice
Freecoolin, Prostějov
Doposinvest, Bohuslavice
Drive CZ, Prostějov
A-Aska grafik, Prostějov
DG Pack, Prostějov
Charita Konice
ZŠ Brodek u Prostějova

Firma

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

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

Plat (Kè)

18 500-25 000 Kč
16 800 Kč
28 000 Kč
30 000 Kč
27 000 Kč
3 800 Kč
20 000-35 000 Kč
15 200 Kč
32 170-41 940 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?
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21060310704
21051210546

21060410714

21060110690

PRÁCI NABÍZÍ

je v PÁTEK
11. června
v 10.00
hodin

Uzávěrka
řádkové
INZERCE

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

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

21020320122

nabídka pracovních míst

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

21041610445
21060410712
21060410713
20100611559

Minulý čtvrtek 3. června po šest
M
šest-nácté hodině si strážníci ve Vrahovicích povšimli trojice mužů, jak
konzumují alkoholické nápoje. Po
kontaktování skupinky bylo hlídkou
zjištěno popíjení jedenáctistupňového lahvového piva značky Kozel.
Dotyční byli upozorněni, že se nachází v místě, kde platí zákaz požívání všech alkoholických nápojů.
Svým chováním porušili obecně závaznou vyhlášku města Prostějova.
Se sedmatřicetiletým mužem bylo
jeho protiprávní jednání vyřešeno
pokutou příkazem na místě. Dvaapadesátiletý a osmatřicetiletý muž
nechtěli řešit vzniklou situaci, a proto jejich počínání bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu.

Kozel se jim prodraží

Ze soboty 29. na neděli 30. května
před jednou hodinou ranní vyjížděla
hlídka řešit rušení nočního klidu nedaleko lesoparku Hloučela. Strážníky
bylo zjištěno přesné místo, odkud vyy
cházela hlasitá reprodukovaná hudba.
Poté byla kontaktována zodpovědná
osoba, které bylo vysvětleno, že je
doba nočního klidu a nahlas puštěnou hudbou ruší okolní obyvatele.
Na výzvu čtyřicetiletá žena muziku
vypnula. Při podání vysvětlení jako
důvod uvedla soukromou oslavu.
Svým jednáním se dopustila přestupku proti veřejnému pořádku a hlídka
celou situaci vyřešila uložením pokuty příkazem na místě.

Hudba
od Hloučely rušila

Velmi neobyčejný způsob naku
V
naku-pování zvolil předminulou sobotu
29. května čtyřiašedesátiletý muž.
V odpoledních hodinách navštívil
jeden z prostějovských supermarketů, zavítal rovnou do oddělení ovoce
a tam jeho pozornost upoutaly meruňky. Chuť na ně byla tak velká, že
zkonzumoval několik kusů přímo na
prodejně. Placení však neměl v úmyslu
a tak se mu nepoctivé chování vymsti-i
lo. To ještě netušil, že jeho počínání
po celou dobu sledovala ochranka
obchodu. Přivolaní strážníci zjistili snězené meruňky v hodnotě 15 korun.
Zboží si nakonec nedočkavý muž odd
koupil a hlídka vyřešila celou záležitost
pokutou příkazem na místě.

Meruňky snědl.
Bez zaplacení...

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nejdříve kradl, pak lhal a nakonec
mu nezbylo nic jiného než se přiznat.
Tímto způsobem dopadla návštěva
potravin v centru města u dvaapadesátiletého muže. Ten po vstupu na
prodejnu zamířil rovnou do oddělení
alkoholických nápojů. Zde si vzal z regálu lahev Královské vodky a vložil ji
do nákupního vozíku, se kterým přejel na jiné místo obchodu a snažil se
schovat, aby jej nikdo neviděl. Z vozí-í
ku přendal láhev rovnou do igelitové
tašky. Následně prošel přes pokladní
zónu bez zaplacení. Přivolané hlídce
se snažil namluvit, že nic neodcizil
a láhev do jeho tašky musel dát někk
do jiný. Strážníci mu vysvětlili, že celý
jeho pokus krádeže je zaznamenán na
kamerovém systému prodejny. Pod tí-í
hou důkazů mu nezbylo nic jiného než
se k odcizení přiznat. Zboží v hodnotě
99,90 koruny bylo nepoškozené vráá
ceno zpět do prodeje. Případ byl oznáá
men správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Vodku ukradl, ale lhal

VPěVWVNRXSROLFLt
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způsobil škodu za 3 800 korun. Případ šetříme pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody
s tříletou trestní sazbou odnětí svobody,“ potvrdila Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
A policisté žádají veřejnost o pomoc
při pátrání. „Žádáme spoluobčany,
pokud by někde viděli nebo zahlédli
okrasnou kašnu s motivem chlapce
se psem, která je zachycena na fotografii, aby nás informovali prostřednictvím linky 158,“ vzkázala mluvčí
krajské policie.

zaplacených knih, dětských potřeb,
deskových a počítačových her či
jiných drobných předmětů nedočkali. Část z poškozených podezřelé skutek odpustila a na trestním
řízení se podílet nechtěla. Zbylých
127 poškozených způsobenou souhrnnou škodu vyčíslilo na bezmála
sedmadvacet tisíc korun,“ popsala
„drobné podvůdky“ ženy z Ostravy Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé ženě, kromě povinnosti
způsobenou škodu nahradit, hrozí
také trest odnětí svobody až na dva
roky.
(mik)

PROSTĚJOV To jsou věci! Většinou se případy domácího násilí
odehrávají naopak, tentokrát ale
strážníci městské policie zasahovali předminulou sobotu proti
rozvášněné a opilé ženě. Manžel jí totiž v pozdních večerních
hodinách vyčetl pozdní příchod
domů, což asi neměl dělat. Skončil v krvi s rozkopanou hlavou!
Problémy manželského vztahu řešili
strážníci po třiadvacáté hodině. „Vše
začalo pozdním příchodem manželky domů, a navíc se vrátila v podnapilém stavu. Manžel jí vyčetl způsob,
jak se k němu chová, a nastaly komplikace. Po slovní výměně názorů
měla šestatřicetiletá žena napadnout

svého o pět let staršího manžela údery
a kopy do oblasti hlavy. Tímto fyzickým útokem mu způsobila tržná poranění na hlavě. Hlídka napadenému
přivolala záchrannou službu, která jej
odvezla na lékařské ošetření do nemocnice. Žena neměla žádné viditelné zranění a potyčkou mezi partnery
nebyla způsobena škoda na majetku,“
sdělil k případu Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov. „Na
vysvětlenou žena strážníkům uvedla,
že manžel ji napadl jako první a zranění, která měl na hlavě, si způsobil sám.
Celý případ byl zadokumentován
a oznámen správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ dodal Zapletal. (mik)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

trestný čin podvodu. Ačkoliv věděl,
že peníze nebude schopen vrátit,
půjčoval si je pod falešnými záminkami na území celé Moravy. Kromě
našeho města peníze od poškozených vybíral například v Moravské
Martin
Třebové, Olomouci či v Přerově.
ZAORAL
Mezi jeho oblíbená místa určená ke
Osmačtyřicetiletý Michal Zatlou- schůzkám v Prostějově patřila prokal dle obžaloby opakovaně páchal dejna rychlého občerstvení KFC.

PROSTĚJOV Štíhlý, elegantní muž s lehce prošedivělými vlasy a brýlemi. Michal Zatloukal ze Šternberka na první pohled
působí veskrze seriózním dojmem. Snad i díky tomu se mu
podařilo vymámit z celkem 12 lidí přes 1,5 milionu korun. Nyní
vše nasvědčuje tomu, že nebude vůbec snadné dostat z něj
peníze zpátky. I proto uplynulé úterý skončil před prostějovským soudem na lavici obžalovaných. A Večerník byl u toho!

ve velkém, na trest si počká

Peníze od lidí bral zejména pod záminkou zálohy na dodání automobilu. Jeho oběti se však ve finále
nedočkaly ani slibovaného vozu,
ani vrácení peněz. Jedna z nich
mu svěřila dokonce 411 000 korun(!), ve zbytku to byly výrazně
nižší částky. V celé věci už většina dokazování proběhla v rámci
minulého hlavního líčení, v úterý
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1. června měl padnout rozsudek.
Nakonec se tak ovšem nestalo.
Důvodem byl fakt, že Michal Zatloukal byl za podobné jednání nedávno
odsouzen, trest však dosud navzdory očekávání není pravomocný. Z tohoto důvodu nebylo možné udělit
souhrnný trest a hlavní líčení tak
muselo být odročeno na pondělí
19. července.
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PROSTĚJOV Z přečinu podvodu
podezírají policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 a skupiny
kybernetické kriminality šestadvacetiletou ženu z Ostravy. Ta
nabízela přes internet různé zboží, nechala si za ně zaplatit, ale nikdy je nedodala. Šlo sice o maličkosti, ale takto podvedla desítky
Prostějovanů.
„Tohoto jednání se měla podezřelá
dopouštět od ledna do října minulého roku tím, že na různých internetových portálech reagovala na
poptávky či sama k prodeji nabízela
různé zboží. Policistům se podařilo zadokumentovat celkem asi
sto padesát skutků, kdy se kupující
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Téměř dva metry vysoký plot nebyl
překážkou pro zloděje, který si vyhlédl na zahradě rodinného domu
ve Vrahovické ulici okrasnou kašnu
a rozhodl se, že bude jeho. K loupeži kašny s motivem chlapce se psem
stojící u pumpy na vodu se odhodlal zatím neznámý pachatel zřejmě
v nočních hodinách z neděle 30. na
pondělí 31. května.
„Při krádeži musel ještě přeřezat
elektrický kabel, který byl přiveden do zadní části kašny. Majiteli

Michal KADLEC

PROSTĚJJOV Není to tak dávno, co Večerník informoval o okradeném majiteli domu v ulici Marie Majerové ve
Vrahovicích, kterému ze zahradního bazénku zatím neznámý
pachatel ukradl vodníka a množství dalších keramických figurek. Podobný případ vyšetřují policisté od minulého pondělí.
Tentokrát některý chamták „šlohl“ chlapce se psem!

Policisté pátrají po okrasné kašně,
pomůže veřejnost?

V rozmezí od 24. do 30. května odcizil dosud nezjištěný
pachatel ze společné kolárny
bytového domu v Dobrovského ulici v Prostějově dámské
silniční elektrokolo značky
E-Terra. Jeho majitelce tím
způsobil škodu vyčíslenou na
25 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže. Pokud se jim podaří vypátrat zloděje, hrozí mu až dva
roky vězení.

Přišla o elektrokolo

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z 29. na 30. května tohoto roku se neznámý pachatel
násilím vloupal do dodávky
Renault zaparkované v Kotěrově ulici v Prostějově. Po rozbití
skleněné výplně bočních dveří
u spolujezdce pachatel vozidlo
prohledal a odcizil z kabiny
textilní box s třiceti CD disky
a z nákladového prostoru elektrické kombinované kladivo
Metabo v červeném plastovém
kufru. Škodu způsobenou odcizením věcí majitel vozu vyčíslil na 9 000 korun. Na další
3 000 korun pak vyčíslil škodu
způsobenou poškozením vozidla. 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.

Vloupal se
do dodávky

V dopoledních hodinách minulého čtvrtku 3. června šla
nakoupit do marketu na ulici
Újezd v Prostějově osmasedmdesátiletá seniorka. Bohužel
se dopustila vážné chyby, když
v nákupním vozíku nechala položenou peněženku. Ta vábila
jako mucholapka a také přilákala pozornost neznámého pachatele, který ji v nestřeženém
okamžiku ukradl. Uvnitř měla
poškozená finanční hotovost
1 500 korun. Celková škoda byla
ještě o 200 korun vyšší, protože
paní si na tuto částku ohodnotila
ukradenou peněženku. Prostějovští policisté případ šetří jako
trestný čin krádeže s dvouletou
trestní sazbou.
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Peněženka
vábila zloděje

ZMIZEL CHLAPEC SE PSEM! ÿ(51É
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Vy u vody,
noviny doma

Posílejte svá
miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání
pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici.Pokudmátezájem,abysnímekmiminkabylzveřejněn na této straněVečerníku v rámci rubriky„Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum
narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště,
na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně
zpracovaný obrázek. Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Lékaři
gastroenterologického
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov nově objednávají pacienty
ke koloskopickému vyšetření
prostřednictvím emailu. Pacienti
v době epidemie, tak nemusí osobně docházet do ambulance. Stačí,
když žádanku pošlou elektronicky.
Díky aktivnímu přístupu lékařů
Nemocnice AGEL Prostějov se
zvyšuje zkvalitňování poskytnuté
péče. Lékařský tým gastroenterologického oddělení sestavil seznam
doporučení ke koloskopickému vyšetření, kterou automaticky zasílají
objednaným pacientům. Dlouholeté zkušenosti lékařů totiž odhalily, že důkladná příprava je klíčová.
„Ucelený přehled doporučení pomáhá pacientovi se lépe orientovat
v postupu vyšetření. Někdy se stává, že střeva pacienta jsou nedostatečně vyprázdněná a lékař pak není
schopen provést kvalitní vyšetření.
Seznam doporučení má pacienty
poučit, aby se nestávalo, že se pacienti musí znova objednávat, navíc
se kvalitní přípravou zkracuje i doba
vyšetření a zlepšuje se přehlednost
a tím záchyt patologických lézí,“
vysvětluje lékař gastroenterologického oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov Petr Konvička.
Seznam doporučení je osvětou pro
všechny objednané pacienty. Pacienti se dozvědí všechny potřebné
informace o vyšetření a jak se na něj
připravit. Snažíme se v textu uceleně prezentovat čemu se vyhnout

.ÆMCą ICUVTQGPVGTQNQIKEMÆJQ QFF÷NGPÊ 0GOQEPKEG #)'. 2TQUV÷LQX
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Foto: AGEL a.s.

v posledním týdnu před vyšetřením, stejně tak nabízíme i seznam
vhodných potravin, které je možné
konzumovat v rámci přípravy.
Formou emailu je navíc možné se
domluvit i v případě dalších dotazů, můžeme zohlednit dietní omezení pacienta a zejména ujasnit specifické situace týkající se přípravy
u pacientů užívajících antiagregační
či antikoagulační léčbu, u kardiaků, diabetiků či jiných rizikových
skupin. Někdy je ovšem osobní
pohovor nevyhnutelný, zejména v případě zvažování vyšetření
v analgosedaci. Formou emailu je
možné se i k vyšetření objednávat,
žádanka od praktického lékaře není
nezbytná, pokud se jedná o screeningovou koloskopii na základě
výzvy pojišťovny či pozitivního tes-

tu na okultní krvácení. V současné
době jsme schopni zajistit termíny
v horizontu několika týdnů od podání žádosti, vždy zohledňujeme
i indikaci vyšetření.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov nabízí
miniinvazivní postupy a metody a je
schopné vyšetřit celou řadu onemocnění a ušetřit tak klienty od rozsáhlých operačních zákroků. Lékaři
ročně provedou více než 3000 endoskopií, čekací doba je minimální,
u plánovaných výkonů v řádu několika dnů a většina endoskopických
vyšetření je prováděna ambulantně.
Oddělení rovněž sleduje a léčí pacienty s chorobami zažívacího ústrojí,
jako je onemocnění jater, žlučových
cest, slinivky břišní, žaludku, tenkého a tlustého střeva.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
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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MARTIN ZAORAL

Kdo stromy nekácí, obvykle je
ANI
nesází
Chcete si v Prostějově nahnat politické
body? Pak začněte vykřikovat, že se tady
ve velkém svévolně kácí a že se nic nedělá
pro životní prostředí. Stromy má každý
rád, takže fanoušků najdete určitě hodně.
Není přitom důležité, kolik stromů jste
vy sami zasadili, důležité je, jak vás bude
slyšet.
Celé to má i své racionální pozadí. Prostějov bezpochyby dlouhodobě trpí
špatným ovzduším. Právě větší množství stromů pomáhá jeho kvalitu zlepšit.
Rozhodně to však není tak, že bychom
v ulicích neměli stromy. Kdo se rozhlédne a porovná situaci s jinými městy, vidí
spíše opak. Problém je v tom, že Prostějov je na svém katastru obklopen typickou hanáckou krajinou se širými lány
a minimem lesů. I s tím lze samozřejmě
něco dělat, ostatně v posledních letech

vznikl jeden parčík v blízkosti lesoparku
Hloučela, další pak u tzv. jižní spojky.
Kromě toho se aktuálně stále více nahlas
hovoří o plánech na vysázení rozsáhlého zeleného pásu na jihu města. Projekt
podobného rozsahu by v republice v posledních letech jen těžko hledal obdoby.
Je jasné, že se nebude jednat o jednoduchou a lacinou záležitost, nicméně na
jeho potřebnosti se shodují zastupitelé
napříč politickým spektrem.
Podpora sázení zeleně je jedna věc, zcela
iracionální hysterie, kterou u nás vzbuzuje
jakékoliv kácení, je věcí druhou. Vzpomene si ještě někdo z Prostějovanů na pozdvižení na vsi a sepisování peticí, které vyvolala kompletní regenerace Kolářových sadů
v roce 2007? I tehdy se hovořilo o svévoli
radních a ničení budoucnosti města. Ale
nebylo tomu spíše naopak?

Regenerace největšího městského parku
obnášela vykácení zhruba 220 stromů.
Nejvíc se tehdy brojilo proti likvidaci
ikonické březové „Puškinovy aleje“, a to
zejména s ohledem na to, že řada lidí s ní
měla spojené osobní vzpomínky.
A podívejme se do Kolářových sadů
nyní. Před lety vysázené stromy krásně
vzrostly, celý park je mnohem různorodější, rozrůstající dřeviny mají dostatek
prostoru k tomu, aby dále košatily. Jenže
dnes už nikoho nenapadne jeho podobu
srovnat s tou před rokem 2007. Proč by
to také dělal?
Zarytí odpůrci jakékoliv změny sice
minulost adorují, vnímají ji však vyloženě sentimentálně jako dobu, kdy
tráva byla zelenější. A pokud minulost
vidí špatně, pak budoucnost je už nezajímá vůbec.

Každému je jasné, že žádný strom nevyroste přes noc. Na druhou stranu ani
jeden z nich tu s námi nebude navěky.
Může se nám to nelíbit, ovšem přirozený běh věcí nezměníme. Pokud chceme
o budoucnosti zeleně ve městě uvažovat
skutečně odpovědně, pak je naprosto
zbytečné se rozčilovat, že včera byly pokáceny nějaké stromy.
Mnohem lepší je zůstat trpělivý a zamyslet se nad tím, jak prostor, kde rostly, bude
vypadat za dvacet let…

TROCHA PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

a n e bchovejme se jako lidé

Máme pár dnů po oficiálním rozvolnění, kdy si můžeme
sednout na pivo do zahrádky, tedy ne té vlastní, ale hospodské, můžeme dokonce skoro normálně nakupovat
a děti nám zase běhají radostně, no jak které, po školách.
Na první pohled je vše v růžových barvách a je pravda, že
když se projdete po Prostějově, vše vypadá rozjásaně a sluníčkově, ale není všechno jen tak...

O

našem národě je známo, že
si umí ze všeho dělat legraci
a tak se můžeme na Facebooku zasmát klasické scéně z filmu Jak utopit
doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kdy Vladimír Menšík
již jako bývalý vodník běží parkem
a křičí: „Jsem člověk, já jsem člověk!“
a příslušník tehdejší SNB (Sbor národní bezpečnosti) se ho ptá: „Kolik
toho v sobě máte?“ a legendární herec
odpovídá: „Dvě deci, soudruhu“, načež ´esenbák´ se nestačí divit... „Prosím vás, po dvou decích...“ Případně
video jednoho pivovaru ze Slezska,
kdy štamgasti nevěřícně zírají, že je
hospodská zve dovnitř a následně líbají pípu, půllitry i pivní trubky a pak
už jen mlaskají nad pěnou. Těch videí
je samozřejmě víc.
ovím vám jiný příběh, a to jedné
místní sličné květinářky, která je
známá svým šarmem, srdečností, ale
také dobrým slovem a úslužností k zákazníkovi. I ona chtěla přivítat ve svém

P

obchodě zákaznici, která při příchodu
nepozdravila, a klasicky se dotyčné
zeptala na její přání. Reakce zákaznice?
„Neotravujte mne, já se jen dívám.“
Logická reakce obchodnice byla:
„Paní běžte v tom případě do muzea,
to je na dívání...“ A já se ptám. Myslíte,
že obchodníci a služby po otevření čekali na to, abychom na ně byli
nepříjemní a jak urvaní ze řetězu?
V obchodních centrech a marketech,
které měly zavřeno, mám někdy pocit,
že se tam teď po otevření potácí hordy
připomínající zombie jedince, kteří
mají vykulené oči i vyděšené výrazy
a místo normální komunikace spíše
mumlají. Stejné pocity mám ale i při
procházkách náměstím a bohužel také
na již zmíněných zahrádkách. Zde se
tomu kapku divím, protože Prostějov,
nebudeme si nic nalhávat, měl rozvolněno již před tím oficiálním oznámením, a to na všech posezeních u řeky
Hloučely, o dalších zařízeních také
netřeba hovořit...

A

le vraťme se k problému. Čím
dál více mám pocit, že aktuální
nabídky psychologů o tom, že společně s námi rádi pomohou vyřešit
postcovidový syndrom se naplňují
a spousta jedinců toho doktora potřebovat bude. Mám pocit, že proces socializace se u mnoha jedinců zastavil
a musí se naučit elementární sociální
dovednosti, jako je zdravení, komunikace nezvýšeným hlasem, uklidnění
mimiky těla a jiných nonverbálních
projevů včetně podivného výrazu
v očích, dodržování diskrétní zóny
druhých atd. Obecně nám stoupla
agresivita, což nejlépe dokladují
zvýšené počty domácího násilí,
útoky na pořádkové jednotky nebo
pracovníky ochranek, stoupla
i rozvodovost… Problémy se prostě
kupí. Ano, tento stát byl de iure i de
facto rok zavřen a návrat bude krušný,
díra ve státním rozpočtu je děsná, sociální nejistota vysoká, zdražování je
viditelné. To vše nepřispívá k dobré
situaci a náladě obyvatel.
ožná se zasmějete, ale v některých počítačových hrách, ve
kterých se staráte o obyvatele, je řešena
jejich míra spokojenosti. Občan může
být spokojen hodně, málo, nebo je dokonce naštvaný, podle toho vám hra
pokračuje, ale to je jen hra, kterou mů-
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žete zastavit. Reálná nálada obyvatel
zastavit nelze a situace dobrá prostě
není... Nepřispívá k tomu ani aktuálně se rozbíhající volební kampaň, kdy
tady zase máme rozesmáté tváře těch,
kteří buď něco nezvládli, nebo do všeho vrtali a výsledkem je tento stav. Ač
jsem nad těmito obory vždy trochu
pozvedával obočí, pojďme teď kapku
naslouchat sociologům a psychologům, ať se vše vrátí do normálu.
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Nepoøádek dìlají líní lidé
Docela často teď čtu o tom, jak u kontejnerů na z okna. Zdejší lidé bydlící v ubytovnách přinášejí vedle a…, popeláři, starejte se! Pak se nikdo z nás
odpad v ulici M. Pujmanové vznikají černé sklád- odpadky ve velkých černých pytlích a jsou často v této ulici nemůže divit, že jsou kontejnery často
Jana Márová, Prostějov
ky nebo hromady odpadků. Dívám se na to často tak líní, že je neuloží do kontejneru, ale položí je „obložené“ odpadky.
.GHMH]RGSRYÈGQRVWWÈFKcRVYÉFHQÙFKp"
Ve Večerníku mě mimo jiné naprosto zaujal článek ze 3. května
s titulkem „V nemocnici ho vítají, na školách vadí“. To je čtení jak
v Jiříkově vidění. No, ono by to bylo k smíchu, jenže není. Stačí,
aby se pustil ven nějaký neověřený tip a co to s lidmi dělá, kde je
zodpovědnost oněch „osvícených“ informátorů? Copak si tito
pachatelé dobra neuvědomují, že nadělají více škody než užitku?
Vysvětlení lze hledat v odpovědi na první otázku z příručky „Začínajícího detektiva“ – kdo z toho má užitek? Jsem rád, že aspoň
Večerník se podobným nesmyslům ohledně údajné škodlivosti
nanonástřiků ve školách postavil.
Vladimír Vláčil, Bedihošť

6RXGUzQ½URGLQD]YO½GQHNDzGRXNUL]LOÅSH
Už rok zápasíme s pandemií, která způsobila spous- stvo a jak si pamatuji ze slabikáře: Táta má mámu, a tátu, jejich starostlivost, trpělivost, obětavost
tu těžkostí téměř každému z nás. Bohužel, tou nej- ó, ten se má. Přestože v dnešní době celosvětově a hlavně lásku. Nikoliv náhodou papež František
větší bolestí je vždy ztráta někoho z našich blízkých. prochází velkou krizí, jsem hluboce přesvědčen, vyhlásil rok 2021 Rokem rodiny. Na to pak navazují
Čísla jsou hrozivá a stále ne konečná. Takže boj s ne- že dobře ukotvená rodina mnohem lépe obstojí různé organizace pořádající akce pod heslem Robezpečným virem stále pokračuje, což je neradost- v každé zkoušce. Věřím, že může být i rozhodujícím dinná pohoda, není náhoda či nedávný květnový
ná zpráva, kterou slyšíme stále opakovaně. A právě faktorem, jenž nám pomůže vyjít ze zápasu s pande- týden rodiny. Podobné aktivity velice vítám a věřím,
v této době bych rád připomněl, že základem státu mií s co nejmenšími ztrátami, a to jak lidskými, tak že mohou přispět k lepší budoucnosti našich dětí
Arnošt Lejsal, Hrubčice
je rodina, že rodina je největší dar, který dostalo lid- i zdravotními. Šťastné jsou děti, které mají mámu i vnoučat.
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Proè zase na úkor zelenì?
Vítám jakoukoliv investici, která má zlepšit život v Prostějově. Sice jsem se divil
a divím stále, proč město chce stavět autobusový terminál v ulici Újezd, když mi nepřipadá, že by právě v této lokalitě byly nějaké problémy s dopravou. Podle mého
názoru současný záliv po zastavení autobusů stačí. Ale dobře, k terminálu chce město
postavit i parkovací dům a vybudovat i venkovní parkovací plochy pro další desítky
vozidel. Potud dobře. Ale jde mi o jednu zásadní věc. Proč se zase toto všechno má
stavět na úkor zeleně? Kvůli terminálu a parkovacímu domu zmizí celý parčík v ulici
Újezd, který je jedinou zelenou oázou v celé dopravně zatížené lokalitě. A řeči, že
zeleň bude nahrazena, ať si radní nechají od cesty! Celá plocha bude zastavěna, tak
kam chtějí vysadit náhradní zeleň?
Petr Opálka, Prostějov
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Lékárnu navštěvujeme podle toho, co nás trápí, podle potřeb, zvyklostí, při nákupu v supermarketu, ale také z důvodu
nemoci. V dřívějších dobách farmacii neznali a lidem sloužily
různé rady či bylinky, dnes si to bez medikamentů nedokážeme představit. Právě také díky moderním lékům roste průměr dožitého věku. Ale pozor, všeho moc škodí! Nadměrné
užívání léků může změnit účinky podávaného léku či zesílit
nežádoucí účinky. Vědci přišli s tím, že průměrně dva z pěti
pacientů neužívají své léky správně. Léky vynechají, změní si
dávku či předčasně ukončí léčbu. Nicméně české lékárny zažívají boom, pandemie přinesla do lékárenství přesun zákazníků na internet, rozvoj eReceptu i postupný nástup rozvozu
léků až domů.
Texty připravili: Petr Kozák a Jan Frehar

Vy u vody,
noviny doma
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Asi nikdy jsme se netěšili na výlety
více než tento rok. Pobyt v přírodě
potřebují naše unavené duše jako sůl
a tělo zase pohyb v jakékoliv formě.
Mnozí vyráží za sportem, někteří jen
na procházky, roste i obliba kempování. Budeme se brouzdat v trávě,
opékat špekáčky, plavat v řekách
a tůních, kupovat zmrzliny a užívat
slunce. Aby nám radost nepokazila
žádná nepříjemnost, připravte se na
nejčastější zdravotní komplikace,
které mohou nastat. Jak na to vám
poradí vedoucí jedné z lékáren skupiny AGEL Monika Kovačíková.
Na výlety se určitě nejvíc těší naše děti.
Jak se připravit na cestu autem nebo autobusem?
Při cestování v dopravních prostředcích nás může nemile překvapit kinetóza, která se projevuje žaludeční
nevolností a zvracením. Proto je důležité necestovat na lačno ale ani
s přeplněným žaludkem, vyloučit
čtení za jízdy a sledování mobilu
nebo tabletu. V dopravním prostředku je lepší sedět po směru jízdy a dívat
se dopředu, zajistit dostatečný přísun
čerstvého vzduchu, provádět častější
zastávky během cesty s procházkou.
Proti rozvinutí kinetózy nám mohou
pomoci i léčiva dostupná bez lékařské-

ho předpisu a doplňky stravy ve formě
tablet, žvýkaček nebo lízátek.
I když se nechystáme opalovat
v plavkách, jak se připravit na celodenní pobyt na slunci? Samozřejmostí je aplikace kvalitního opalovacího
prostředku s dostatečným ochranným
faktorem dle fototypu Vaší pleti, a to
nejen v případě ležení u vody. Pro děti
jsou vhodné opalovací krémy se slunečním faktorem 50+ a s minerálními
filtry, které působí pouze na povrchu
kůže, kde sluneční paprsky odrazí a pokožku tak nedráždí. Nezapomínejte ani
na vhodné oblečení, pokrývku hlavy
a sluneční brýle s UV filtrem. Ochranné přípravky používejte i ve stínu a dodržujte pitný režim.
Proti ostrému slunci budeme určitě
chránit oči slunečními brýlemi, co když
ale oči přesto začnou pálit? Mezi největší rizika pro oči patří přímé sluneční záření, vítr, klimatizace, chlorovaná a znečištěná voda. Klimatizace může vyvolat
nebo zhoršovat syndrom suchého oka,
proto je dobré mít při ruce umělé oční
slzy, které oko zvlhčují a zklidňují. Při
podráždění očí znečištěnou nebo chlorovanou vodou je vhodné oči vypláchnout čistou vodou, použít dezinfekční
oční kapky a v případě přetrvávajících
potíží navštívit očního lékaře.
roztokem, klíště uchopte, nejlépe pomocí pinzety, co nejblíže kůži a kývavým pohybem jej opatrně odstraňte.
Místo nakonec znovu potřete dezinfekcí. Pokud během tří týdnů od přisátí klíštěte, pozorujete zvětšující se zarudlou skvrnu na kůži, která většinou
v centru zbledne, zvýšenou teplotu,
únavu nebo chřipkové příznaky, navštivte neprodleně lékaře a informujte
ho o napadení klíštětem.
Jednou z radostí léta je dobré jídlo.
Každý si pod tímto pojmem představí něco jiného – mohou to být krajové dobroty, prodej z okýnek nebo
domácí grilování. Co když na to naše
tělo nezareaguje dobře? Všichni si touží z dovolené či výletu s sebou odnést
gastronomický zážitek. Velká očekávání
však mohou někdy překazit zdravotní
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Různé alergické reakce se však mohou projevit najednou a nečekaně.
Co pak? Jakákoliv nepřiměřená reakce imunitního systému může zatěžovat tělo, vyvolávat nedostatek energie
a v krajních případech i ohrožovat na
životě. Mezi nejběžnější projevy alergické reakce patří rýma, slzení očí,
kýchání, kašel, otoky, vyrážka a ztížené dýchání. Mezi nejzávažnější pak
řadíme anafylaktický šok. Ten dokáže
vyvolat alergen, jako je nevhodný lék,
bodnutí hmyzem anebo silný alergen
v jídle. Pro zmírnění lehkých příznaků
alergie lze využít antihistaminika ve
formě tablet, kapek, sprejů i gelů.
Samostatnou kapitolou je asi napadení klíštětem. Jak na ně? Klíšťata
přenášejí celou řadu nemocí, mezi
nejznámější a nejzávažnější patří lymská borelióza a klíšťová encefalitida.
Cílem preventivních opatření je minimalizovat riziko přenosu nákazy na
člověka, a to omezením pohybu v trávě a jiné vegetaci, nošením vhodného
oblečení z hladké látky s dlouhými nohavicemi a rukávy, používáním repelentů na nekryté části těla a oblečení.
Po každém pobytu v přírodě se vždy
pořádně prohlédněte. Pokud dojde
k přichycení klíštěte, místo přisátí vydezinfikujte vhodným dezinfekčním

Zábřeh
Litovel
Mohelnice
Přerov
Olomouc
Šumperk
Šternberk
Hranice
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13.
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už dnes, tj. v pondělí,
v devět hodin ráno, bude slavnostně
otevřeno nově vybudované sportovní hřiště na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. Supermoderní stánek pro
veřejnost nahradil původní asfaltový
plácek, který byl vybudován stejně
jako okolní sídliště v sedmdesátých
letech minulého století. Nad novým hřištěm se rozplývá nadšením 0QXÆURQTVQXPÊJąKwV÷PC5ÊFNKwVK5XQTPQUVKXG8TCJQXKEÊEJDWFGUNCXPQUVP÷QVGXąGPQ
Foto: Michal Kadlec
i neustálý kritik současného vedení RT¾X÷FPGUFQRQNGFPG
magistrátu a místní obyvatel Čeněk konstrukci, chráničky se zavíčkováním zachování a rekonstrukci původního
Svoboda.
pro osazení ocelových sloupků pro no- hřiště, kde někteří chtěli vybudovat
hejbalové a volejbalové sítě,“ sdělil Roze- raději parkoviště pro auta! Taktéž chci
hnal s důležitým dodatkem, že magistrát poděkovat primátorovi Františku Ju„Toto nové sportoviště nahradilo to, kte- za nové hřiště zaplatil 2 981 667,75 korun. rovi a náměstku Jiřímu Rozehnalovi.
ré už nesplňovalo potřebné požadavky. Večerníku se v pátek ozval i obyvatel To jsou vlastně Vrahovičáci, takže díky
Práce na jeho obnově trvaly půl roku. zmíněného sídliště, který se dosud za odvedenou práci,“ nechal vzkázat
Věříme, že lidé budou spokojeni a budou k práci současného vedení magistrátu přes Večerník Čeněk Svoboda, který
hřiště využívat,“ říká náměstek primáto- vyjadřoval jen velmi kriticky. „Vyřiďte ještě přidal pár připomínek. „Chtělo
ra Jiří Rozehnal (ANO 2011) a vzápětí prosím mé poděkování městu za krás- by to ještě nalajnovat hřiště na tenis
stručně popsal parametry nového hřiš- né hřiště. Je to stavební dílo, na kterém a stanovit správce, který by tuto nádtě na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. jsem nenašel po dobu výstavby žádnou heru ochraňoval a začal organizovat
„Tvoří ho zpevněná plocha v podobě chybu. Je tam krásné oplocení, pevné sportovní soutěže, hlavně mezi dětmi.
polyuretanového povrchu a doplňující lavičky, povrch je přímo špičkový, fun- A v neposlední řadě také mezi staršími
plochy ze zámkové dlažby. Sportov- guje vsakování srážkové vody, nivelace sportovci. Ještě jednou díky všem, kteří
ní hřiště je oploceno plotem s dřevě- bezchybná, vsakovací vrstvy fungují. se o toto krásné hřiště zasloužili, a také
nou a drátěnou výplní. Součástí hřiště Je nutné poděkovat osadnímu výboru firmě, která ho postavila. Mám za Vrajsou dvě branky vytvořené z oplocení. Vrahovice za anketu o osudu našeho hovice radost! Takové hřiště nemají ani
Jsou zde basketbalové koše na ocelové hřiště a také lidem, kteří hlasovali pro na Západě,“ uzavřel Svoboda.

„Takové nemají ani na Západě,“ rozplývá se
věčný kritik radnice Čeněk Svoboda
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Michal KADLEC
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rozptylové plochy u vstupu a přesun stávající nástupní plochy autobusové zastávky. Součástí budou i nezbytné návaznosti
na stávající zpevněné plochy a rovněž vybudování provizorní autobusové zastávky,“ prozradil Rozehnal.
(mik)

Nejvýhodnější nabídku na městskou
zakázku předložila pražská stavební společnost. Výše cenové nabídky činí 5,9 milionu korun, z toho 2,88 milionu jde na
první etapu v roce 2021. „Realizace této
investiční akce bude částečně financována z prostředků města vyčleněných
osadnímu výboru místní části Žešov.
V rozpočtu města Prostějova pro letošní
rok nejsou na tuto investiční akci schváleny žádné finanční prostředky. Radní proto doporučují zastupitelům navrhované
finance odsouhlasit, aby mohla být uzavřena smlouva o dílo a akce mohla začít,“
prozradil Rozehnal.
(mik)

BOOM

PROSTĚJOV Celkově bezmála
šest milionů korun zaplatí magistrát za rekonstrukci celé žešovské
ulice v severní lokalitě této příměstské části. Stavbaři se zde pustí do rekonstrukce komunikace, chodníku
a vybudují nové veřejné osvětlení.
A přibydou rovněž nové parkovací
plochy.
„Obyvatelé této místní části města se
dočkají rekonstrukce stávající místní
ulice. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která je nově navržena o šířce
3,5 metru. Dále budou rekonstruovány chodníky a vjezdy, vzniknou nová
podélná parkovací stání, přeloženo
bude stávající veřejné osvětlení ve staré zástavbě a nové veřejné osvětlení
v nové zástavbě v severní lokalitě Žešova mezi hlavní ulicí a výpadovkou
na Prostějov,“ vysvětlil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).

PROSTĚJOV Práce na rekonstrukci
první poloviny Vrahovické ulice pokračují podle časového harmonogramu. A stavebním dělníkům už zbývají
necelé dva měsíce k tomu, aby část
od křižovatky s Tovární ulicí až po
kostel v ulici Majakovského „oděli“
do nového hávu. Od druhého prázdninového měsíce má totiž začít druhá
etapa rekonstrukčních prací.
„Mohu potvrdit, že práce na rekonstrukci Vrahovické ulici probíhají přesně podle plánu a dělníci postupují při své práci
ve směru od kostela po křižovatku Vrahovické a Tovární ulice. Tato první etapa
by měla skončit 31. července a hned od

1. srpna bude stavební firma pokračovat
druhou etapou. Pro veškerou dopravu
tak bude zcela uzavřen úsek Vrahovické
ulice, a to od křižovatky s Tovární ulicí až
po náměstí Padlých hrdinů. Následující
uzavírka podle mého názoru přinese
více dopravních komplikací,“ sdělila pro
Večerník Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Současná uzavírka části Vrahovické ulice
první dva měsíce nepřinášela skoro žádné
dopravní problémy, v uplynulých týdnech
ovšem v tomto směru přituhlo. „Každý
z nás určitě sleduje, že například Olomoucká ulice je zahlcena dopravou, stejně tak se

špatně jezdí v době dopravních špiček i po
Průmyslové ulici. Mnohem větší provoz
nám hlásí také z Držovic a dalších míst,
kudy vedou objízdné trasy. Nemůže ale
za to jen Vrahovická ulice, nýbrž i rekonstrukční práce na dálnici, kde je provoz
sveden do jednoho pruhu a tvoří se zde
často několikakilometrové kolony. A když
toto řidiči vidí, sjedou z dálnice u Tesca
a raději objedou estakádu přes centrum
Prostějova,“ míní náměstkyně, v jejíž gesci
je doprava v Prostějově.
O objízdných trasách během druhé etapy rekonstrukce Vrahovické ulice, která
začne 1. srpna, bude Večerník s předstihem informovat.
(mik)

Druhá etapa rekonstrukce Vrahovické
]DĀQHRGVUSQD

+JQ½CüDnOîI<0Á?GDnOD

výsledek dobré práce našich podnikatelů a firem, které ve městě podnikají,“
konstatoval Jiří Pospíšil.

Zdroj: Agentura Datank

Jeseník
Uničov
Konice

Lipník nad Bečvou
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s tím, že magistrát chce za uvedené peníze řešit i dopravní situaci před hřbitovem.
„Předmětem první etapy dopravního
řešení před hřbitovem bude vybudování
betonového chodníku podél zdi, navazujících úseků smíšené stezky, část

RQOQEV

PROSTĚJOV Minulé úterý na svém
jednání už prostějovští radní definitivně potvrdili záměr rekonstrukce
vstupní brány, okolního zdiva i správcovského domu na Městském hřbitově
v Prostějově. Zastupitelé proto už příští
úterý budou schvalovat radou doporučenou finanční částku 10,5 milionu korun potřebnou na nutné opravy.
Městský hřbitov tak v dohledné době
čeká rekonstrukce brány a okolního zdiva, včetně domu správce. Součástí prací
bude řešení dopravní situace před hřbitovem v ulici Brněnská. „Pokud mám být
konkrétní, tak půjde o sanaci vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště vstupní brány,
domu správce, hřbitovní zdi a zvonice,
včetně navazujících nutných vnitřních
úprav v rozsahu od domu správce po zvonici,“ nastínil náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011)
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Vy u vody,
noviny doma

Prostějov (mik) – Až do začátku
nového školního roku bude
zcela uzavřena Krokova ulice
v Prostějově. „Z důvodu rekonstrukce vodovodu platí v Krokově
ulici celková uzavírka, a to až
do 1. září. Objízdná trasa není
stanovena a po dobu uzavírky
veškerá doprava včetně vozidel
hasičů a záchranné služby využije
okolní komunikace,“ uvedl Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírka
i v Krokovì ulici

Prostějov (mik) – Před časem byly
svrženy dřeviny kolem zděného
ohrazení hřiště za budovou základní školy v Palackého ulici. Vykácení
jehličnanů bohužel bylo nutné
pro stavbu oplocení. „Magistrát
zvažoval v dané lokalitě vysadit
alespoň malou náhradu. Nabízela
se zelená plocha, která by byla provedena ze štěrkohlíny a zatravněná.
Do ní jsou však umístěny vsakovací šachty, do kterých je svedeno
odvodnění sportovních ploch vybudovaných v roce 2015 a stávající dešťová kanalizace. Plocha
slouží k volnému pohybu dětí při
hodinách tělesné výchovy, takže
tento záměr musel být změněn,“
vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Určitou
možností se tak následně jevila
keřovitá náhradní výsadba v prostoru za oplocením, což by však nebylo
dostačující v požadované náhradní
výsadbě za pokácené stromy a také
údržba by byla problematická.
„Mohu nyní potvrdit, že se nakonec
podařilo dojednat vysazení stromů
přímo v této lokalitě. Vzhledem
k prostorovému omezení to nebylo jednoduché. Konkrétně tedy
budou na podzim letošního roku
vysazeny čtyři štíhlé habry s úzkou
formou koruny a do prostoru mezi
sportovní plochou, sousedními objekty a oplocením z ulice Knihařská
bude vysazen jeden solitérní strom,
a sice červenolistý javor,“ popsala náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Nové stromy za školou

Prostějov (mik) – Další komplikace související s celkovou uzavírkou ulice přinese řidičům oprava vodovodního řadu v hustě
zabydlené lokalitě poblíž centra
města. A to na dlouhé dva měsíce.
„V termínu od pondělí 7. června
až do neděle 15. srpna dojde
k úplné uzavírce Mozartovy ulice
v Prostějově. Důvodem je oprava
vodovodu, která bude probíhat na
dvě etapy. V té první bude uzavřena
Mozartova ulice od křižovatky
s ulicí Dr. Horáka směrem k ulici
Okružní, ve druhé etapě pak bude
Mozartova ulice uzavřena včetně
uvedené křižovatky,“ popsal Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak
dodal, objízdná trasa není stanovena. „Po dobu uzavírky veškerá
doprava včetně vozidel hasičů
a záchranné služby využije okolní
komunikace.“

Mozartova uzavøena
na dva mìsíce
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průměrný počet firem a podnikatelů na
počet obyvatel. Teď se snažíme rozvíjet
takzvanou malou průmyslovou zónu
v Brněnské ulici, aktuálně máme na
jednání rady další pozemky, které bychom chtěli vykoupit a do budoucna je
nabídnout podnikatelům,“ připomíná
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Právě jeho se Večerník zeptal, čím
konkrétně město vychází vstříc
podnikatelům a co všechno radnice dělá pro to, aby se podnikatelské
sféře v Prostějově dařilo? „Vedle
průmyslových zón je to také nízká daň
z nemovitosti, kterou jsme již více než
deset let nezvýšili, a v neposlední řadě
je to i vstřícnost magistrátu při vyřizování jakýchkoli záležitostí, které se
dotýkají podnikatelské činnosti. Už
počtvrté za sebou máme nejlepší podnikatelské prostředí v kraji,“ popsal ve
stručnosti Pospíšil.
Statutární město Prostějov dominuje výzkumu Město pro byznys
Olomouckého kraje skutečně už od 1EGP÷PÊ\CRTXPÊOÊUVQXGXÚ\MWOW/÷UVQRTQD[\P[UX1NQOQWEMÆOMTCLK\CTQM
RąGX\CNKRTKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCCLGJQRTXPÊP¾O÷UVGM,KąÊ2QURÊwKN
roku 2017. Podnikatelé a živnostníci
2x foto: Agentura Datank
ovšem za poslední rok doslova trpěli
covidovou krizí, což může ovlivnit celou obchodní sféru v příštích letech.
„To ukáží další měsíce, jak se covidová
krize projeví. Přejme si, aby na podzim Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí poduž nepřišel další lockdown, aby náš nikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání
život i ekonomika začaly normálně jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici
fungovat. Pak by ovlivnění nemuselo agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své
být tak tragické,“ uvedl první náměs- hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup
tek primátora. „Jinak se domnívám, že veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informase i v průběhu krize město snažilo nad ce a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského
rámec vládních podpůrných opatření prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou
našim živnostníkům a drobným fir- republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé přemám pomoct, aby krizi přežili. Jednak váženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro
formou odpuštění nájmu v městských život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro
objektech celková sleva činila zhruba život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební
680 tisíc korun a jednak přímými fi- skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.
nančními podporami, kterých město
vyplatilo zhruba za 6,3 milionu korun.“ byznys nějak konkrétně využít, ní záležitost. Nicméně musím říci, že
Večerník zajímalo, zda se dají úspě- nebo jde „jen“ o prestižní ocenění? je to určitě i velmi dobré ocenění pochy Prostějova v soutěži Město pro „Řekl bych, že se jedná spíše o prestiž- litického vedení města a samozřejmě
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7. června 2021

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV K nepříjemné nehodě došlo minulé úterý 1. června
odpoledne v ulici Šárka v Prostějově. Řidič vysokého věku za volantem škodovky absolutně nezvládl
řízení a narazil do stojícího auta.
To pak přimáčklo na další zaparkované vozidlo třiapadesátiletou
chodkyni! Žena skončila v nemocnici se zraněním, naštěstí jen lehčího rázu.
„Třiaosmdesátiletý řidič jel ve vozidle
Škoda Felicia ve směru od ulice Dolní k ulici Lidická a nezvládl jízdu. Za
jednou z křižovatek narazil do zadní části stojícího a zaparkovaného
vozidla Škoda Fabia, před kterým
v tu dobu stála třiapadesátiletá žena.

Vlivem nárazu došlo k posunutí Fabie,
která ženu přimáčkla na další vozidlo
zaparkované v řadě aut. Důsledkem
bylo zranění ženy, naštěstí jen lehčího
rázu, se kterým byla sanitkou převezena do místní nemocnice,“ popsala
kolizi Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Nehoda je nadále v šetření, materiální
škoda byla předběžně stanovena na
25 000 korun. „Dechovou zkouškou
se nepotvrdilo, že by třiaosmdesátiletý senior řídil pod vlivem alkoholu,“
dodala Zajícová.
(mik)
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dopravního terminálu. „Odsouhlasili
jsme zaslání výzvy k podání nabídky možným dodavatelům. Celková
předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,5 milionu korun,“ nastínil
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) s tím, že nabídky budou logicky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. „V zadávacím
řízení oslovíme, výzvou k podání
nabídky, osm společností. Termín
dokončení projektové dokumentace
je do konce dubna 2022. Realizace
této investiční akce bude financována z prostředků města Prostějova,“
potvrdil Rozehnal.
(mik)

Radní oslovili osm společností
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PROSTĚJOV Večerník již opakovaně informoval o projektu výstavby nového autobusového terminálu
v ulici Újezd v Prostějově. Stavba
výrazně ukrojí z parčíku v této ulici,
radní ale slibují náhradní výsadbu
zeleně a také parkovací dům. Konšelé nyní hledají zhotovitele stavby
a už oslovili osm společností.
Zlepšení dopravní infrastruktury
FOTOGALERIE
města a kvalitnější zázemí pro cesklikni na
tující, to je aktuální úkol pro radní
www.vecernikpv.cz
města Prostějova, kteří na svém úterním jednání jako první krok schválili
5GPKQT \RčUQDKN PGJQFW RQ MVGTÆ D[NC
RQwMQ\GPC JPGF éV[ąK CWVC /G\K PKOK zahájení zadávacího řízení podlimitUV¾NC DQJWåGN EJQFM[P÷ MVGT¾ D[NC ní veřejné zakázky pro vznik nového
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Prostějov podnikatelsky těží z výborné
dopravní dostupnosti, v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce
nadprůměrný podíl podnikatelů na celkový počet obyvatel. V rámci regionu
výrazně mladá populace města se rozšiřuje o další nově přistěhovalé, přičemž
jejich přírůstek je v kraji jeden z nejvyšších, což svědčí o atraktivitě města.
Radnice si zakládá na dobrém nakládání
s finančními prostředky, ze všech měst
na Olomoucku vynakládá nejméně prostředků na dluhovou službu. O to více
peněz může věnovat na rozvoj bydlení,
vzdělávání nebo třeba na sport. Podnikatele do města láká také nejnižší daň

Michal
KADLEC

pro Večerník

z nemovitosti. V prováděném mystery
testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje
včasnost a kvalitu odpovědí, se Prostějov
nenechal předběhnout žádným z dalších dvanácti měst s rozšířenou působností v celém Olomouckém kraji.
„My se dlouhodobě umísťujeme na
předních příčkách, takže to svědčí
o tom, že podnikatelské prostředí je zde na velice dobré úrovni.
Ukazuje se, že i vstřícnost úřadu
je v kraji nejlepší. Je to jedna z našich priorit a na to opravdu dbáme
a snažíme se občanům a podnikatelům vycházet vstříc,“ říká František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějov.
„Snažíme se rozšiřovat průmyslové
zóny. Bylo prozíravé, že už v devadesátých letech minulého století se na
východě Prostějova začaly vykupovat
pozemky. Dnes tam máme největší
průmyslovou zónu a dle statistik nad-

PROSTĚJOV Prostějov je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Olomouckém kraji. A už počtvrté v řadě!
Kvalitní podmínky jsou také v Zábřehu na Moravě a Litovli. Ukázaly
to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2020. Analytici
agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části hlavního města Prahy. Ocenění
si byl v Olomouci převzít primátor Statutárního města Prostějov
František Jura s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem.

P

což ostatně potvrzuje nejedna dobře míněná rada. Samozřejmě není
stoprocentní, že byste měli na svého
lékárníka vždy dát, v drtivé většině

případů však dobře poradí, co je pro
vás vhodné.
Co už se však se stoprocentní jistotou
říct dá, je nutnost dodržovat přede-

Nadměrné užívání těchto léků, může
nevratně poškodit ledviny. Hodně
komplikací si mohou lidé způsobit
také tehdy, když podcení prohlídky
po nemoci. Po infekcích praktičtí lékaři zvou pacienty na kontroly, kdy
nechají v laboratoři rozebrat vzorek
moči. Díky tomu dokáží včas odhalit
případné další onemocnění.
Ať už berete jakékoliv léky, je nutné,
abyste dodrželi jejich doporučené
užívání, hlavně podrobně četli příba-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

psané užívání léčiv. Zkrátka a dobře se
vždy vyplatí farmaceuty poslechnout
a nechat si od nich poradit, protože se
opravdu jedná o zkušené odborníky.

V poslední letech se sortiment
léků neuvěřitelně rozrostl,
zvyšuje se i množství potravinových doplňků a celý sortiment tak prochází velkou proměnou. Stále častěji se mluví
o různých testech nových léčiv,
která by mohla mít ještě vyšší
účinnost. Také se však vědci
snaží přijít na léky, jež by dokázaly pomoci i při léčbě zatím
dosud nevyléčitelných chorob.
V tomto odvětví Česká republika určitě nezaostává, ba naopak.
Celá řada velmi nadějných studií na nová léčiva pochází právě
z Čech. Nyní se velmi často mluví o výrobě nových léčiv, jež by
mohla nahradit antibiotika, protože ta budou podle odborníků
už v blízké době neúčinná.

lékù
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lový leták. Ten obsahuje velmi důležité informace, jež bychom rozhodně
neměli brát na lehkou váhu. A proto v zájmu zdraví vlastního i zdraví
ostatních pečlivě čtěte a studujte příbalové letáky. Vyplatí se to. Může se
totiž stát, že máte například alergii na
některou z obsažených látek, to stejné platí o jejich množství. Místo po+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
moci si způsobíte komplikace. S léky
je třeba zacházet opatrně. U léků Japonské přísloví výstižně říká „Jak
zkrátka platí, že méně je někdy více. velký líc, tak velký rub“.

Pozor na otravu!
]DĀQHRGVUSQD

Trápí vás viróza či jiný drobný problém? Určitě kvůli tomu nemusíte
přímo k doktorovi. Na různé menší potíže vám totiž dokáže poradit
váš lékárník, není nutná návštěva
lékaře, kde navíc můžete strávit
zbytečně dlouhý čas.
Farmaceuti pracující v lékárnách jsou
totiž studovaní odborníci, kteří mají
8GFQWEÊ .ÆM¾TP[ #)'. /QPKMC -QXC- přehled nejen o léčivech, ale také
éÊMQX¾RQUM[VWLGP÷MQNKMEGPPÚEJTCF o různých potravinových doplňcích
Foto: AGEL i vitamínech. I proto se stále více
komplikace, nejčastěji ve formě průjmu. mluví o jejich významu. Jejich přeU všech průjmových onemocnění je hled je totiž opravdu až neuvěřitelný,
rozhodujícím krokem rehydratace a dieta. Vedle toho lze použít široké spektrum
protiprůjmových přípravků. V případě
zažívacích obtíží je také přínosné užívání
probiotik, které lze užívat i preventivně.
A co když se snažíme využít volna
na maximum, přeceníme svoje síly I když jsou léky určeny především
a objeví se bolesti svalů? V případě k tomu, aby pomáhaly, je nutné
intenzivní fyzické či sportovní aktivity myslet na to, že ani s nimi se to
nezapomínejte na doplňování tekutin, nemá přehánět. Pokud se budeme
důležitých minerálů a stopových prv- bavit například o antibiotikách, už
ků, především hořčíku, sodíku a draslí- dlouhodobě je známo, že si tělo na
ku. Pokud však dojde k bolesti svalů, lze obranu vytvoří rezistentní bakterie
kromě různých analgetik, gelů, krémů vůči působení antibiotik, takže léky
či prohřívacích náplastí použít i rege- mohou způsobit i řadu zdravotních
nerační techniky, jako je střídání teplé problémů.
a studené vody, masáž, a nebo protaho- Závažné potíže mohou způsobit
také různá léčiva na tlumení bolesti.
vání svalů.

-/,01í',3-,13/!&)!,*&++
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ROSTĚJOVSKO
„Už počtvrté za sebou máme nejlepší podnikatelské
prostředí v kraji,“ usmívá se první náměstek
KMJ.ÆM¾TPÊMFQM¾åG
prostějovského
primátora Jiří Pospíšil
4CFQUV\XÚNGVčRQQMQNÊ
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zpravodajství
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]YHG¾SUVWPDMLWHONDxNRO\(YDjPÊGRY¾
PROSTĚJOV Začátek končícího
akademického roku začal se studenty Angličtiny Helen Doron Prostějov jako každý rok optimisticky
v kreativních a pozitivně designovaných učebnách Angličtiny HD.
Nadšení však netrvalo dlouho. Stejně jako konec předcházejícího roku
byli studenti a lektoři vytlačeni do
virtuálního prostředí. Díky skutečnosti, že Angličtina Helen Doron
je mezinárodní franšíza s několikastovkovým týmem profesionálů,
práce na přípravě on-line výuky
probíhala na maximálně profesionální úrovni a bez přestání po celý
rok 2020 a 2021.
„Jakmile se Helen Doron do něčeho
pustí, přivede to k dokonalosti, udržuje a zdokonaluje. Přestože on-line
výuka byla nutností a teď snad už
jen plánem B, její kvalita zaručuje, že
se stane s největší pravděpodobností
dříve či později preferovanou staršími
studenty,“ domnívá se majitelka školy
Eva Šmídová (na snímku).

Stejně jako ve školním roce 2019–
2020 neměli studenti Angličtiny Helen Doron Prostějov žádnou nucenou přestávku ve výuce ani v tomto
akademickém roce. Během jednoho
překlenovacího měsíce tým Helen
Doron dal studentům a lektorům
k dispozici více než 800 interaktivních prezentací.
„Spolehlivost, kvalita lektorů a kvalita výukových materiálů, on-line her
a programů je pro nás tou nejlepší

vizitkou. Kdo by si dokázal před rokem představit, že angličtina on-line
zapojí celou rodinu a zvládnou to
i batolata?!“ komentuje Eva Šmídová.
„Pro naše lektory bylo vyučování on-line mistrovským dílem.“ Výborná
znalost angličtiny je totiž pouze jedním z nezbytných předpokladů pro
to, abyste se mohli stát lektorem Helen
Doron. „Naši lektoři musí znalost angličtiny použít kreativně, vášnivě a s láskou, proto jsou skvělí v jakékoli realitě,
i té virtuální,“ dodává Eva Šmídová.
Angličtina Helen Doron je založena na
výuce angličtiny multisensoricky, v podstatě prožíváním angličtiny v co nejpřirozenějším kontextu tak, jak se děti učí
angličtinu, vyrůstají v angličtině a s angličtinou, pokud je jejich mateřským
jazykem. Angličtina se učí opakovaným
posloucháním originálních materiálů,
lektoři mluví v hodinách pouze anglicky,
u mladších dětí se hodně zpívá, ukazuje,
hraje a přehrává, pohybuje se. U starších
studentů je cíl výuky zaměřen na zdokonalení schopnosti umět se vyjádřit

v běžných kontextech verbálně i písemně a uspět v mezinárodně uznávaných
jazykových zkouškách Cambridge.
V končícím akademickém roce,
získala Angličtina Helen Doron již
potřetí prestižní světové ocenění
jako nejlepší společnost poskytující vzdělávání pro studenty a také za
svůj mentorship (podpora učitelů) a je světovou jedničkou ve výuce angličtiny jako druhého jazyka.
V květnu zahájila Angličtina
Helen Doron Prostějov zápis na
příští školní rok a zve všechny
zájemce k registraci na ukázkové
hodiny. Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu
helendoron.cz/prostejov
a
Facebooku
Angličtiny
pro děti Prostějov. Přihlášku na ukázkovou hodinu je
možné zaslat e-mailem na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz

nebo zavolat na tel.: 604 792 446
manažerce centra Daně Šlézarové.
(red)

Foto: archiv HDAPV

došlo na naši adresu...
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Začátkem tohoto roku se děti z oddělení školní družiny 1. B třídy Základní školy Jana Železného v Prostějově
zapojily do výtvarné soutěže, kterou
pořádala iniciativa „Oživíme Česko“ – projekt z dílny Pojišťovny VZP.
Hlavním úkolem bylo vytvořit pohádkovou knížku, ve které vystupuje
medvídek Vilda. Vymyslet pohádkovou knížku se na začátku zdálo být
nemožné, na realizaci jsme měli pouhé dva týdny. S dětmi jsme si sedli na
koberec a udělali „válečnou poradu“.
Po chvíli nebylo o čem přemýšlet. Šli
jsme do toho!
Základní linku příběhu jsme měli.
Často si hrajeme hru ‚Pohádkové
kostky‘ – kdy děti vymýšlejí příběhy
pomocí obrázků, které jim padnou.
Spojili jsme tedy hned několik nápadů dohromady a příběh byl na světě.
První den jsme stihli rozdat úkoly,
kdo bude výtvarně ztvárňovat kterou postavu, kdo bude malovat les,
kdo hrníček s čajem… Velká bitva se

strhla o hlavního hrdinu
medvídka
Vildu. Zde
se do finále probojovaly tři děti,i,
zaaat,
t
které měly ukázat,
majak by Vildu namalovaly. Poté jsme společně vybrali
nejzdařilejší obrázek. V dalších
dnech jsme pracovali formou pokus – omyl. Něco se dařilo, něco ne.
Děti byly jeden den nadšené, jindy si
chtěly spíše hrát. Do toho se blížilo uzavření všech škol…
Řekli jsme si, že to nevzdáme a opravdu jsme pracovali na nejvyšší možné
otáčky. Do knihy jsme dali to nejlepší,
co jsme mohli a co jsme vyrobili.
Na mně pak bylo vše zkompletovat,
pospojovat, slepit a podobně a dát
knize finální podobu. Jednu z posledních stránek knihy zdobí společná
fotografie všech autorů. Symbolicky
je kniha svázána devatenácti stuha-

mi. Každá stuha znázorňuje jednomi
jedno
ho žáka naší třídy 1. B, který se na
knize nějak podílel. Všem 19 dětem
patří velké poděkování. Vlepili jsme
i čtyřlístek pro štěstí, který jsme našli
na podzim v parku u hvězdárny, kam
pravidelně moc rádi chodíme.
Porota vybírala ze 113 pohádkových
knížek a naše děti získaly 3. místo!
Pořadatelům děkujeme za zaslané
knihy a další milé dárky. Obrovskou
radost máme z notebooku, na kterém
si budeme v družině pouštět pohádky
a písničky. Vážíme si možnosti účastnit se této nesmírně zajímavé soutěže.
Byla pro nás milým zpestřením před
zavřením škol a také velkou zkušeZa žáky oddělení ŠD 1.B
ností.“
vychovatelka Mgr. Jana Jílková

region
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...
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„Jde o nezákonnou stavbu nového obchodního centra,“
soptí zastupitelka Držovic Renata Čižmárová
DRŽOVICE Když před zhruba pěti lety povolily kompetentní
orgány státní správy v pořadí už pátou výjezdovou i odjezdovou komunikaci z už tak přetíženého rondelu na hranici mezi
Prostějovem a Držovicemi, ťukali si mnozí řidiči na čelo. Ale všichni jsme si tak nějak zvykli, přestože na poměrně malé kruhové křižovatce je pět nájezdů i výjezdů až moc. Ale pozor! Jak se Večerník
nyní dozvěděl, dopravní situace na tomto rondelu brzy ještě více
zhoustne! Přibude totiž šestá komunikace, která se napojí na tuto
kruhovou křižovatku. Důvod? Staví se zde nové obchodní centrum... Kdo to povolil? Zbláznil se snad někdo?

pro Večerník

Michal
KADLEC
Jak si mnozí již všimli, v Držovicích se
u kruhového objezdu staví další obchodní centrum. Podle zastupitelky
Držovic Renaty Čižmárové je však
stavební povolení, které bylo na tento
developerský projekt v roce 2016 vydáno, v rozporu s platným územním
plánem obce Držovice a také v rozporu

s územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje, který v této lokalitě
staví severní obchvat. „Skutečnost, že
stavební úřad povolí stavbu obchodního objektu v místě, kde to územní plán
obce i krajské zásady územního rozvoje zakazují, a to navíc v místě veřejně
prospěšné stavby, je alarmující. Stavba
obchodního objektu navíc s největší
pravděpodobností znemožní realizaci
severozápadního obchvatu Prostějova, nebo jej značně prodraží, čímž
vznikne Olomouckému kraji či České
republice značná škoda,“ tvrdí Renata
Čižmárová.

EXKLUZIVNĚ
5VCXDWPQXÆJQQDEJQFPÊJQEGPVTCPCQMTCLK&TåQXKERTQX¾\GLÊFKUMWUG\FCLGXwGRQFNGTGIWNÊ\¾MQPC,GwV÷XÊEGCNG&TåQXKEMÆRQRWFKNHCMVåGMXčNKPQXÚOQDEJQFčODWFGPCTQPFGNRąKRQLGPCXRQąCFÊWåwGUV¾MQOWPKMCEG 2x foto: Michal Kadlec
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vyšetřovala policie dvakrát

MALÉ HRADISKO Hned dvakrát
za jediný den vyjížděly policejní
hlídky z plumlovského obvodního
oddělení do Malého Hradiska. Uplynulou středu ráno nejprve nahlásil
majitel auta krádež přívěsného vozíku. Odpoledne pak volal strážce
zákona sám starosta. Zatím neznámý chmaták totiž ukradl také obecní
kontejner na komunální odpad!
„Ve středu 2. června ráno jsme přijali
oznámení o krádeži v obci Malé Hradisko. Hlídka z obvodního oddělení
Plumlov vyjela na místo, aby o krádeži
zjistila co nejvíce informací a taky ji zadokumentovala. Oznamovatel na muže
zákona čekal a sdělil jim, že mu neznámý pachatel, pravděpodobně v noci
z úterý na středu, ukradl za osobním
autem připojený přívěsný vozík značky
Agados Handy o hmotnosti 750 kilogramů. Auto i s vozíkem stálo zaparkované na vedlejší pozemní komunikaci

v blízkosti jeho domu. Majiteli tím
způsobil škodu za sedm tisíc korun,“
informovala o prvním případu zlodějny v Malém Hradisku Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Odpoledne se do té samé obce policejní hlídka vrátila. „Přijali jsme další
oznámení, tentokrát od starosty Malého
Hradiska, o ukradeném kontejneru na
komunální odpad. Škoda, kterou neznámý pachatel způsobil odcizením šest let
starého plastového kontejneru o obsahu
1 100 litrů, nebyla prozatím stanovena,
ale rozhodně nepřesáhne částku deset
tisíc korun, protože to byla suma, kterou
obec zaplatila za nový kontejner, když ho
pořizovala. Ke krádeži došlo stejně jako
v prvním případě pravděpodobně v noci
z úterý na středu. Oba případy s ohledem na způsobenou škodu šetříme jako
přestupky proti majetku,“ poznamenala
mluvčí krajské policie.
(mik)

1RYÅWÕQÈXzPDMÉSRYROHQÉ
Vrbátky (mls) – A mohou se do
toho pustit! Jak už Večerník informoval, u Vrbátek by mělo vzniknout „Biocentrum na Dvorských“.
V blízkosti potoku Blata je v plánu
vybagrování jedné větší a čtyř menších tůní o různé hloubce. Získaná
zemina pak poslouží ke vzniku
dvou valů. Zdrojem vody pro tůně
budou srážky, případně podzemní
voda. Tůně by se měly stát oázou
pro řadu rostlinných i živočišných
druhů a zároveň jedním z prostředků, jak bojovat proti suchu. Projekt
nedávno získal stavební povolení.

Vzniká nová cesta

V Malém Hradisku Lidé už korzují po mostu do Smržic
Volal starosta! Ukradeny
byly vozík za auto
i kontejner na odpad...

Pustili se do chodníkù

Přemyslovice (mls) – Začátkem
června byla v Přemyslovicích zahájena výstavba chodníků kolem
hlavní silnice ve směru do Konice. Chodníky vzniknou po obou
stranách komunikace. Součástí je
i úprava veřejného osvětlení. Velké budování přirozeně doprovází
i dopravní omezení. Částečná uzavírka by v místě měla trvat až do
konce října letošního roku.

Stavba však stále neprošla kolaudací!
SMRŽICE Ještě si budou muset
počkat. Lidé, kteří pravidelně
pěšky či na kole míří do Smržic,
už netrpělivě vyhlížejí dokončení mostu přes právě budovaný severní obchvat Prostějova. Přestože hned první červnový den
z mostu zmizely veškeré zábrany,
stavba stále ještě není zkolaudovaná. I proto zůstává oficiálně
nepřístupná.

Martin ZAORAL
Most je součástí hojně frekventované cyklostezky vedoucí do Smržic od prostějovské sportovní haly
DDM. Ta nově křižuje právě budovaný severní obchvat města Prostějova. Vzhledem k přerušení cyklostezky se cyklisté i chodci museli po
několik měsíců brodit rozbláceným
polem. Nelze se divit, že všichni již
netrpělivě vyhlíží otevření nového
mostu. „Při procházce z Prostějova

se nám v úterý naskytla poprvé příležitost přejít si nový most na cyklostezce do Smržic. Zábrany někam
zmizely, zákaz vstupu tam žádný
nebyl, tak proč toho nevyužít?“ svěřil se Večerníku jeden z místních.

VZNIKÁ NOVÉ OSVĚTLENÍ
Jak se Večerníku podařilo zjistit, tak
lidé by na most zatím vstupovat neměli. „Odstranění zábran je v tuto
chvíli pouze dočasné, most stále
není zkolaudovaný. Aktuálně se na
něm dělá osvětlení, které povede
už od Prostějova. Vše by mělo být
hotové do konce června,“ upozornil
náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal, jehož jsme se při
této příležitosti zeptali, jak probíhá
uzavírka výpadovky na Kostelec
na Hané? „Lidé stále mohou odbočit ve směru do Smržic, od začátku
července pak bude silnice uzavřená

úplně. Na vše jsme opakovaně upozorňovali, navíc značení o uzavírce je
umístěno už na rondelu u pernštýnského zámku. Kdo by jej přehlédl,
má šanci ještě odbočit k zimnímu
stadionu či k Hotelu Tennis club,“
vzkázal Rozehnal.

Konice (mls) – Ulice Rychnovského se nachází na okraji Konice
za zdejším vlakovým nádražím ve
směru na Skřípov. Lemují ji převážně
novostavby rodinných domů, další
by tu mohly v budoucnu vzniknout.
I proto zde radnice v uplynulém týdnu začala s výstavbou nové silnice.

Opravují kanalizaci
Olšany u Prostějova (mls) – Kdo
se vydá z Prostějova po „staré“ do Olšan, bude muset počítat s dopravním
omezením. V okolí příjezdové cesty
na okraji obce začala rekonstrukce
kanalizace, doprava zde bude řízena
semafory. Částečná uzavírka bude
zahájena v pondělí 7. června a trvat
by měla až do 10. července.

/QUVPCE[MNQUVG\EGXGUO÷TWFQ5OTåKEN¾M¾URT¾XP÷LGLXwCME[MNKUVÆKR÷wÊUV¾NG
LGwV÷OWUÊOKPQWV
Foto: Martin Zaoral
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nemůže nic zastavit, až se jim však do
cesty postavil čarovný flašinet a vše
obrátil vzhůru nohama. Následoval
známý příběh o čertíkovi, který je sice
malý, ale šikovný. Eliška ze mlejna však
nakonec dala před rozpustilým pekelníkem přece jen přednost pocestnému
Jindřichovi. Na samotný závěr mohly děti i jejich rodiče sledovat příběh
prince Velena, který si musel vybojovat
krásnou Večernici v souboji se zrádným Mrakomorem.
Lidé odcházeli náramně spokojeni.
„Velice se mi líbilo, s jakým nadšením
všichni herci hráli. Bylo na nich vidět
nejen to, že jsou sehraní a zkušení, ale

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral

žena, která se představila jako Martina.
Pohádkové prohlídky se podařilo na
zámku v Plumlově načasovat společně s Dětským dnem s kluby vojenské
historie, které si pro návštěvníky připravily dobrodružnou stezku s úkoly.
„Vyšlo nám počasí a návštěvnost byla
opravdu vynikající,“ mnul si ruce Pavel
Zástěra, kastelán zámku, kde se v nadcházejícím měsíci budou konat spíše
komornější akce. „Už od prázdnin
však u nás bude skoro každý víkend
něco většího. Noční kostýmované
prohlídky pak plánujeme na srpen,“
ujistil Zástěra.

PROSTĚJOV Spousta aut, ruch,
hluk a do toho výfukové plyny. I tak
donedávna mohl vypadat výlet po
některých turistických trasách (nejen) na Drahanské vrchovině. Nyní
se tomu ale Klub českých turistů
(KČT) rozhodl udělat přítrž. A tak
některé značené trasy přesunul.
Priorita přitom byla jasná.
„Nemusím zdůrazňovat, že k převedení ze silnice nás vedla jak bezpečnost
turistů ve stále houstnoucím provozu,
ale také zatraktivnění trasy. Málo koho
totiž baví šlapat po asfaltu a dávat pozor na auta,“ konstatuje vedoucí značkař na Prostějovsku Ivan Dostál.

byla organizačně dost náročná a mezi
značkaři jsme ji nazvali akce ‚kulový
blesk‘ podle známého filmu. Kvůli rozsáhlým změnám a zamezení
bloudění turistů jsme museli všechny
změny provést v co nejkratším čase.
Na tom se podílelo současně čtrnáct
značkařů,“ dodává s úsměvem Ivan
Dostál. Zároveň upozorňuje, že změny zatím nejsou zaneseny do serveru
Mapy.cz. Nejedná se přitom o první
podobnou novinku. KČT se dlouhodobě snaží posunout značení do
terénu. V minulosti tak učinil třeba
v případě zelené značky u Otaslavic.
(sob)

Nebude to styl pivní budky, žádné
davy hrrr na pivo. To byla jedinečná
věc, efekt to mělo v loňském roce,“
prozrazuje exkluzivně pro Večerník.
A přiblížil, co lidé Na Pohodlí, asi tři
kilometry západně od Ptení, mohou
čekat. „Bude to pivní stezka, naučná,
aby v okolí něco bylo. Dochystali jsme
také samoobslužný kiosek Na Pohodlí. Děti si mohou přijít, vytáhnout si
z ledničky buřtík, je zde sodovka, dále
konvice či káva. Hned vedle je také
ohniště. Dá se posedět, je to takové
kultivované zákoutí v lese,“ představil
atraktivní místo Bábek.
Už nyní pár lidí novinku vyzkoušelo. „Teď se s tím začíná a vše funguje v omezeném provozu. Teď by se
všechno mělo rozjet naplno,“ dodal.
(sob)

0CF2VGPÊOX\PKMNWRTQUVąGFNGUCNGUPÊDCTRQX\QTW*QTPÊ.KRQXÆ

Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOVSKO Jako velký fenomén se ukázaly na Prostějovsku
pivní budky. Ty minulý rok vznikly
během pandemie koronaviru třeba
v Malém Hradisku nebo u Ptenského Dvorku. A jak se ukazuje, loňský
rok přežily. Přestože načas jejich
provozovatelé museli fungování
budek přerušit – platil totiž zákaz
pití alkoholu na veřejnosti.
„Nyní je ale budka v provozu a funguje.
Kvůli všem možným opatřením jsme ji
zprovoznili až koncem května a pojedeme přes celé léto,“ usmívá se Tomáš Bábek, který budku před více než rokem
zprovoznil se svým bratrem Zdeňkem.
U pivní budky však v jejich případě
nezůstane. V blízkosti Ptení vzniklo
<PCéMCąKRQUWPWNKCUKFGUGVKMKNQOGVTQXÚ×UGMéGTXGPÆ\PCéM[FQRQNÊCNGUč další útočiště pro turisty. „Chystám

4GRTQ-NWDéGUMÚEJVWTKUVč samoobslužný lesní bar Na Pohodlí.

Tentokrát Klub českých turistů se značkaři přesunul červenou značku z prostoru Drahany, Otinoves a Rozstání do
terénu. A to zejména terénu lesnatého.
Akce to byla dlouhodobá a přispěly
na ni i některé obce, kterých se týkala.
„Příprava a schvalovací proces celé akce
trvaly něco málo přes jeden rok a musím
ocenit velmi vstřícný postoj starostů zainteresovaných obcí. Zvláště pak starosty Otinovsi pana Petra Koláře, který přispěl též svým dílem společně s dalšími
značkaři při realizaci změn přímo v terénu,“ poděkoval na dálku Ivan Dostál.
Šlo přitom o logisticky náročnou
operaci. „Sama realizace v terénu
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ROZSTÁNÍ Na hazardní jízdu doplatil uprostřed minulého týdne
motorkář nedaleko Rozstání. Muž
jedoucí značnou rychlostí, navíc
podcenil technický stav staré silnice, se svým strojem skončil v příkopu, přičemž utrpěl nespecifikovaná
zranění. Sanitka jej převezla do Fakultní nemocnice Olomouc.

ÅUR]SOiFO´VHYSőtNRSX

PLUMLOV Rybáři se atakům
z řad lidí, kteří upozorňují na
mrtvé ryby po břehu plumlovské
nádrže vehementně brání, prý dělají maximum, aby se nic hrozného nestalo. Jenže děsivě vypadající fotografie kolují nejenom po
sociálních sítích, a tak se nezbývá
ptát, proč a co s tím?!
„V přehradě jsou pořád odumřelé
ryby! Po dotazu na Povodí Moravy
nám bylo zodpovězeno, že se jedná
o infekci kaprů, které odklízí Rybářský svaz. Bohužel náprava není
sjednána a odumřelí kapři jsou stále
ve vodě i po třech týdnech,“ napsala
do redakce Večerníku jedna ze čtenářek.
„S Povodím Moravy jsme samozřejmě jednali. Osobně jsem v pátek
posbíral asi pět várek uhynulých
karasů. Úhyn probíhá v průběhu

➢ z titulní strany
jednoho měsíce,“ konstatoval exkluzivně pro Večerník Pavel Müller,
jednatel Moravského rybářského
svazu. Kritika se mu pochopitelně
vůbec nelíbí. „Přehradu pravidelně
kontrolujeme, ve čtyřech lidech zajišťujeme úklid a odvoz. Už to není
ení
taková hrůza, co byla. Vodě vůbec
nic není, ten karas má infekci střev,
vyhřezne pod břichem kus střev,
třev,
vzápětí plesniví a umírá. Je to jevv
u karase stříbřitého po celé republice. A bude to nejspíš ještě horší,“
konstatoval sklesle. Zároveň vyvrátil
teorie, že za úmrtí ryb může špatná
voda „Je to o jednom druhu ryb,
z osmadevadesáti procent jde o uhynulé karasy,“ upozornil.
Přesto jsou někteří z nastalé situace
na přehradě nervózní. A to z důvodu
blížící se koupací sezóny. Pohled na
tlející ryby totiž může od návštěvy
některé z pláží odradit. „Samozřejmě se obávám, že to celkově ohrozí
stav
důsledku
tav vody a že mi to v důsled
ohrozí
konstatoval
ozí koupací sezónu,“ kon
provozovatel
Vrbiček Radek
zovatel pláže U Vrb
Kocourek.
ek.
Emoce uklidňují
lidňují jak rybáři, podle
kterých už se situace postupně lepší,
tak krajská hygiena. Právě KHS Olomouckého kraje od poloviny května
kontroluje stav vody. A plumlovská
přehrada dostala po obou provedených měřeních nejvyšší možnou
známku.
(sob)

„Situace se ale zlepšuje,“ tvrdí
vrdí rybáři
KŘEMENEC Té to sluší! Kaplička
Nejsvětější Trojice pamatuje coby
malého kluka mimo jiné pozdějšího významného právníka, předsedu československého ústavního
soudu a předsedu protektorátní
vlády Jaroslava Krejčího, jenž zemřel v neblaze proslulé věznici
v Leopoldově. Nyní se objekt po letech dočkal kompletní opravy.
O dotaci na rekonstrukci kaple žádalo
vedení Konice zhruba tři roky. Letos
ved
se konečně dočkalo a tak mohly práce
začít. „Nejdůležitější bylo zajistit izolaci, aby se voda dále nedostávala do
omítek. Dalším krokem byla celková
výmalba,“ nastínil starosta Konice Michal Obrusník, jehož se Večerník zeptal i na další historické památky. „Ještě letos bude třeba opravit zámeckou
zeď v Konici. Kvůli dodržení původní
technologie to vyjde na půldruhého
milionu korun,“ nastínil starosta s tím,
že rekonstrukce dalších objektů bude
závislá na úspěchu žádostí o dotace.
(mls)
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DRŽOVICE Obcí, která se v roce
2007 trhla od Prostějova, rezonuje
v posledních týdnech pořádně třaskavá kauza. U rondelu při vjezdu
do Držovic totiž vznikne již šestá
přípojka.
„Na základě uvedených skutečností
nelze vyloučit, že vydání stavebního
povolení mohlo být provázeno trestným činem a stavební povolení bylo
vydáno nejen v rozporu se stavebním
zákonem, ale také v rozporu s veřejným zájmem,“ láteří držovická zastupitelka. „Další alarmující skutečností
je zjištění, že bývalá starostka Blanka
Kolečkářová proti vydání stavebního
povolení v roce 2016 nejenže neprotestovala, ale dokonce se stavbou souhlasila. Nyní je obec postavena před
situaci, kdy lhůta pro odvolání proti
vydanému stavebnímu povolení již
vypršela a situaci snad může napra-CRNKéMC0GLUX÷V÷LwÊ6TQLKEGP[PÊX[RCF¾ vit pouze soud,“ sdělila pro VečerQRQ\P¾PÊNÆRG
Foto: Facebook ník Renata Čižmárová, zastupitelka
obce Držovice.
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Zároveň upozornila na další neuvěřitelnou okolnost provázející stavbu
nového obchodního centra na okraji
Držovic. „Nejenže značně zkomplikuje život nejen Držovicím, ale také obyvatelům Prostějova. Dopravní situace
na kruhové křižovatce je hustou dopravou generovanou supermarkety
Tesco, Kaufland a přilehlými obchody již nyní nedostačující. Držovičtí
nemohou kvůli častým zácpám vyjet
z obce a kolona z ulice Olomoucká
se mnohdy protáhne až na rychlostní komunikaci D46. Nové obchodní
centrum situaci ještě zhorší. Projektová dokumentace totiž počítá
s vybudováním dalšího, v pořadí už
šestého sjezdu z kruhového objezdu
a nové odbočky z ulice Olomoucká,
a to těsně před kruhovým objezdem
ve směru z Držovic. Tuto lokalitu
s velkou pravděpodobností čeká dopravní kolaps,“ míní Čižmárová.
Velký problém připouští i starosta
Držovic Jaroslav Studený, byť trochu krotí emoce. „Jestli je, nebo není
stavba obchodního centra v blízkosti

rondelu nezákonná? Firma má platné
stavební povolení. Otázkou je, zda je
v souladu s územním plánem obce
Držovice...,“ pokrčil rameny a pustil
se do vysvětlování: „Stavba se nachází v lokalitě označené písmenem V.
Jde tak o plochy výroby a je zde přípustné využití stavby pro řemeslnou
a jinou výrobu, služby i skladování.
Ptáme se, zda do těchto služeb zapadají obchody...“
Jak tedy obec Držovice mohla něco
podobného schválit? „Toto je spíš
otázka na minulé vedení obce, jelikož
územní rozhodnutí bylo schváleno
v roce 2013,“ odkázal nás držovický
starosta na svoji předchůdkyni a připustil, že šesté napojení na poměrně
malý rondel přinese problémy. „Napojení na rondel a severní obchvat
města Prostějova si nedokážu představit. Co si ale dokážu představit
naprosto živě, je ucpaná kruhová křižovatka od dálnice D46, od Držovic
i Prostějova. Nechápu, který odbor
nebo instituce toto povolily,“ kroutí
hlavou Studený.

Co tedy s nastávajícím problémem
budou Držovičtí dělat a jaké budou další jejich postupy? „Kroky
k zastavení této stavby činíme již od
roku 2018, kdy byla stavba formálně
zahájena, aby nepropadlo stavební
povolení. Naším zatím posledním
počinem bylo podání jak na město
Prostějov, tak na Olomoucký kraj
k zastavení této stavby,“ prozradil starosta Držovic, čímž naznačil, že celá
záležitost bude mít zcela jistě ještě
další vývoj.
Večerník se bude ptát i dalších orgánů, například odboru dopravy
prostějovského magistrátu, Dopravního inspektorátu Policie ČR,
Olomouckého kraje a dalších. Nevynecháme ani bývalou starostku
Držovic Blanku Kolečkářovou.
Takto přetížený rondel už by totiž řidiči skousnout nemuseli, navíc když
se má v následujících měsících rekonstruovat tak, aby byl maximálně
bezpečný pro nájezd na dokončovaný
severní obchvat města Prostějova...
(mik)
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že už se i hodně těšili,“ svěřila se Večerníku jedna z maminek, které jsme
se zeptali, který výkon se jí líbil nejvíc.
„Všichni byli výborní, ale zaujalo mě
například to, jak věrně herečka napodobila hlas i pohyby čertíka z pohádky
Princezna ze mlejna. Osobně jsem si
opravdu vychutnala nepříliš známou,
nicméně skvělou televizní „polévkovou“ pohádku Strach má velké oči,
kterou jsem viděla snad před dvaceti
lety. A syna zase nejvíc zaujal Princ
a Večernice asi proto, že to mělo takovou tajemnou atmosféru a taky se tam
šermovalo, což má on rád,“ reagovala

1RQJ¾FMQXÆRTQJNÊFM[PC\¾OMWD[NQR÷VXGNMÚ\¾LGOP¾XwV÷XPÊM[RąGFXEJQFGOFQ\¾OMWRąKXÊVCNXQFPÊM Foto: Martin Zaoral
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ZJako první na návštěvníky plumlovského zámku čekal příběh, v němž čarodějnice Magi a její manžel Bujón díky
chuťově výborným, nicméně krajně
nebezpečným polévkám očarovali nejprve princeznu Lesněnku a následně
i starostova syna Chytrolína. Zdálo se,
že vykutálenou dvojici v jejich rejdech

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství
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PLU
UMLLOV
V Tohle lidem už hodně
chybělo! První letošní pohádkové
prohlídky na plumlovském zámku se po oba víkendové dny těšily
obrovskému zájmu ze strany natěšených návštěvníků. Všechny
termíny prohlídek se podařilo
velmi rychle zaplnit. Kdo se ozval
včas, ten se mohl ponořit do tří
příběhů skvěle zpracovaných
nadšenými ochotníky. Na koho
se nedostalo, může už spřádat
plány na srpen, kdy se na zámku
chystají noční prohlídky.

NA PLUMLOVSKÉM ZÁMKU SE CHODILO Z POHÁDKY DO POHÁDKY 7XULVWpQD'UDKDQVNXSőHORçLOL]QDĀNX
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aneb jsme s vámi u toho...
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zprávy z regionu

Jízda dvaačtyřicetiletého řidiče ve
středu 2. června odpoledne skončila
v příkopu nedaleko obce Rozstání.
„Nejpravděpodobnější příčinou havárie byla zřejmě rychlost, kterou řidič
nepřizpůsobil stavu a povaze vozovky.
Při průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou vyjela motorka vpravo mimo
komunikaci, vletěla do příkopu, kde
stroj narazil. Řidič spadl a zůstal ležet na rozhraní příkopu a přilehlého
pole. Při nehodě se motorkář zranil
a z místa byl převezen vozidlem rychlé
záchranné služby do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsala karambol
motorkáře Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
„Požití alkoholu před jízdou vyloučila
provedená dechová zkouška. Při havárii vznikla škoda osmdesát tisíc korun
/QVQTM¾ąXGXGNMÆT[EJNQUVKPCXÊERQFEGPKNUVCXUKNPKEGPG\XN¾FNąÊ\GPÊCUMQPéKNXRąÊ- a událost je nadále v šetření policistů
MQRW
(QVQ2QNKEKGè4 z dopravního inspektorátu,“ doplnila
mluvčí krajské policie.
(mik)

O částku téměř 50 tisíc korun přišel v pondělí 31. května poškozený
muž z Nezamyslic. Dopoledne vynášel nákup z vozidla a na víko blízké popelnice si položil peněženku,
kde měl finanční hotovost 48 000
korun, dvě platební karty a osobní
doklady. Povinnosti ho odvedly od
pozornosti, na odloženou peněženku zapomněl a odešel. Když si uvědomil, že mu chybí, byla už pryč.
Hned následující ráno se dostavil
na policejní oddělení a zmizení peněženky ohlásil. Případ policisté
zaevidovali a šetří ho pro trestné
činy zatajení věci a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Zapomněl a zaplakal

Od konce února šetřili policisté
případ z Držovic, kdy se neznámý pachatel dostal po vypáčení
do nápojového automatu, který
byl umístěný v areálu zdejší automyčky. Z útrob zařízení ukradl sáček s finanční hotovostí necelých
3 000 korun. Další škodu způsobil
na poškození a celková škoda se
vyšplhala téměř až na částku 6 000
korun. Jako pachatele krádeže
se podařilo policistům ze služby
kriminální policie a vyšetřování
odhalit pětatřicetiletého muže
z Prostějova, kterému bylo minulý týden sděleno obvinění z trestného činu krádeže. Hrozí mu až
dva roky vězení.

Nápoje ho nezajímaly

Minulé pondělí 31. května se na
policisty obrátil poškozený muž,
který oznámil na lince 158, že došlo ke krádeži stavebního řeziva
uskladněného v areálu bývalého
hotelu v katastru Mostkovic. Podle poškozeného neznámý pachatel odvezl a odcizil necelých
8 metrů krychlových smrkových
trámů, tvrdých dřevěných podlah
a dřevěných desek. Společnosti,
která byla vlastníkem ukradeného
dřeva, vznikla škoda něco málo
přes 70 tisíc korun. Případem
krádeže se zabývají a po pachateli
pátrají policisté z plumlovského
obvodního oddělení.

Pátrají
po zloději dřeva

.521,.$

ÿ(51É

region

21060210691

12

21060410708

14

7. června 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

rozhovor večerníku

Odmítání očkování vnímám jako důsledek
šíření neopodstatněně negativních
Milena Jeřábková míní, že proticovidová opatření informací a nedostatku kritičnosti části
zásadně ovlivnila psychiku hlavně u dětí a seniorů společnosti při jejich třídění...
PROSTĚJOV Na všem kolem sebe
se důsledně a vytrvale snaží hledat hlavně to dobré. Přesto cítí, že
uplynulý rok, nesoucí se ve znamení nemoci Covid-19 a nejrůznějších vládních restrikcí, nebyl pro
mnohé tím rozhodně nejšťastnějším. Přitom právě pohled klinické
imunoložky na koronavirus a věci
s tím související se i s odstupem
času jeví jako více než přiléhavý.
Ostatně od začátku první vlny jej
MUDr. Milena Jeřábková (na snímku) nemusela nijak revidovat. Už
tehdy totiž upozorňovala na fakt,
že tento virus se bude stejně jako
příčiny dalších respiračních chorob šířit zejména od podzimu do
jara. Po skončení první vlny v době
všeobecného rozvolňování nezapomněla zdůraznit, že situaci i nadále nelze nijak zlehčovat.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

21060110692

yy S nástupem jara u nás končí
období respiračních chorob, tedy
i té, jejíž jméno se skloňovalo po
celém světě. Jak krizi související
s onemocněním covid-19 podle
vás česká společnost zvládla a co to
o nás vypovídá?
„Česká společnost v době historicky
nevídaného šíření informací, masových přesunů lidstva z jednoho kontinentu na druhý a neopodstatněného
pocitu nekonečnosti lidského života
čelila stejným problémům jako ostatní země našeho materiálně bohatého
světa. Chyběla však silná, orientovaná
a důvěryhodná osobnost či spolupracující skupina osobností, které by zemi
vedly s odvahou k jasným rozhodnutím
v situaci, kdy žádná z možných variant
nebyla bez rizika a bez zákonitých ztrát.“
yy Očekávala jste tehdy, že podzimní zejména říjnový nárůst
onemocnění covid-19 bude tak
razantní?
„Ne, to jsem neočekávala. Stejně tak
jsem neočekávala, že se před virem
s nevelkou nebezpečností pro převážnou část populace budeme všichni
tak intenzivně schovávat a hrát si, že
jeho šíření omezujeme.“

yy Na konci loňského srpna zaujala předpověď evolučního biologa
Jaroslava Flégra, který s ní přišel
v době, kdy to vypadalo, že si nikdo
nechce připustit, že se koronavirus
s podzimem vrátí. Myslíte, že česká
vláda, která na jaře zareagovala velmi razantně, situaci podcenila?
„Nemyslím si, že česká vláda situaci
na podzim podcenila. Myslím si, že
z bezradnosti a snad v dobré víře
stupňovala a protahovala opatření,
která zjevně k zastavení šíření nákazy
nepřispívala, naopak generovala jiné
negativní dopady.“
yy Přesto nárůst případů představoval nezpochybnitelnou zátěž pro zaměstnance některých oddělení nemocnic, zejména JIP. Mohlo se to na
nich nějak dlouhodobě podepsat?
„Prostředí ARO, JIP a operačních oborů ve mně vždycky vzbuzovala respekt
a obdiv, je to jiný druh medicínské
práce a jiná zátěž než ta, se kterou se
v práci potkávám já. Po dlouhou dobu
přetížení intenzivních i standardních
covidových pracovišť byla zátěž jejich
personálu extrémní a nelze čekat, že by
takto zatížené osoby vyvázly bez osobních obětí a dlouhodobých následků.“
yy Naopak doktorka urgentní medicíny Kristina Höschlová, která
jako záchranářka v uplynulých
měsících přicházela do přímého
kontaktu s nakaženými, odmítla
koronavirový bonus ke svému platu
s tím, že pouze dělá svoji práci, která ji baví a jako lékařka by měla být
schopná čelit náročným situacím.
Takto získané peníze pak věnovala
na rozvoj kritického myšlení u dětí.
Co si o tomto jejím kroku myslíte?
„Myslím, že chápu, co chtěla lékařka
s pracovními a lidskými zkušenostmi ze zemí pro nás nepředstavitelně
chudých a strádajících svým gestem
naznačit. Koronavirový bonus si jistě
nezaslouží plošně všichni zdravotníci,
spravedlivě vybrat ‚ty správné‘ by se
ale také nepodařilo, proto ‚rozhazování‘ peněz tímto směrem tolik nekritizuji. Každý odměněný je může použít
na dobrý účel podle svého zvážení.“
yy Jak vnímáte problém s omezenou lékařskou péčí v době proticovidových omezení? Nejde nesporný nárůst počtu mrtvých na vrub
minimálně z části právě jim?
„Široká omezení v lékařské péči
a
praktickou
nedostupnost

nedistančního vyšetření pro pacienty
s covid-19, jejichž zdravotní stav ještě
nevyžadoval hospitalizaci, vnímám od
jara 2020 jako obrovské mínus a krok
zpět. Chřipka je také onemocněním
s nejzávažnějšími riziky, zdaleka ne
všichni jsou proti chřipce očkovaní
a pacient s chřipkou vždycky mohl být
vyšetřen svým praktickým lékařem...“
yy Když se vrátím k panu profesoru Flégrovi, tak ten se ve svých
pesimistických vizích následně
skutečně „našel“. Myslíte si, že řeči
o „mrazácích v ulicích“ mohly něčemu pomoci nebo pouze vytvářely u lidí stres vedoucí k horšímu
vypořádání s nemocí?
„Výroky tohoto typu a jejich zveřejňování považuji za nejvýš nezodpovědné.
Strach a obavy zhoršují průběh jakékoliv nemoci. Ve společnosti pak vyvolávají paniku a znesnadňují racionální,
konstruktivní přístup k situaci.“
yy Pokud se onemocnění covidem
fyzicky dotklo mnohých z nás, pak
psychicky se s ním musel vypořádat asi každý. Sledovala jste nějaké
dopady určitého stresu, možné
izolace a změny životního stylu na
lidi ve svém okolí?
„Dopady na psychiku se týkají
všech vrstev obyvatelstva, s jejich
následky se budeme dlouho potýkat. Pravděpodobně nejpostiženějšími skupinami jsou senioři a děti.
Domnělá ochrana seniorů přísnou
izolací změnila konec života mnohých v zoufalé opuštěné utrpení.
Děti a dospívající přišli o jeden rok
života, který i ve vztahu k jejich
věku znamená mnoho, podstatnou
část z toho, co dosud prožili. Následky nedokážeme domyslet. Už
teď máme naprosto přeplněné dětské psychiatrické léčebny a závratně dlouhé objednací doby k vyšetření u dětských psychiatrů.“
yy Během jednoho roku strávily
děti ve školách pět týdnů, mnohé z nich kvůli uzavření kroužků
prakticky přišly o pohyb. Myslíte,
že se zdravotní obtíže u dětí v souvislosti s nedostatkem pohybu
v budoucnu nějak projeví?
„Již před epidemií nemalá část dětské
populace trpěla nadváhou, nedostatkem fyzického pohybu a nadměrným pobýváním ve virtuálním elektronickém světě. Vše výše uvedené je
podkladem pro mnohé nemoci těla

i duše, u všech výše uvedených rizikových faktorů je zřejmý velký nárůst...“
yy Už v době první vlny
ny jste opa
opakovala, že s koronavirem
m se dá vyy
třednictvím
pořádat pouze prostřednictvím
ou můžeme
kolektivní imunity, kterou
m nebo prozískat pouze očkováním
me si prošli
mořením. Postupně jsme
obojím. Co je podle vás i s ohledem
na možná rizika lepší: nemoc prokovat?
dělat, nebo se nechat očkovat?
„Všem doporučuji nechatt se naočkoelná. Současvat, rizika jsou zanedbatelná.
ně jsem ale přesvědčená, že prodělání
málně stejně
nemoci zanechá minimálně
dobrou obranyschopnost, jako je ta poedné z nich
stvakcinační, i když ani u jedné
ho trvání.
si nejsme jisti délkou jejího
Spolehlivou imunitu však zanechá
né onepouze skutečně prodělané
mocnění, při kterém měl pacient
některé z projevů infekce. Pokud
sledek
měl pouze pozitivní výsledek
naky,
testu a neměl žádné příznaky,
braa
je možné, že k vytvoření obranyschopnosti nedošlo.“
yy Poměrně rychlý výý
voj účinné vakcíny byl
ka
z medicínského hlediska
ak
svého druhu zázrak. Jak
ní
vnímáte to, že očkování
někteří stále odmítají?
„Jako důsledek šíření neo-podstatněně negativníchh
informací a nedostatekk
kritičnosti části společnosti při jejich třídění.“
yy Už v minulosti jste
upozorňovala na širší,
zejména ekonomické
souvislosti spojené
s koronavirem. Máte
z nich stále obavy?
„Ano, myslím, že negativní ekonomické
dopady jsou zákonité.
Konkrétněji si je ale
představit nedokážu.“
yy Dá se předpokládat, že během léta se
podobně jako loni život vrátí do relativně
normálních kolejí. Alee
co můžeme čekat naa
ň
podzim? Dá se alespoň
odhadnout, zda navzdory předchozímu
promoření i očkováníí
ná
budou opět nezbytná
ivní
nějaká plošná restriktivní
opatření?
„Nový koronavirus tu určitě
s námi bude, bude se mu dařit o něco
lépe než v létě, doufám ale, že díky
y
získané imunitě již méněě než v uplynulém zimním období. Přála bych
si, abychom se k němu chovali jako
k viru chřipky, kterou bych nikdy nenazvala chřipečkou. Myslím, že ji tak
nenazývaly ani některé úctyhodné
osobnosti medicíny, které se snažily
předat střízlivý, neděsivý pohled na
novou infekci a byly následně dosti
neférově a neadekvátně očerňovány.“
yy Jisté tedy je, že i do příštích let nás
čeká život s koronavirem. Jaký bude?
„Uvidíme. Každému se vyplatí snažit
se, aby byl co nejlepší.“
yy Říká se, že každá krize je zároveň i šancí. K čemu by mohla přispět krize koronavirová?
„Mohla by nás nasměrovat k hledání
smyslu naší existence. To by nám mohlo pomoci zkusit se srovnat s fyzickou
konečností našeho bytí. Byla by to šance, jak prožít a užít si své dny lépe.“

vizitka
MILENA JEŘÁBKOVÁ
✓ narodila se 6. srpna 1963 v Prostějově
✓ absolvovala LF UP v Olomouci 1988,
atestace z pediatrie 1992, atestace
z alergologie a klinické imunologie 2007
✓ lékařka Nemocnice Prostějov od roku
1988 dosud, v letech 2004 až 2009
pracovala také v Ambulanci alergologie
a imunologie MUDr. Evy Souškové
✓ je vdaná, s manželem logopedem mají tři dospělé děti (architekt, lékařka
a studentka medicíny)
✓ mezi její záliby patří příroda, výtvarné umění, fotografie
✓ se svým manželem Lubošem je dlouholetou členkou zastupitelstva
města Plumlov
zajímavost: společně také žijí v domě, který zhruba před 100 lety
obýval tehdejší plumlovský starosta Jan Loubal

zpravodajství
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„Celý aquapark
[2HÁHNDKü@?NO<QDOHDIDKDQJQ<M<OMÜID>D h
máme pro sebe,“
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
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Foto: archiv Richarda Benýška

yy V minulosti se mluvilo o tom, že
bude nádraží prohlášeno kulturní
památkou. Jste rád, že se tak nestalo?
„Pokud bych se měl stát jednou jeho
vlastníkem, tak jsem za to rád. Podle
svých zkušeností vím, že památkáři
rádi radí v něčem, co by sami nebyli
schopni realizovat. Prohlášení budovy chráněnou památkou pro majitele
přináší dost velké komplikace, přitom
budoucí stavební úpravy si dokáže
prodávající definovat jako podmínku
ve smlouvě nebo magistrát přes stavební úřad.“

ze strany 3

PROSTĚJOV V sobotu 5. června
těsně po poledni se Večerník přijel podívat do aquaparku v Krasické ulici. „V pátek dorazilo třicet
lidí, dnes jsou tu jen tyto čtyři
dámy,“ ukázal plavčík aquaparku
na dvě maminky, které se u jednoho z bazénů opalovaly se svými
dcerami...
„
„Přijely
jsme z Olomouce, protože
u nás otvírají koupaliště až příští týden. Tady v Prostějově se nám ale
líbí mnohem víc, je tu pohoda. Obzvláště když dnes máme celý aquapark jen pro sebe,“ zářila spokojeností jedna ze čtyř sobotních návštěvnic
prostějovského aquaparku. „Možná
by tady bylo daleko více lidí, ale například včera jsme nemohli pustit
padesát nebo šedesát lidí, protože
neměli žádné potvrzení o negativním testu na covid-19 nebo o očkování. To vidím jako hlavní zádrhel,
který mnoho návštěvníků odradí od
koupání,“ prozradil Večerníku plavčík. „To ale přece není žádný problém, my jsme se byly ráno testovat
u nás v Olomouci a trvalo nám to pět
minut i s vytištěním potvrzení,“ zare-

8UQDQVWO÷N[V[VQFX÷FÊXM[URQNGéP÷
UG UXÚOK OCOKPMCOK MTCUKEMÚ CSWCRCTMLGPUCO[RTQUGDG
Foto: Michal Kadlec

agovala návštěvnice prostějovského
aquaparku.
Tristní situace s návštěvností byla
také v sobotu po poledni na koupališti ve Vrahovicích. „Máme zde čtyři
návštěvníky. Dnes je ale velká konkurence v podobě dětského dne, který
se koná vedle na fotbalovém hřišti.
Tam je narváno. Tak snad lidi přijdou
odpoledne,“ pronesla smutně pokladní vrahovického koupaliště.
„Návštěvnost během prvních dvou
dní není velká, ale takto začíná každá sezóna. Věřím, že se to v dalších
dnech a týdnech zlepší a že se také
hlavně oteplí,“ uzavřel víkendovou
sondu na prostějovská koupaliště
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
(mik)
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yy Jak jste se dostal k tematice místního nádraží? A jaký k němu máte
vztah?
„Problematiku Moravské západní
dráhy sleduji, co znám Bělecký Mlýn.
A to je už hodně dlouho, jezdil jsem
tam v devíti letech na pionýrské tábory.
Často jsme jezdívali i po tehdy parní
dráze. Dokonce jsme při požární hlídce
jednou hasili a uhasili les. Zpět ale k dráze – je nedoceněná. Ve třicátých letech
minulého století patřila Tomáši Baťovi.
Prosazoval, aby hlavní železniční koridor od České Třebové vedl údolím do
Prostějova a pak na Zlín. Místní nádraží,
které bylo hlavní stanicí dráhy, hodně
znamenalo. Navíc z lesů západně od

Prostějova se stavěl Prostějov. Z kamenolomů po trati třeba celá Rejskova
třída. V osmdesátých letech se zase
dostaly do módy rekreační objekty ve
Stražisku a jinde. To byl jeden z důvodů,
proč vznikl Bělecký Mlýn, jak jej nyní
známe. Pro mě to byl stimul, proč to
celé sleduji.“
yy Jaká byla vaše první reakce, když
jste zjistil, že by se budova měla demolovat?
„Jako vedoucí pracovník dokážu pochopit, proč to Správa železnic chce zmodernizovat. A to stylem, který potřebuje.
Je doba optických sítí, nádraží se dá řídit
odkudkoli. Co nedokážu pochopit, je, že
by někdo budovu chtěl zbourat bez nabídnutí subjektům, pro které smysl má.
Vždycky říkám, že pro Prostějov je tato
secesní stavba známkou historie města.
Takže když se objevila informace, že se
k tomu všichni staví vlažně, řekl jsem si,
že musím vyvinout veškerou energii, aby
se zabránilo destrukci. Nejhorší by bylo

ĀWYHĨLFHçHQ

dorazit na místoo a zjistit, že už budova
nestojí...“
yy Co jste v tomhle
mhle směru už podnikl?
laroval zájem. Každý už
„Jasně jsem deklaroval
ale o tom hovoří,í, jak se mu hodí. Správa
ala, že až na mě bude mít
železnic mi napsala,
m možná dozvím, že se
čas, tak se potom
u
něco bude dít. Podle svých slov postuodické směrnice, kdy to
puje dle své metodické
nejprve nabídnee ostatním složkám
vě a neziskovým
státu, samosprávě
dyž by nikdo neorganizacím. Když
projevil zájem, tak se vypíše
dražba.“
yy Jaká je tedy
dy vaše
ití?
představa využití?
„Vše podstatnéé tam
už vymyšleno je. Ve
svých úvahách počítám,
ošta i když jí to saa
že by zůstala pošta,
mozřejmě nemůžu nařídit. V horním
podlaží by měly být start-up byty. Všichni ale musí počítat s tím, že je to na nádraží a nádražím bude i dál. U přízemí
vím, že by tam mělo být pěkné bistro.
Je zde pohyb lidí, autobusy, navíc je to
jeden z vnitřních okruhů města. Rádi
bychom pak postavili minipivovar.
Původně jsme chtěli stavět na zámku
v Přemyslovicích. Tohle se mi ale líbí
mnohem víc. Současně by zde byla
pěkná, stylová restaurace – v minulosti
zde byla. A vážně uvažujeme i o tom, že
by se sem mohla přestěhovat tržnice.“

Petr Sokol: ĎÓåÚí]ìíÞÝçqïèåÛÚéëèïèåÛòÝè
ÉèìåÚçÞÜähìçiæèïçòā
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV S trochou nadsázky platí, že bez jeho nápadu se ani
podzimní volby nemusely konat.
„V lednu Ústavní soud hodně překvapivě zrušil stará pravidla, která
určují, jak se budou počítat volební hlasy. Zaskočilo to nejen občany, ale hlavně politiky. Mluvilo se
o tom, že se Poslanecká sněmovna
a Senát nemusí rychle shodnout
na kompromisu a reálně může
hrozit, že se volby nebudou moci
vůbec uskutečnit,“ přiblížil Večerníku tehdejší riziko Petr Sokol.

'RWĘHWLFH
Na toho se v krizové situaci obrátil
předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda, aby jako
odborník na volební systémy pomohl hledat cesty z patové situace.
A nebylo to poprvé, kdy zákonodár-

na celou stránku, kdybych měl detailně popsat, co všechno se bude
dít s naším hlasem,“ směje se už naplno. Mnohem vážněji pak přiblížil,
jak se věci mají. „Volební pravidla
jsou vlastně taková stavebnice, z níž
postavíte stroj, do kterého občané
vhodí své hlasy. Na druhé straně pak
vypadnou jména konkrétních poslanců. My jsme sestavili náš ‚stroj‘
tak, aby se o všem nerozhodovalo
v Praze a aby menší strany nebyly
znevýhodněny jako dosud. ZároPokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrála by je koalice Pirátů a STAN s 26 procenty hlasů. Vládní
hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše by skončila s 20 procenty třetí. Nově by se do dolní parlamentní komory doveň jsme ovšem vymysleli vzorec,
stalo hnutí Přísaha Roberta Šlachty s pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi.
který bude pomáhat tomu, aby se
Na druhém místě by se v řijnový parlamentních volbách umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 prolépe sestavovala vláda. Je to taková
centa hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se podle aktuálních výsledků dostalo také hnutí SPD, kterému agentura přisuzlatá střední cesta pro české volby,“
zuje desetiprocentní výsledek. Těsně nad hranicí vstupu do Sněmovny by s 5,5 procenty skončili komunisté. Naopak by v
vysvětlil srozumitelně svůj „vynáPoslanecké sněmovně chyběla ČSSD, u níž neustává dlouhodobý propad preferencí. Aktuální průzkum straně přisuzuje
tři procenta.
lez“ prostějovský odborník a opět
V případě, že by strany kandidovaly samostatně, nikoliv v ohlášených koalicích, nejlépe by se umístilo vládní hnutí ANO.
s úsměvem dodal: „A určitě se mu
To by získalo 19 procent. Se 16,5 procenty by následovali Piráti, což znamená zhruba dvou a půl procentní pokles oproti
nebude říkat ‚Sokolův‘ volební sysdubnovému průzkumu. O třetí a čtvrté místo by se dělili shodně s 11,5 procenty Starostové a nezávislí a ODS. Pod pětiprotém, protože volební systémy se
6RNROĮYY\Q OH]
centní hranicí by skončily strany, které nyní ve Sněmovně jsou zastoupeny, a to lidovci, ČSSD či Trikolóra. Zdroj: ČT24
nazývají podle různých slavných maA v čem tedy „Sokolův“ volební tematiků a vědců. My jsme třeba pro součástku tzv. Imperialiho kvótu, ale lič totiž vlastně ani nepotřebuje vě- musí ale výsledky hlavně považovat
systém vlastně spočívá? „To by bylo náš volební stroj použili jako hlavní nechci zabíhat do podrobností. Vo- dět, jak volební stroj uvnitř funguje, za spravedlivé.“
(pk)

ci sáhli po radě prostějovského specialisty. „S kolegou politologem Láďou Mrklasem jsme připravili základ
volební reformy vlastně již potřetí.
Poprvé v roce 1999 jsme ‚malovali‘,
jak budou vypadat volební obvody.
Parlament tenhle návrh schválil, ale
nikdy se podle něj nevolilo, protože celý zákon zrušil Ústavní soud.
V roce 2009 náš návrh vybrala vláda,
když jsme navrhli nový volební systém, který byl inspirován Řeckem.
Poslanci už ho ale nestihli schválit,
protože padla tehdejší vláda. Nyní
jsme se dostali nejdál, protože zákon
obsahující námi navržený postup již
podepsal i prezident. Tak se snad již
nic nestane a celá republika si zahlasuje podle našeho volebního systému,“ usmívá se Petr Sokol.

20061510964

PROSTĚJOV Sídlo svého podnikání má v Olomouci. Přesto je
Richard Benýšek (na snímku) výrazně spojený s Prostějovskem. Po
celém regionu vlastní zde řadu pozemků a nemovitostí, včetně například stájí, zámku v Přemyslovicích nebo letoviska Bělecký Mlýn.
Nyní hovoří o další investici, tentokrát do místního nádraží přímo
v Prostějově. Podle svých slov k němu má podnikatel dlouholetý
osobní vztah, nelíbila se mu tak informace, že by Správa železnic
budovu chtěla buď zbourat, nebo výrazně zmenšit. „I když chápu
úmysl podniku modernizovat,“ doplňuje myšlenkové pochody.
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Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované stráví tento týden nejvíce času řešením problémů, které
si nadrobili v předchozím období. Většinou nepůjde o nic závažného,
přesto to bude pro mnohé hodně otravný týden. Nebude tak divu, že
nálada všech spadne na bod mrazu
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Těžko říct,
čím to bude, ale ve výměnách názorů
s partnerem budete mít tentokrát navrch.
A to i v případech, kdy se na začátku nebude cítit pevní v kramflecích. Zkuste si
v těchto dnech vybudovat výsadní práva.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nemáte
dostatek víry ve vlastní sílu, takže
do důležitých záležitostí se v těchto
dnech pouštět nebudete. A uděláte
dobře, nic podstatného vám neuteče. A už vůbec ne věci, které by nějak ovlivnily život.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebraňte se setkání s pohodovými lidmi, kteří mohou vnést klid i do vašeho života. Máte sice raději tu a tam
stresové situace, ve kterých vynikáte, ale občas se zastavte a zklidněte
své hormony. Prospěje vám to.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Často se
vám stane, že doma zapomenete
důležité věci a budete se muset pro
ně vracet. Ztratíte tak spoustu času,
který vám bude chybět. Raději si
dělejte poznámky, co všechno daný
den potřebujete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dostanete se
do sporů s lidmi, se kterými jste dříve
nemívali sebemenší problém. Bude
za tím stát vaše podrážděnost a špatná nálada. Pokud si neuvědomíte, že
jednáte špatně, ztratíte hodně přátel.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nemusíte
přemýšlet o každé koruně. Během
pandemie se vám podařilo ušetřit
dost peněz na to, abyste nyní mohli
utrácet. Nakupte si ale jen potřebné
věci, které se vám hodí. Nebo potěšte své blízké.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V práci se
budete docela nudit, protože tolik
úkolů dostávat nebudete. A ty, kterými se budete zabývat, zvládnete
hravě za rekordní čas. Nebude tedy
snadné vydržet celých osm hodin se
tvářit, že pracujete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nedotýkejte se žádných věcí, se kterými jste
dosud nepřišli do styku. Hrozí vám
nebezpečí úrazu, který by vás mohl
vyřadit z oblíbených aktivit na hodně dlouho. Buďte skutečně opatrní,
vyplatí se to.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Máte rádi mírný hazard, takže nikoho nepřekvapí, že se rozhodnete
k nepříliš průhlednému obchodu.
Peníze z něj získáte ale jen v tom
případě, že si veškeré transakce pohlídáte naprosto sami.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Konečně si uděláte radost sami sobě
a pořídíte si do domácnosti něco hodnotného. Vaše dobrá nálada se udrží
i tehdy, když vás známý požádá o půjčku. Tím vás znejistí, ale budete mu věřit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vaše
kuchařské umění ocení hodně lidí,
budete tak v sedmém nebi. Navíc
pro připravovanou oslavu hodláte
upéct mnohaposchoďový dort, který bude středem pozornosti blížícího se rodinného setkání.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Dávejte
si jen takové cíle, které dokážete
splnit. Rádi sice nosíte hlavu v oblacích, ale nyní se držte při zemi
a uvažujte reálně. Například se pokuste vyřešit rodinné problémy, což
vám nedá tolik práce.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NANUKY...

Twister green 80ml

16,90

19,90

19,90

19,90

14,90

Nogger Karamel 90ml

19,90

23,90

-

23,90

-

Míša original tvaroh 55ml

18,90

8,90

17,90

9,90

17,90

Corneto Clasico 120ml

21,90

24,90

-

24,90

-
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15,90

9,90

15,90

15,90

11,90

&DOLSSR-DKRGDPO

19,90

23,90

-

23,90

23,90

Naše
4'57/¦

14,90

infoservis
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Nanuk je synonymem pro mražený smetanový krém v čokoládě a na dřevěném držátku, vyráběného podle amerického výrobku Eskimo-pie. V červenci
1938 představil pražským zákazníkům zmrzlinu v čokoládě na dřevěném
dřívku pod názvem Nanuk majitel firmy Vašata a spol. Název byl odvozen
od eskymáckého lovce Nanuka, hlavní postavy dokumentárního etnografického filmu z roku 1922. A tak jsme se vydali zjišťovat, jak jsou na tom aktuální ceny. Nejlevnější Twister green jsme objevili v Penny marketu, pro karamelového Noggera, jahodové Calippo či Corneto Clasico se stavte v Albertu,
tvarohového Míšu i jahodového Mrože s tvarohem pak nejvýhodněji nabízí
Přejeme dobrou chuť!
shodně Billa.
Průzkum byl proveden ve středu 2. června 2021.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 8. června: sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK
Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká
–Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova),
Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží
čtvrtek 10. června: nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova- Arbesovo nám.), Arbesovo
nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční), za ul. Hybešova – psí loučka (park)

INFORMUJE
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Obory cestovního ruchu a gastronomie jsou dva koronavirovou
krizí nejpostiženější sektory.
Řada podnikatelů v těchto odvětvích přitom dosáhla jen na
omezenou část podpor – podle
propočtu Hospodářské komory činila průměrná kompenzace
v tomto sektoru jen 30 % nákladů.
Upozornila na to Hospodářská
komora během páté debaty z cyklu Volby 2021 na téma Cestovní
ruch pod zátěží pandemie, které
se zúčastnili zástupci politických
stran ucházejících se v nadcházejících sněmovních volbách o hlasy
voličů.
Cestovní ruch a gastronomie jsou
obory, které značnou částkou přispívají státnímu rozpočtu. V předpandemickém roce 2019 odvedli
podnikatelé v tomto segmentu
na daních a odvodech 130 mld.
Kč a zaměstnávali na 250 tis.
lidí nejen v Praze, ale kupř. ve
znevýhodněných regionech, kde
bývá právě cestovní ruch jedním
z klíčových zaměstnavatelů. „Ekonomický, ale i společenský a kulturní význam cestovního ruchu je

Bez efektivní státní pomoci
budou podnikatelé krachovat
nepopiratelný. Současná i budoucí
politická reprezentace by si to proto měly uvědomit a zabývat se jeho
kontinuální podporou – mimo
jiné pokračujícími kompenzacemi
do doby, než bude jejich provoz
stoprocentně obnoven, a rychlým
spuštěním kurzarbeitu pro postižené sektory. Jinak cestovnímu ruchu
hrozí vlna propouštění a krachů,“
říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Komora připomíná, že dosavadní
vládní kompenzace kryly v průměru
zhruba jen necelou třetinu nákladů
podnikatelů v oboru. „V případě
restaurací dokonce evidujeme deset
procent podnikatelů, kterým nezbylo než byznys pověsit na hřebík.
Další provozy jsou i přes rozvolnění
opatření v tomto týdnu pod značným tlakem kvůli souvisejícím hygienickým a kapacitním omezením.
Vláda si musí uvědomit, že kompenzace, které chce ukončit, nelze

vnímat jako nákladovou položku, ale
jako klíčovou investici do budoucna,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu Tomáš
Prouza s tím, že restart ekonomiky
bude bez státní podpory o poznání
delší.
„Řada lidí má navíc stále obavy a do
restaurací se vrací pomalu, podobně pomalý může být i návrat lidí do
hotelů a na památky. Vláda přitom
opět na cestovní ruch zapomněla
při přípravě Národního plánu obnovy a nezvládla se inspirovat ani
v zahraničí, kdy některé země již minulý rok podporovaly investice do
modernizace celého sektoru. Česká
republika je navíc zásadně závislá na
turistech ze zahraničí a bude muset
bojovat se ztrátou pověsti bezpečné
země,“ vysvětluje prezident Asociace
hotelů a restaurací Václav Stárek.
Více z debaty najdete na
www.komora.cz.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Přemylovice
Obec: Nezamyslice
Dne: 21. 6. 2021 od 8:00 do Dne: 29. 6. 2021 od 7:30 do Dne: 24. 6. 2021 od 7:30 do 14:30
14:00 hodin. Vypnutá oblast: 14:00 hodin. Vypnutá oblast: jed- hodin. Vypnutá oblast: NezamysliPřemyslovice: levá strana uli- nostranně ul. Určická s č. 19a-31a. ce: jednostranně ulice Gen. Svoboce směr pošta od č. p. 237 po Obec: Kostelec na Hané
dy od č. 125 po č. 145. Jednostranč. 89. Dále č. p. 245, 246, 249, Dne: 23. 6. 2021 od 7:30 do 14:00 ně ulice Tjabinova od č. 83 po č. 44.
251-258, 260, 261, 271-273, 89, hodin. Vypnutá oblast: levá strana Č. p. 78 a 45 na ul. 30. dubna.
ul. B. Němcové s č. 22-147, mimo Obec: Slatinky
K/2936/4, K/345.
č. 23.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 6. 2021 od 7:30 do 15:30
Dne: 25. 6. 2021 od 7:30 do 11:30 Obec: Kostelec na Hané
hodin. Vypnutá oblast: levá strana
hodin. Vypnutá oblast: odběrná Dne: 23. 6. 2021 od 8:00 do 10:00 ul. (lok RD Trávníky) od č. 226 po
místa SŠ designu a módy, Pro- hodin. Vypnutá oblast: celé ulice konec obce sm. Lípy.
stějov, E. Beneše č. 2893 a ul. Za M. Ulického vč. areálu Domova Obec: Mostkovice
důchodců, Havlíčkova, B. Němco- Dne: 28. 6. 2021 od 7:30 do 15:00
Místním nádražím s č. 4536.
vé, Nerudova vč. sportovního are- hodin. Vypnutá oblast: část obce
Obec: Prostějov
Dne: 28. 6. 2021 od 7:30 do álu, TJ Sokol, fa. Certiko s.r.o. na Mostkovice - pravá strana ulice
12:00 hodin. Vypnutá oblast: Sportovní ul., 8. května od ul. Tyr- Ohrozimská č. 2-30, V Proluce,
bytové domy na ul. Wericho- šova po Sportovní, Třebízského Nábřežní, Pěší, Za Stodolami od č.
va včetně garáží, zahrady na od č. 407 po 673, jednostranně ul. 534 po č. 561, Stichovická č. 42, část
ul. Okružní, parc. č. 6380/1 Tyršova od č. 281 po 368 a 954 na- ul. Prostějovské od č. 80 po č. 88.
proti, ul. Jiráskova od č. 88 po 82.
a 6381/7.
EG.D, a.s.

Hodně štěstí,
pevné zdraví,
máme tě moc rádi, mami,
přejeme ti k narozeninám,
ať roky jdou krokem a s každým dalším rokem,
jenom kveteš nám.
V pátek 4. června 2021
oslavila krásné životní
jubileum 75 roků
maminka a babička
paní Eva KOZÁKOVÁ,
roz. Otrubová.
Vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí
a plno krásných chvil s
rodinou přejí dcera Milena
a synové Pavel a Petr
s rodinami.

VEČERNÍK NA LÉTO
VY U VODY, NOVINY DOMA

Plánujete dovolenou a nebudete mít možnost
si Večerník koupit? Pošleme vám noviny do vašich domovů.
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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

AK CE PLATÍ DO 18.
18 . ÈER
È E R V NA
N A 2021
2 0 21

22
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FINANCE

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

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Sháním pro svou rodinu dům, Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
nebo pozemek. Tel.: 737 827 329
Tel.: 603 218 330
Z důvodu dojíždění do PV, sháním
ke koupi byt. Tel.: 605 011 594

PODĚKOVÁNÍ

Pronajmu plně vybavený byt 1+1
v Prostějově. Tel.: 704 416 641
Obrovské poděkování
VŠEM
z oddělení
LŮŽKOVÉ REHABILITACE
prostějovské nemocnice
za příkladnou péči.
Stanislav Vašička

Pronajmu byt 2+1. Situovaný na jih,
velký balkon. V okolí plná občanská
vybavenost. Tel.: 704 416 641
Pronajmu pozemek (zahradu), 500 m2,
v Držovicích. Cena 1 Kč/rok.
Tel.: 604 716 001
Pronajmu byt 2+1 v Pv.
Tel.: 605 547 122.

Dne 6. června 2021
by se dožil 50 let
pan Petr ELIÁŠ
z Čelčic, později z Prostějova.
A dne 27. dubna 2021
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí,
kdy nás opustil.
Za tichou vzpomínku
děkuji synové
Petr a Lukáš.

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

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

Dne 13. června 2021
vzpomeneme 24. výročí úmrtí
naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem,
kdo s námi vzpomenou.
S bolestí a láskou v srdci
vzpomínají rodiče.

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

Dne 6. června 2021
by se dožila 90 roků
paní Marie MAULEROVÁ
z Kostelce na Hané.
Za vzpomínku děkuje
dcera Miroslava s rodinou.

Jen jedno srdce
na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit jej chtěli,
neozve se víckrát...
Dne 8. června 2021
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Drahomíry ŠOCOVÉ
z Kelčic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Josef, dcera Radmila
a syn Rostislav s rodinami.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.
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Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367

Dne 10. června 2021
by oslavili 80 let
Pavel a Vít NOVOTNÍ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140
Stříhání pejsků Pv tel.: 606 166 853.

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

Dne 8. června 2021
vzpomeneme 6. smutné výročí
od úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Naďa s rodinou.

Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

UZÁVĚRKA
řádkové
inzerce je
v PÁTEK
11. června,
v 10.00 hodin

Dne 6. června 2021
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Jan PULKRÁBEK
ze Smržic.
Vy kteří jste jej měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Zdeňka
a dcery Jana a Eva
s rodinami.

Težké je zapomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžké je vzpomínat, když srdce bolí.
Odešel si všem, kdo Tě rádi měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny a měsíce plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

21040610387

16011421482

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

PRODÁM

PRODÁM NÁDRŽ NA VODU.
Kontejner na 1000 litrů. Cena 1700 Kč.
Prostějov – Čechovice, tel.: 731 855 194,
e-mail: pavelkovin@seznam.cz

20091121414

Prodám atlas světa zn. Editions atlas
velmi levně. Tel.: 604 882 899

.ġ

Dne 5. června 2021
uplynulo 13 smutných roků,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana
s rodinami.

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 13. června 2021
vzpomeneme 40. výročí úmrtí
pana Jana ČERNOCHA
z Prostějova.
Vzpomínáme.

Kdo Vás znal, ten vzpomene,
kdo s Vámi žil a měl Vás rád,
nezapomene.

Dnes, tj. 7. června 2021
vzpomínáme
4. smutné výročí úmrtí
pana Vítězslava TYLŠARA
z Přemyslovic.
S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Helena, syn Stanislav
a dcera Dana s rodinami.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
srd

Dne 3. června 2021
uplynulo 30 smutných let,
co nás opustila
paní Libuše JEDLIČKOVÁ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn s rodinami.

Dnes tj. 7. června 2021
uplyne 36 let,
kdy nás nečekaně opustil
ve věku 39 let
náš milovaný tatínek a bratr
pan Jaroslav ŠIMEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří jej znali a měli rádi,
děkují sestra Danuše,
syn Jaroslav a dcera Ilona
s rodinami.

Dne 8. června 2021
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Stanislava VEČEŘE.
S úctou a láskou vzpomíná
rodina Večeřova a Novotných.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Pluskal 1971
Lešany
Jan Trávníček 1943
Prostějov
Eva Mackuliaková 1940
Prostějov
Svatopluk Lutovský 1928 Prostějov
Miloslav Humpa 1953
Určice
PaedDr. Marie Šromová 1944 Prostějov
Ing. Stanislav Navrátil 1940 Prostějov
Vladislav Mrázek 1928
Smržice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 7. června 2021
Jan Škrabal 1957 Přemyslovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 12. června 2021
Josef Neckař 1936 Vrahovice 10.00 kostel Vrahovice
Josef Šarkőzi 1976
Milič Zmrhal 1934
Miloslav Koudelka 1937
Ing. Antonín Hoňka 1940

Vyškov
Skalka
Ptení
Prostějov

Ing. Pavol Čarnecký 1961
Jarmila Čermáková 1934
Vlasta Svobodová 1948
Zdeněk Hanák 1928

Prostějov
Výšovice
Vyškov
Želeč

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Švestka 1945
Plumlov
Gustav Černý 1940
Žárovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 10. června 2021
Bronislava Sloupská 1944 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel Čechy pod Kosířem

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ing. František Khür 1948

Prostějov

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ruská ulice
Eva DOBIÁŠOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

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

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Aleš Totter
Jaromír PŘIKRYL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KTERÉ SI UŽIJETE
Marcela ŠNAJDROVÁ, Ptení
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby ateliéru.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 1, 3, 4
Kamila CETKOVSKÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Odháněč kun do košíku dejte nic jiného už nehledejte.
Marie ČERVENÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ se slevou v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20050760687

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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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu městečka s přízviskem na Hané v názvu, které leží u říčky Romže jen asi
5 km severozápadně od Prostějova…
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ODBYT, OHLÁSIT, VSYP, LYRY, EVKA, TRÁMEK, LIMO, OMYLY, ACHARD,
SMEŤ, KALICHY, HMAT, FREE, SMÝT, ÚVOD, CHRPA, DŽEM, VÝSADA,
BRÝLE, SEVER, UČEŇ, LETOVAT, AUTO, PUCHÝŘ, OTĚŽ, ALPY, KEŇA,
GRIMASA

21051460568

VELKÝ VÝBĚR PRO VAŠI …

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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VÍKEND OTEVŘENÝCH
ZAHRAD POD KOSÍŘEM

KDE SE CO DÌJE??
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KDY: SOBOTA 12. a NEDÌLE 13. ÈERVNA, OD 10.00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK V ÈECHÁCH POD KOSÍØEM

Nádherná zahrada zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem
je jedním z nejpříjemnějších, ale
i nejnavštěvovanějších míst celého Olomouckého kraje a na výlet
sem pravidelně míří lidé ze širokého okolí. Nadcházející víkend
procházku parkem zpříjemní
kostýmované prohlídky. Kdo pak
o jeho historii a současnosti chce
mít skutečně přehled, ten by si neměl nechat ujít prohlídky s kastelánem či vedoucím parku.
Zámek v Čechách pod Kosířem zve
na program v souvislosti s tradičním
Víkendem otevřených zahrad. Po oba
dva dny v 10:00, 11:30, 13:00 a 14:30
budou připraveny kostýmované
prohlídky parku s hrabětem rodu
Silva-Tarouca. Prohlídka bude vhodná i pro rodiny s dětmi. V sobotu ve
14:00 hodin budou moci lidé vyrazit
do parku s kastelánem, v neděli ve
stejný čas pak s vedoucím parku. Připravena bude rovněž pátrací hra pro
děti, které se mohou těšit i na dílničky
u Hanácké ambasády.
Na speciální prohlídky parku je nutná rezervace předem na e-mailu:
rezervacecpk@seznam.cz nebo
na tel.: 773 784 110.

akce
v regionu...
Sraz veteránů ve mlýně
Tak to bude hukot.
Doslova! Do hradčanského mlýna
se totiž sjedou bastly a patinovky,
tedy ty pravé dvoukolé koráby silnic. Nepůjde však o jen tak ledajaký
sraz motorkářů, naopak. Kromě
toho, že primárně půjde o akci pro
tyto stroje, čeká účastníky velmi
zajímavý a bohatý program. Mlýn
v Hradčanech bude od čtvrtku 10.
až do neděle 13. června hostit účastníky netradičního srazu veteránů,
konkrétně bastlů a patinovek, tedy
klenotů z řad motorek. Na úvod je
připraveno promítání improvizovaného letního kina na dvoře mlýna,
v dalších dnech proběhne projížďka po zajímavých místech v okolí,
koupání v místním lomu nebo beach
volejbal. Na programu bude přednáška o cestovateli Emilu Holubovi
a vrcholem má být orientační závod
družstev, jehož start je naplánován
na sobotní poledne. Novinkou bude
soutěž o nejzajímavější špek srazu.
Vyhlášení hned několika kategorií proběhne v sobotu okolo 16:00
hodin. Část akce bude mít i charitativní podtext, výtěžek totiž půjde
nemocné Erice.

Pohádkový les Myslejovice
Máte malé děti a nevíte, jak společně strávit pěknou sobotu? Dobrý tip
přišel z Myslejovic. Obec zde spolu
s místními maminkami pořádá pohádkový les pro nejmenší. V sobotu
od 15 hodin budou moci lidé zajít
pro kartičku na úkoly do hostince
U Ambrozů a vyrazit na cestu. Celá
trať měří 4 kilometry a čekají na ní
úkoly, soutěže a spousta zábavy. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení
i obří skluzavku. Masky a pohádkové
převleky u dětí (i rodičů) jsou vítané.
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Kdo bude chtít, může prohlídku parku spojit i s návštěvou zámeckých interiérů. „Jsme moc rádi, že od uplynulého týdne naše návštěvníky konečně
můžeme plnohodnotně přivítat jak
v kavárně, tak i na zámku. Ten je otevřen denně kromě pondělí od 9.00
do 17.00 hodin, přičemž poslední

prohlídka interiérů i s průvodcem odchází hodinu před zavírací dobou. Do
skupiny se zatím vejde maximálně devět návštěvníků, proto doporučujeme rezervaci míst či nákup vstupenek
on-line, hlavně pokud k nám míříte
o víkendu,“ vzkázal všem zájemcům
kastelán zámku Martin Váňa.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. června
17:30 CHLAST
komedie Dánsko
20:00 ŽÁBY BEZ JAZYKA
česká černá komedie
úterý 8. června
15:00 VIZIONÁŘ MODIGLIANI
dokumentární film Itálie
17:00 BÁBOVKY
česká komedie
19:00 NAPĚTÍ
horor Velká Británie
středa 9. června
18:00 SMEČKA
dobrodružný film Velká Británie
20:00 VLCI NA HRANICÍCH
český dokument
čtvrtek 10. června
17:00 ANNY
dokument ČR
18:30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
horor USA
20:30 JEŠTĚ MÁME ČAS
drama USA
pátek 11. června
15:30 DUŠE
animovaná komedie USA
17:30 CHLAST
20:00 BÁBOVKY
sobota 12. června
15:00 DUŠE
17:00 JEŠTĚ MÁME ČAS
19:30 DŘEVĚNÁ MÍSA
české drama
20:30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
neděle 13. června
10:30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká fantasy pohádka
16:00 PRINCOVA CESTA
francouzský animovaný film
17:30 BÁBOVKY
20:00 NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
romantické drama USA

Letní Kino
Na nádvoří zámku
pátek 11. června
21:30 PULP FICTION:
HISTORKY Z PODSVĚTÍ
krimi komedie USA
sobota 12. června
21:30 3BOBULE
česká komedie

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
od úterý 8. do čtvrtka 10. 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.

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
16:30 FENOMÉN SAUDEK
slavnostní vernisáž výstavy za účasti
samotného autora bude uvedena ve spolupráci s galeristou Jindřichem Skácelem
a záštitou primátora Statutárního města
Prostějov Františka Jury a jejím originálním doplněním budou fotografie prostějovských tvůrců, kteří tak chtějí vzdát
poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv

Zámek
Prostìjov

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 8. června
15:00 STAŇ SE MUZEJNÍKEM
kreativní odpoledne je určené pro všechny
věkové kategorie
Cena 50 Kč na osobu, doprovod s dítětem
zdarma. Účastníci se musí předem objednat na pokladně muzea osobně, nebo
e-mailem či telefonem. Kontakt: e-mail:
pokladnatgm@muzeumpv.cz, telefon:
582 344 990
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

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. června
V LESE
výtvarný obor zve na výstavu prací z okresní výtvarné soutěže
středa 9. června
10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
zápis nových žáků: Hudební obor Kravařova 14, výtvarný obor – Vápenice 3,
taneční obor a literárně-dramatický obor zámek, Pernštýnské nám. 8

virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
Zámek
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
Konice
a svébytný umělec byl s Prostějovem spjasobota 12. a neděle 13. června
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD tý přes padesát let a stal se jeho jakýmsi do 27. června
svátek otevírání běžně nepřístupných výtvarným kronikářem, když zachycoval SLUNCE AUSTRÁLIE
jeho atmosféru, proměny i pulzující život výstava Václava Ježka
zahrad veřejnost

Zámek
Èechy p. Kosíøem

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po tel. domluvě.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 9. června od 9:50 hodin je
na programu NAUČNÁ STEZKA NA
STRÁŽ. Vycházka pro seniory a další
zájemce povede ze Smržic na vrch Stráž
a zpátky. Cestou si pročteme informační panely stezky a navštívíme jezírko na Stráži, v jehož blízkosti byly nalezeny nejstarší horniny
našeho okresu. Odjezd autobusem (st. č. 9)
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR do Smržic je v 9:50 hodin, návrat do ProsSvatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777 tějova do 13:30 hodin. Délka trasy asi 5 km.
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
SONS PROSTÌJOV
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Prostějovská pobočka Sjednocené
Můžete využít nabídky baterií organizace nevidomých a slabozrakých
do sluchadel a drobné příslušenství (SONS) poskytuje zrakově postiženým
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, klientům základní poradenství, sociálně
či ušní tvarovky různých velikostí).
aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. zapůjčení kompenzačních pomůcek
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležik zapůjčení kompenzační pomůcky. tostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Služby jsme rozšířili o rozvoz pomů- Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15,
cek. Bližší info na tel.: 588 008 095, pondělí 9-12hod a dále po tel. domluvě.
724 706 773.
CENTRUM PRO RODINU
V úterý 8. června od 14 :00 hodin ponám. J.V. Sládka 2, Prostějov
řádá Akademie seniorů na tradičním Každé pondělí od 16:00 hodin, po předmístě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov chozí telefonické domluvě, nabízíme
„DECHOVÉ CVIČENÍ
podporu a doprovázení při hledání řešení
S PAVLÍNKOU“.
v čase náročné životní etapy, či manželské
Přijďte si zacvičit a seznámit se s cviky krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
na uvolnění a posílení horní poloviny ve vztahu s dětmi, pomoc při výchotěla. Setkání se uskuteční v klubovně vném směřování - to vše s psycholožkou
spolku LIPKA.
Marcelou Anežkou Kořenkovou.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 8. června od 16.30 do 17.30
hodin se koná MONTESSORI –
VŠESTRANNÝ ROZVOJ DÍTĚTE.
Kurz s Mgr. P. Sochorovou, ve kterém
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 – 4 roky.
* ve čtvrtek 10. června od 17.00 do
19.00 hodin je na programu kulinářský
podvečer s Viktorií Kozakovou UKRAJINSKÁ KUCHYNĚ – ČINACHY
A PIROHY. Po delší době se vracíme
k ukrajinským specialitám. Tentokrát
všechny ukrajinská rodačka naučí, jak
připravit chutné činachy, což je pokrm
z fazolí, masa a zeleniny, a také skvělé
pirohy z kynutého těsta s bramborovou
náplní. Na závěr bude každý účastník
podvečera moci uvařené jídlo ochutnat. Vstupné 50 Kč dospělí, hlídání dětí
30 Kč/1 - 3 vlastní děti. Upozornění:
program, počty účastníků a podmínky
účasti mohou být upravovány v závislosti na vládních protiepidemických
opatřeních. Před návštěvou Mozaiky
si, prosím, ověřujte konání dané akce
na webové či facebookové stránce příp.
e-mailem či telefonicky viz kontakty
níže.
Bližší info: J. Rozehnalová 776 347 021,
mozaika@zebrik-os.cz.
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MÁJKY PADLY
ƔƔ Během uplynulých víkendů šly
k zemi hned dvě květnové krasavice,
a to ve Smržicích a v Držovicích. A tam
se něco stalo... dvoustrana 28-29
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Foto: Michal Sobecký
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Nový trenér

EXGHLY3OXPORYđ
PROSTĚJOV Předlouhá pauza amatérského fotbalu je snad
už nenávratně pryč a pomalu se začínají roztáčet kola příprav
na nadcházející sezónu. Tu letošní, bohužel opět nedohranou,
ještě zakončí další přátelské duely. Už nyní je však jasné, že do
nové sezóny budou minimálně některá z regionálních mužstev
vstupovat s odlišnými jmény, než tomu bylo v sezóně minulé.

ƔƔ Letošní Krumsínský Haná Cup
v pétanque se neuskuteční, pořadatelé
rozhodnutí zdůvodňují nejistou epidemickou situací.
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zentantku ČR a odchovankyni Dukly
Liberec
strana 45

PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval, celý uplynulý ročník Hanácké volejbalové ligy
smíšených družstev 2020/21
padl za oběť hygienickým opatřením proti šíření koronaviru
u
a s tím spojeným zákazům neproofesionálního sportování. Alespoň
ň jeden turnaj na závěr zrušené sezóny však
vedení soutěže – dlouhodobě hrané v Prostějově – přece jen zorganizuje. Uskuteční se pod názvem O POHÁR HVL aneb umíme
to ještě? A to v sobotu 12. června od 8.00 hodin ve venkovním
areálu U Rockyho v prostějovské Krasické ulici vedle aquaparku.
„Rozhodli jsme se uspořádat rekonvalescentní turnaj. Těšíme se
na vás na všechny, už to bylo fakt dlouhé bez volejbalu a bez party! Přihlášky posílejte prosím co nejdříve,“ informovala na facebookovém profilu SK HVL Prostějov jedna z šéfek soutěže Jana
Dosedělová.
Zájemci o účast se mohou hlásit až do 10. června prostřednictvím
e-mailové adresy komise@hvlprostejov.cz, startovné činí 800 korun za celý tým a bude splatné při prezenci před začátkem klání.
„Akce proběhne podle aktuálně platných epidemických opatření,“ ujistila Dosedělová.
V průběhu minulého týdne to vypadalo, že by počet zúčastněných
kolektivů mohl dosáhnout i dvouciferného čísla.
Jak vše reálně dopadne? O tom budeme ve Večerníku referovat
podrobnou reportáží.
(son)
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MNL;Hí ƔƔ Prostějovské volejbalistky přivítaly
ve svých řadách mládežnickou repre35
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Vy u vody,
noviny doma
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sují dějiny! Jejich dres oblékl první fotbalista tmavé pleti z jiného kontinentu.
Kdo jím je?
strana 35
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ƔƔ Už ve čtvrtek je uzávěrka přihlášek
do florbalových soutěží pro sezónu
2021/2022, pro minulou se přihlásily
do soutěží tři kluby z Prostějovska s téměř dvěma desítkami družstev.

ƔƔ V Čechovicích otevřeli slavnostně
fotbalové minihřiště s umělou trávou,
které bude sloužit tamnímu Sokolu.

ƔƔ Fotbalisté Klenovic na Hané přepi-

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

WHU¿

ƔƔ Dobrou zprávu má redakce Večerníku pro řidiče, na opravách exitu
a dálnice ve Vranovicích-Kelčicích se
pracuje i během sobot, tím dříve tak
budou práce hotovy.

ƔƔ Město Prostějov již začátkem roku
2021 avizovalo záměr vybudovat v Kolářových sadech návštěvnické zázemí.
Nyní budou zastupitelé schvalovat finance potřebné pro jeho vznik.

AFRIČAN DO „KLENEK“
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PROSTĚJOV Pohodová neděle, nebe bez mráčku a atmosféra
navozující prázdniny. Přesně za takové konstelace vystoupil v neděli odpoledne Václav Lebeda, známější jako Voxel, v autokempu
Žralok. Devětadvacetiletý zpěvák a kytarista s sebou přivezl nejen
řadu svých hitů, ale zejména dobrou náladu. Hned ukázal, že si sám
ze sebe rád dělá srandu. Stejně tak i z diváků. Večerník ale nechyběl.
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

MLADÝ HUDEBNÍK VYSEKL
32./21832.ÉĠ29,$69eþ(1ħ
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„Nemám zde kapelu, potřebuji teda,
až takhle bouchnu do kytary, abyste tleskli. Většinou je to průser…,“
konstatoval. „A ano, i tady to tak je,“
smál se při prvním pokusu. Brzy si
mladý hudebník obecenstvo získal.
Zahrál řadu písní ze svých alb, třeba z prvního alba V síti. Nechyběly
písně Zejtra je taky den, Trip nebo
Na vlně. Tři písně pak zazpíval spolu se svou manželkou Marií. Jedna
z nich byla i o jejich vztahu, který –
podle slov zpěváka – prošel během
koronavirové partnerské „ponorky“
nemalou zkouškou. Nyní si z toho
ale manželé dokáží dělat na pódiu

legraci. Jindy ale zahrál na veselejší notu. „Tohle jsme zpívali s mým
úspěšnějším a plešatějším kamarádem, který se jmenuje Pokáč. Je to
písnička o chorobném odkládání
povinností na příští dny, týdny, případně reinkarnace,“ oznámil publiku, které se v průběhu koncertu
rozrostlo. Úspěch pak sklidil také
„Neoficiální reklamou na dovolenou
v České republice“. I když kdoví, kolik lidí skutečně vyrazí místo do zahraničí do Bruntálu, Českého Brodu
nebo Postoloprt, kam singlem zval.
Zpěvák a muzikant Voxel se nakonec
dočkal potlesku a jásotu. Ne poprvé,

Foto: Michal Sobecký
na české hudební scéně už není nováčkem, bodoval třeba v anketě Zlatý slavík a jeho písnička U nás v ulici
je často hraným hitem. Ostatně na
YouTube má už přes 13 milionů
zhlédnutí. Optimisticky jako právě
tato píseň, kterou Voxel zakončil
vystoupení, sám taky vystupoval.
A i tím si získal rychle přízeň publika. „Bylo to výborné, vynikající, po
covidové době se konečně zase něco
vyvedlo. Se zpěvákem Voxelem,
s ním už se známe dlouho. Bylo to
rozhodně pěkné. Ale mohlo být více
lidí,“ konstatoval s úsměvem Zdeněk
Doležal, jeden z mnoha posluchačů.

PROSTĚJOV V nedávné době
byly v Prostějově instalovány tři
knihobudky a minulý čtvrtek přibyla v pořadí už čtvrtá. Tu darovala
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova a náměstkyně primátora Milada Sokolová základní
škole v ulici E. Valenty. A právě před
školní budovou byla uplynulý čtvrtek odpoledne slavnostně otevřena
a vzápětí i pokřtěna „dětským šampaňským“. A Večerník byl u toho!

i knihobudku přímo před školou. My Křest nové knihobudky doprovodil také básničky. Na úplný závěr byla v posami už máme vytvořenou knihovnu, pestrý program plný roztomilých vy- řadí už čtvrtá knihobudka v Prostějově
do které nám knihy darovali rodiče stoupení dětí, tančilo se a recitovaly se pokřtěna „dětským šampaňským“.
BYLI JSME
U TOHO
a prarodiče našich žáků,“ poznamenal
ředitel školy Radim Weisser.
Slavnostnímu křtu nové knihobudky
byla samozřejmě přítomná i náměstky prostějovského primátora. „Všechny moje děti navštěvovaly tuto školu
a nejmladší se zde stále učí. Náš spolek už v Prostějově od roku 2015 instaloval tři stejná zařízení a měli jsme
FOTOGALERIE
k dispozici ještě čtvrtou knihobudku.
a VIDEO
klikni na
Michal KADLEC
Má volba, komu ji darovat, byla jedwww.vecernikpv.cz
Projekt nabízející směnu knih napsal
noduchá. Jsem potěšena, že přispěje
tedy čtvrtý díl. „Naše učitelky už dříve Kniha je naprosto neodmyslitelnou že jsme ve spolupráci s Okrašlovacím k četbě a vzdělávání právě dětí z této 2ąGFDWFQXQW\¾MNCFPÊwMQN[XWNKEK'8CNGPV[D[NCXGéVXTVGMUNCXPQUVP÷
RQMąV÷PCPQX¾MPKJQDWFMC
2x foto: Michal Kadlec
uvedly v život projekt Čtení nás baví. součástí naší výuky a jsem proto rád, spolkem mohli dětem nabídnout školy,“ řekla Milada Sokolová.
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PROSTĚJOV Série vládních rozvolnění uvolňuje otěže i pořadatelům kulturních a společenských
akcí. Po roce „bídy“ vlévá novou
krev do žil možnost uspořádat
tradiční Rock Maier Fest na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě také Petru Zlámalovi, majiteli
umělecké agentury HIT TRADE.
Je tak nasnadě, že rockoví muzikanti znovu oživí přehradu. A nejen
to. Hudební produkce bude letos
oživena o jednu horkou novinku.
Festival začne první ze tří naplánovaných akcí už v sobotu 19. června
a milovníci rockové muziky najdou
na pláži U Vrbiček velice atraktivní
zázemí. Vše totiž bude „vyšperkováno“ mnoha stánky s rychlým občerstvením, kterému budou vládnout
burgery a hot-dogy. Ano, první
Burger Rock Fest je už za dveřmi!

Prostějovská agentura HIT TRADE začíná sérii tří kulturních akcí
v rámci festivalu Rock Maier Fest
už v sobotu 19. června! A půjde
o novinku jinak tradičního každoročního programu. „rozhodli
jsme se navázat na současnou
situaci, kdy bylo přes dlouhou
dobu vše uzavřeno a gastro obory
fungovaly pouze formou výdejních okének. Hodláme uspořádat
první ročník takzvaného rychlého
občerstvení ve stylu burgerů, hot-dogů, langošů a podobně. Akci
jsme nazvali Burger Rock Fest. To
znamená, že tato akce je spojením
gastronomie s převážně rockovou hudbou. Účast nám přislíbili
odborníci a specialisté, kteří jsou
mistry v kuchařském umění, například Angel grill Foodtruck,
Pluhař Foottruck, Zámecká za-

hrádka Konice, restaurace U Hudečků, restaurace u Chmelů, pan
Křupka a Národní dům, občerstvení Sandokan, Létající Langoše, občerstvení Max, občerstvení
U Dvou přátel, a spousty dalších
partnerů, se kterými je pan Kocourek v jednání. Chceme návštěvníkům zpříjemnit sobotní
odpoledne a po tak dlouhé době
jim nabídnout nevšední odpočinek a zábavu spojenou s dobrým
jídlem a skvělou muzikou, na kterou se mohou všichni těšit už 19.
června od 15.00 hodin,“ avizuje
Petr Zlámal s tím, že připraveny
budou i trdelníky, francouzské
palačinky a jiné laskominy. Zábavu pro rodiny s dětmi jako jsou
skákací hrady a podobně, zajistí
provozovatel areálu Radek Kocourek.

Akce bude tedy plná dobrého
jídla a pití, ovšem k tomu všemu
bude k vidění a samozřejmě i slyšení výborná muzika. O účinkujících už je také jasno. „Na této
akci se kromě zmiňovaných odborníků z gastronomické oblasti
představí především prostějovská
kapela Keks, která svými písněmi
připomene mnohým návštěvníkům mladá léta a oživí spousty
vzpomínek prožité s touto věhlasnou kapelou. Další, kdo se nám
na této akci představí, je nové
seskupení, které vytvořilo revivalovou kapelu Elán s excelentními
muzikanty. Samozřejmě nebude
chybět rockové seskupení muzikantů kapely Quercus ve formaci
AC/DC Back is Black a neméně
známá sestava Suzi Quatro Pv
revival. Tuto akci doplní vloni

vzniklé rockové seskupení SmeTuZas, aktéři si mimo jiné říkají
Pytlíkova banda, ve kterém se
objevuje Roman Doležel Pytlík,
a celé to zahájí po 15. hodině staré seskupení Sláva band,“ poodhaluje roušku hudebního programu
Zlámal s tím, že další překvapení
už prozrazovat nebude. „Pokud
bychom vše prozradili, tak už by
to překvapením nebylo,“ usmívá
se lišácky šéf umělecké agentury
a hlavní organizátor rockového
festivalu na pláži U Vrbiček na
plumlovské přehradě.
Večerník se pochopitelně zajímal
také o to, co dále agentura HIT
trade na letošní léto chystá. „Je
to jednoduché, můžeme připravit pouze to, co nám stát a vláda
umožní. Proto je vše připravováno dopředu, ale zcela doladěno na

poslední chvíli. Novinkou je první
ročník Burger Rock Festu, nebude
samozřejmě chybět tradiční letos již XIV. ročník Rock Memory
of, koncert největších rockových
vzpomínek na všechny prostějovské muzikanty, kteří už nejsou
mezi námi. Tímto jim vzdáváme
hold. Každý rok se bohužel řada
zesnulých muzikantů rozrůstá
a letos tomu není jinak. Do rockového nebe odešli další. Například
JUDr. Alois Grumlík, který byl
jedním z prvních managerů prostějovských bigbítů, a minulý týden Miloš Humpa, ten patřil mezi
specialisty v opravách hudebních
aparatur a techniky prostějovských
kapel. Léto U Vrbiček pak doplňuje v polovině měsíce srpna klasický
Guláš Rock Fest,“ předestřel Petr
Zlámal.
(pk)

navštívili jsme
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PROSTĚJOV Asi každý z nás v životě viděl frontu na zlevněné
maso, vstupenky na hokej, podpis rockové hvězdy či předplatné v prostějovském divadle. Ale spatřit dlouhý zástup lidí před
vstupem do muzejní galerie Špalíček v Prostějově se v životě
každému nepoštěstí. Tento vzácný úkaz byl k vidění ve čtvrtek
3. června při slavnostní vernisáži výstavy Fenomén Saudek,
na kterou dorazily odhadem více jak tři stovky lidí. Expozice je
doplněna o autorské akty tvůrců spjatých s prostějovským regionem. „Všichni jste lepší než já!“ vzkázal jim osobně sám Jan
Saudek, který po zbytek času čelil náporu svých natěšených fanynek. U toho Večerník, mediální partner výstavy, nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zcela střízlivý, ve stále solidní kondici
a s jiskrou v oku dorazil do Prostějova
na vernisáž své výstavy Jan Saudek, který 13. května oslavil své 86. narozeniny.
Prvotní setkání s jindy nevídaným
počtem návštěvníků se odehrálo před
hlavní budovou prostějovského muzea. Chybět mezi nimi nemohla ani
desítka regionálních tvůrců, jejichž
autorské akty jedinečným způsobem
dotvořily přehlídku celoživotní tvorby fotografa známého v celé řadě zemí
světa. „Jan Saudek je výjimečný, nezařaditelný a mimořádně vytrvalý solitér
na jevišti výtvarného umění,“ řekl na
jeho adresu profesor Ivo Barteček.

„VANA MI NECHYBÌLA“
Fotografický mág se lidem představil
jako samorostlý milovník košilatých
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Výstava ve Špalíèku prostìjovského muzea
E\OD]DKiMHQDVODYQRVWQtYHUQLViçt

jeho podpisu. Několik málo z nich
FOTOGALERIE
odmítl, ale většinu z nich uspokojil.
a VIDEO klikni na
„Dnes určitě nebudu spát, miluju ho
www.vecernikpv.cz
přes třicet let, on je prostě božský,“
dávala zcela nepokrytě najevo své
vytržení zhruba šedesátiletá dáma
anekdot se svérázným humorem bezprostředně po tom, co ji její dcei hygienickými návyky. „Jsem pří- ra na mobil vyfotila v letmém objetí
rodní muž, bývaly doby, kdy jsem s jejím idolem.
v bytě neměl ani vanu. Nijak mi neRODINA I ZVRÁCENOST
chyběla, moc se nemyju ani nyní,“
přiznal se Saudek, jenž do Prostějova dorazil po boku své manželky Přímo v prostorách prostějovského
Pavlíny. „To je moje žena, ona si bere muzea ve Špalíčku mohli lidé obdipětinu z toho, co prodám, a ze zbyt- vovat snímky, které se často ve svých
ku platím alimenty,“ představil šest- četných reprodukcích již zabydlely
aosmdesátiletý Jan Saudek stručně v interiérech nejedné české domácsvoji životní družku, s níž má tři děti nosti. Nechybí na nich naštěstí ani
a jež je dle jeho vlastních slov tím je- ikonické fotografie ze šedesátých let,
v nichž Jan Saudek fotil nejen svůdné
diným „čeho v životě nelituje“.
ženy, ale jedinečným způsobem zaÅ21-(35267ą%2æ6.ë´
chycoval svoji tehdejší rodinu. Po jejím rozpadu se již zaměřil zejména na
Po úvodním zahájení výstavy se erotikou sršící fotografie, které si zcela
všichni přítomní průvodem vydali záměrně pohrávaly s jistou zvrácez hlavního prostějovského náměstí ností. Nikdy jim však nechyběla spesměrem k budově Špalíčku pros- cifická řemeslná kvalita. Vše vyvrchotějovského muzea. Nejpomaleji ze lilo snímkem nazvaným příznačně
všech šel právě Jan Saudek se svojí Incest, na němž se sám autor zvěčnil
partnerkou. Příčinou rozhodně ne- s vlastní dcerou Karolínou, s níž dobyly jakékoliv fyzické obtíže úměrné konce zplodil dítě. To si však jeho ma- ,CP5CWFGMPCX\FQT[UXÆOWX÷MWUTwGNGPGTIKÊ
věku, ale roj fanynek, který jej od minka, jež měla dlouhodobé problépočátku obklopoval. Všechny jej to- my s drogami, nakonec nechala vzít. vené věci jsou až nesmyslně teatrální Saudek má fotografování upřímně
tiž neustále zastavovaly, přičemž se „Spousta těch notoricky známých fo- a na hranici kýče. Nicméně je mi rád, nic jen tak neodflákne a vždy se
s ním chtěly fotit, případně si žádaly tek se mi líbí. Naopak některé vysta- sympatické, že ze všech je cítit, že Jan snaží, aby výsledek vypadal tak, aby
se za něj nemusel stydět,“ ohodnotila
vystavené práce návštěvnice Tereza.
2x foto: Martin Zaoral

jaký byl saudek v prostějjovvě...

a 1x foto: Michal Sobecký
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Pořadatelé si po skončení vernisáže v první řadě oddechli. „Za
prvé jsem rád, že se to vůbec podařilo zorganizovat. Hlavní díky
míří Pavlíně Saudkové a kurátorce prostějovského muzea Kamile
Husaříkové, bez nichž by se to určitě nezvládlo. Těší mě i bezvadná
spolupráce s Večerníkem, jehož
přehled regionálních tvůrců mi
připomněl éru, kdy něco podobného v celorepublikovém měřítku

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký

udělal časopis Reflex. Všem, kteří se do této výzvy zapojili, bych
chtěl poděkovat. I Mistra jsem
dnes musel obdivovat, jak ve svém
věku zvládl takový nápor fanynek.
Skvěle nám vyšlo i počasí, přišla
spousta lidí a věřím, že někteří se
sem vrátí a jiní si sem ještě najdou
cestu,“ vyjádřil se galerista Jindřich
Skácel, který byl prvotním hybatelem celého projektu, jehož součástí bylo i sobotní promítání v kině
Metro 70. V hlavní roli snímku
Fotograf o životě Jana Saudka se
představil Karel Roden.
Prodejní výstava, nad níž převzal
záštitu prostějovský primátor,
bude v galerii Špalíček k vidění až
do 5. září.

qB?:H7
PROSTĚJOV Zajímavá možnost se naskytla desítce prostějovských fotografů. Mohli totiž
vystavovat spolu s veleznámým
fotografem Janem Saudkem.
A místní fajnšmekři se této možnosti chopili. Jedním z nich je
Marek Gerhard (na snímku). Focení má jako koníček přes dvacet let, v minulosti se jím i živil.
Jeho práce je přitom rozmanitá,
rád fotí přírodu, ale také lidi,
zejména ženy. Jeho objektivu
neunikají ani kulturní akce. „Je
to docela adrenalin,“ říká o práci
na koncertech. Jak vnímá fotografování v době moderní a plné
technologií? Nejen o tom pohovořil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.

Michal SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal k focení?
A vzpomenete si na své začátky?
„Fotím odmalička, bavilo mě to
vždycky. I na střední škole, na gymnáziu, když jsem chodil, tak jsem všude
sebou foťák táhl. Tehdy ještě mikrofilm. A kolem roku 2004 přišel digitál
tehdy jsem si pořídil první digitální
kompakt. Potom v roce 2006 zrcadlovku. A začal jsem fotit mnohem
víc, nemusí se řešit filmy a podobně.
Je to levnější a nafotí se toho mnohem víc.“

yy Co všechno nyní fotíte?
„Pro město například Wolkerův Prostějov a Hanácké slavnosti, to jsou stěžejní
akce. Obecně ale fotím cokoli reportážního, zajímavého. Když mě někdo
požádá o nafocení něčeho, tak mu to
nafotím. Dřív jsem hodně fotil koncerty. Teď už je to hodně omezené kvůli
koronaviru, velké akce odpadly. Třeba
velké koncerty, ty mě bavily hodně. Samozřejmě je tam adrenalin, pustí tě na
první tři písničky a během nich se toho
musí nafotit co nejvíc, najít něco zajímavého a potom to co nejdříve protřídit,
upravit a odevzdat. Když je tedy koncert v osm večer, tak do půlnoci nebo do
dvou do rána se musí práce odevzdat.“
yy Takže práce fotografa zdaleka
není jen o technickém vybavení,
kompozici a šikovnosti?
„Tak to bohužel dneska je. Čas strávený postprodukcí, tříděním a úpravami se minimálně vyrovná času strávenému focením. Záleží, co člověk
fotí. Když je to třeba portrét, tak tam
se retušuje více. Reportáž ne. Ale jsou
tam barevné úpravy, při udělání mnoha fotek je potřeba to protřídit.“
yy Jak hodnotíte výstavu Fenomén Saudek a propojení zdejších
fotografů s dílem Jana Saudka?
„Jo, myslím si, že to byl super nápad.
Musím poděkovat Martinu Zaoralovi,
že si na mě vzpomněl a vlastně celou
akci vymyslel. Každá taková možnost

CO ŘÍKÁTE NA TO, ŽE
V PROSTĚJOVĚ VYSTAVUJE
JAN SAUDEK?
MILADA SOKOLOVÁ,
B¤AęGH?ÑBęDF=A¤HCF7
DFCC8@7GH?I@HIFÑ
„Myslím si, že každá výstava v Prostějově je důležitá k obohacení kulturního života ve městě. To, že pan Saudek
osobně dorazil, bylo skvělé, z čeho
mám ovšem ještě větší radost, je to, že
se zviditelnili při této příležitosti i výborní prostějovští fotografové.“

Petr SLÁDEK, JÑGH7JI>¶9¶;CHC<F7;
„Já Jana Saudka považuji za nejlepšího
fotografa v Česku, nebo přinejmenším
jednoho z nejlepších. Je úžasná věc, že se
něcotakovéhopodařilouskutečnitvProstějově. Nestává se to zrovna každý den.“

VÁCLAV HORÁK,
GH7HIH¤FB¶L¤GHID9:'IL:7
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někam fotky pověsit je dobrá, snímky
patří na papír. Je to už možná klišé, neboť
devadesát procent lidí kouká na fotky na
mobilu, na čtverečky pět krát pět centimetrů. Třeba uměleckou fotku retušuji
hodinu a lidi detaily nevidí. Retušuji třeba každý vlas, pupínek, cokoli, co se mi
nezdá. A pak lidi barbarsky koukají na
snímek na malém mobilu. Doba je moc
rychlá, vůbec si to neužijí. Tohle je právě
to pěkné: zastavit se, podívat se na fotku
v normálním formátu. A věnovat se jim.

Tohle je prostě super. Navíc jméno Jan
Saudek zvoní – je pěkné si prohlédnout
jeho snímky. Pro fotografa plus.“
yy Je nějaká část Saudkova díla,
která vás inspirovala?
„Ta fotka, kterou jsem fotil, je Saudkem inspirována a je mu nepřímo
věnována. Prostě zadek.“ (smích)
yy Takže jste mu věnoval zadek…
„Ano, je ním to inspirované. Když
jsem to fotil, tak mě napadlo, že je to
taková saudkovina.“

yy Je něco, co byste v žádném případě nefotil?
„Asi bych hodně zvažoval, kdybych
měl fotit něco politického. Pokud
bych nebyl ve velké finanční krizi,
odmítl bych. Nebo něco vyloženě
hnusného. Když jsem pracoval pro
noviny, nerad jsem fotil autonehody. Radši jsem dělával snímky,
o které lidi stojí. Jo, a taky bych nejel
fotit do války. Na to asi nemám koule.“ (úsměv)

„Je to projekt, který byl připravený
dlouho dopředu a jsem rád, že vše
vyšlo. Určitě nebylo v našich možnostech dostat Jana Saudka do Prostějova,
což se povedlo na základě spolupráce
s panem Skácelem, který možnosti a
kontakty má. Já vlastně jen uskutečňuji
to, co bylo v plánu. Jsem rád, že výstava přinese muzeu návštěvnost. Jan
Saudek je zajímavá osobnost, možná
kontroverzní, někdo ho miluje, někdo
nenávidí. I to prostě dělá tu reklamu
muzeu a ta návštěvnost určitě bude vysoká, což ukázala i vernisáž.“

+H7@G:'=97@-C8:9?ê

společnost

Prima byl první červnový den spatřen v prostějovských ulicích. „Viděli
jsme televizní štáb na Karlově, jak
tam běhali s kamerou,“ svěřila se jedna z Prostějovanek.
Kdy bude pořad odvysílán, zatím
není známo. Běžně se rozpětí mezi
natáčením a odvysíláním pohybuje
v řádech několika měsíců. V Prostějově se pořad Prostřeno! natáčel například v listopadu 2016, odvysílán
pak byl v únoru příštího roku. (mls)
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ciplínách soutěží o sladké ceny, jsme velice vděční i policistům. Jejich atraktivní ukázky zbraní, výstroje a také
služebních aut děti velice přitahují. Navíc nám tady
strážci zákona předvedli i několik praktických ukázek,
tou mezi dětmi asi nejoblíbenější je výcvik služebních
psů. Máme tady ale také hasiče z místní dobrovolné
jednotky, kteří nakonec na hřiště nafoukají metr a půl

&÷VUMÚFGPPCXTCJQXKEMÆOHQVDCNQXÆOJąKwVKO÷ND¾LGéPQWCVOQUHÆTW
Foto: Michal Kadlec

jjak
ak see vvrahovické
raahoovickké děti
děěti bavily...
baviily....

Už od rána na dětské hřiště, které je součástí toho fotbalového, proudily davy, kterým samozřejmě vévodily
malé děti. Po roce odmlky se místní rybářský spolek
Nemary vrátil k letité tradici a uspořádal Dětský den ve
Vrahovicích. „Den dětí takto pořádáme už asi pátým
rokem a vždycky s podobným úspěchem jako letos.
Naši akci vždy navštíví přes dvě stě dětí a přibližně stejný počet rodičů. Jsme moc rádi, že krásné počasí k nám
děti i dospělé přitáhlo i letos a my všem nabízíme atraktivní prožití sobotního dopoledne,“ řekl Večerníku
přímo na místě Pavel Bizdra, člen rybářského spolku
Nemary ve Vrahovicích. „Kromě toho, že tady máme
celkem dvanáct stanovišť pro děti, kde v různých dis-

Michal KADLEC

PŮVODNÍ reportáž
pro Večerník
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PROSTĚJOV Rybářský spolek Nemary
společně s vrahovickými sokoly a dalšími spolupracovníky za finanční pomoci
prostějovského magistrátu připravil během uplynulého sobotního dopoledne
famózní Dětský den ve Vrahovicích. Na
místní fotbalové hřiště si našlo cestu na
pět set lidí, tedy dětí ve věku do dvou do
třinácti let v doprovodu rodičů. Obzvláště
pro ty nejmenší byla připravena nekonečná řada soutěží a celou akci vyšperkovali policisté a hasiči. Ti pro děti připravili
atraktivní ukázky své činnosti a na závěr
dne hasiči „zavalili“ hřiště bílou pěnou.
V ní pak děti bloudily podle libosti... Vše
pěkně zblízka sledoval i Večerník.

policisté, hasiči, ale i živý vodník

PROSTĚJOV Samostatný, graficky atraktivní portál
s informacemi pro turisty, kde budou k výběru trasy,
virtuální prohlídky, balíčky, informace o příjezdech
a parkování, kulturní akce a mnoho dalšího. To je záměr,
kterému dali na svém posledním jednání radní zelenou.
„Rádi bychom turistům ukázali, že také náš region a město mají co nabídnout, že je tady mnoho zajímavých míst,
která stojí za vidění,“ usmívá se primátor František Jura
a dodává, že inspirace přišla například z webových portálů
Dvora Králové nad Labem či Olomouce.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V rámci nedávné
Noci kostelů mohli návštěvníci
zavítat i do otevřené bývalé synagogy, nyní kostela Husova sboru
Církve československé husitské
v Demelově ulici v Prostějově.
Lidé zde měli možnost vlastně
poprvé od rozvolnění protiepidemických opatření zhlédnout
výstavu přesunutou před časem
ze Špalíčku. Šlo o 15 panelů věnujících se historii prostějovských
synagog a modliteben.

V současnosti je vše na počátku a se stávajícím dodavatelem internetových stránek města se budou řešit požadavky na obsah, strukturu nebo funkcionality. „Firma
má s portály tohoto druhu bohaté zkušenosti. Vytvořila
turistické stránky například ve Dvoře Králové nad Labem, portál pro střední Čechy, Český ráj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Jizerské hory a podobně,“
uzavřel primátor Jura, který věří, že turistický portál
města Prostějova turisticky zatraktivní jak město, tak
jeho okolí.
(mik)

seznámit nejen s tematikou prostějovských židovských svatostánků, ale také
jejich rabínů, kteří v těchto místech
působili. Nedílnou součástí je krátká
historie prostějovské židovské komunity a židovských hřbitovů,“ pronesl
v pátek 28. května Filip Gregor, historik Muzea a galerie v Prostějově.
Současný kostel Husova sboru původně nepočítal s tím, že se zúčastní
celonárodní akce Noci kostelů, ovšem okolnosti kolem výstavy však
vedení sboru přinutilo změnit plány.
„Náš kostel je dnes otevřen opravdu
mimořádně, jen z toho důvodu, že
nám byla zapůjčena výstava s názvem
Prostějovské modlitebny a synagogy.
Celou ji připravili Filip Gregor společně s Marií Dokoupilovou. V letošním
roce jsme původně nebyli připraveni na akci Noc kostelů, ovšem tato

Foto: Michal Kadlec
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jedinečná možnost výstavy změnila
naše plány. Navíc jsme všichni rádi,
že se konečně po pandemii vracíme
postupně do běžného života, tudíž
i možnost vidět tuto jedinečnou výstavu byla pro nás silným motivem, proč
v rámci celonárodní akce otevřít i náš
kostel. Jsme rádi, že lidé chodí, i když
v omezené míře. Žádné doprovodné
kulturní vystoupení připraveno nemáme, návštěvníkům k prohlídce výstavy pouštíme jen meditační hudbu,“
řekla Večerníku přímo na místě Ivana
Krejčí, duchovní Církve československé husitské v Prostějově. „Židovská
minulost Prostějova je velice bohatá
a lidé by na významnou historii města neměli zapomínat. Jsme rádi, že
finančně tuto výstavu podpořil i spolek Hanácký Jeruzalém,“ dodala Ivana
Krejčí.

8MQUVGNG*WUQXCUDQTWX&GOGNQX÷WNKEKUKP¾XwV÷XPÊEKRTQJNÆFNKXÚUVCXWQåKFQXUMÆJKUVQTKK2TQUV÷LQXC

„Do dnešního kostela, který v letech
1904 až 1945 sloužil prostějovské židovské obci jako hlavní templ, se tak
Foto: Michal Sobecký vrátila připomínka jeho dávné historie
spolu s historií prostějovské židovské
vor, na kterém jezdívaly děti. Ale ně- obce. Návštěvník se tady dnes může
kdo ho rozbil,“ prozrazuje Kučera. Jde
také o místo plné vzpomínek. „Prožili
jsme zde celé mládí, byli jsme tu pořád. Chodívali jsme se sem učit plavat,
potápět, kouřit i na rande,“ vzpomíná
starší muž u piva s úsměvem. „Frkli mě
sem a nauč se plavat. Člověk pil vodu
i s čolky,“ směje se.
Současnost, kdy je místo udržované
a průběžně se zde seče tráva a pořádají
akce, je přitom místním taky blízká.
„Je to tu moc pěkné, rádi se zde scházíme. Je to tady fajn,“ konstatovala se
spokojeným úsměvem žena sedící
naproti.
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Turistický portál má zatraktivnit město

Michal SOBECKÝ

ně tak točené pivo. A taky dezinfekci,“ hlásil s úsměvem za organizátory
Dalibor Kučera, který měl přitom
s kolegy plné ruce práce. Aby ne,
lidí se sešlo opravdu hodně. Gulášek
vypadal výborně a nebylo divu, že
lákal další a další příchozí, fronta se
postupně dál prodlužovala. Ostatně
místo je hodně atraktivní, dá se posedět u dobrého jídla v přírodě a nechat
vyřádit děti.
Na Skale je vlastně zatopený lom se
skálou, na jehož dně je malé jezírko.
„Jsme velice rádi, že to povolili. Jde „Účast je hojná. A žádné dítě ještě
o první akci a těší nás, že lidi přišli. v lomu neskončilo. Voda je dost špiMáme mexický guláš, makrely a stej- navá. Když byla čistá, mívali jsme zde

VRANOVICE-KELČICE Dobré
pivo, pohoda a po část odpoledne
i sluníčko. Tak vypadal začátek sezóny Na Skale, v místě kousek za
Vranovicemi směrem na Vincencov. Spolek Skaláci zde v sobotu
uspořádal první setkání místních,
na němž nechyběla pohodová atmosféra ani občerstvení. A určitá
úleva, čekání na začátek posezení se
totiž protahovalo kvůli koronaviru.
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Michaela Smolková se narodila 27.
února 2003, má tedy osmnáct let,
měří 175 centimetrů a váží 59 kilogramů. Celou dosavadní kariéru zatím strávila na severu Čech, pochází
z tamní slavné volejbalové rodiny.
Její dědeček Josef Smolka byl vy-

MOTTO:
Minivolejbalové sportovní hrátky,
tedy seznamování s volejbalovou
technikou a prací s míčem zábavnou
formou při pohybových hrách pod
vedením profesionálních trenérů
VK Prostějov.
KDO:
Děvčata ročníku narození 2010,
2011 a 2012. Zapojit se mohou i úplné začátečnice bez dosavadních zkušeností s volejbalem, které se budou
učit základy a postupně pronikat do
tajů této krásné hry.

PROSTĚJOV Holky, pozor! Jestli chcete hrát volejbal za kvalitní
klub patřící mezi nejužší špičku
České republiky a jste z Prostějovska či okolí, máte příležitost.
Oddíl VK Prostějov totiž během
května a června pořádá nábor nových adeptek do své přípravky.

KDY:
Celý červen, vždy každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
KDE:
Venkovní areál TJ Sokol II Prostějov
U Kalicha (naproti Gymnázia Jiřího
Wolkera).
JAK:
Sportovní oblečení a obuv s sebou,
přiměřeně aktuálnímu počasí.
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
Při první účasti v každém týdnu se dívka musí prokázat čerstvě negativním
výsledkem antigenního testu na koronavirus. Test mohou provést i koučové
přímo na místě před začátkem tréninku za poplatek v ceně testu. Během
přípravy budou dodržována veškerá
platná nařízení v souvislosti s covid-19.
CENA:
Celý dvouměsíční nábor bude jinak
úplně zdarma v plné finanční režii
VK Prostějov.

HOLKY,
POJĎTE HRÁT
VOLEJBAL!

POČASÍ:
Za hodně nepříznivých povětrnostních podmínek (silný déšť, bouřka
apod.) může být trénink operativně
zrušen, o čemž klub bude každou
účastnici předem informovat prostřednictvím poskytnutého kontaktu. Hlavně však chceme hrát na
maximum, jak to půjde!
KONTAKT:
Trenérka mládeže VK Prostějov Ivana Kratochvílová (mobil 604 231
120). Do náboru se může kdykoliv
zapojit nová účastnice bez dřívějšího
ohlášení, ale určitě je lepší se předem
přihlásit, domluvit se a případně získat další podrobné informace.

/KPPKXQNNGLDDCNQQXÆUURQTTVQQXPPÊJTT¾VVM[

musí dokončit gymnázium, čeká ji
závěrečný ročník. A protože je Míša
vyloženě studijní typ, hodlá následně pokračovat na vysoké škole. Vedle
toho má před sebou velice slibnou
hráčskou kariéru, my jí chceme pomoct k co nejlepšímu dalšímu volejbalovému rozvoji,“ připojil Čada.
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dostávala do sestavy mistrovského
ženského celku, zatímco v Prostějově cítí větší šanci se dříve prosadit
mezi dospělými,“ řekl sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Kromě toho se nadějná akvizice
hanácké organizace bude v novém
působišti věnovat i škole. „Nejprve

6CNGPV \ .KDGTEGU/KEJCGNW
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Foto: internet
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yy Co bylo hlavním úkolem celého přípravného cyklu?
„Minulý soutěžní ročník nám skončil ještě před polovinou března, na
příští sezónu se začneme chystat
zkraje srpna. Mezitím uplyne skoro
pět měsíců, což je strašně dlouhá
doba na to, aby se hráčky celý čas
udržovaly jen samy. Proto jsme už
s předstihem vymysleli tenhle plán,
že po vypadnutí z extraligového
play-off a krátkém volnu umožníme
všem členkám družstva týmové tré-
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EXKLUZIVNÍ
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rozhovor
pro Večerník
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yy Máte již představu, jak bude
tréninkový proces směrem k dalšímu ročníku 2021/22 vypadat?
„Zahájíme 4. srpna a několik
úvodních týdnů se rozhodně bumomentálně fit – kromě Gábiny deme věnovat pouze přípravě bez
Kopáčové. Ta po nedávné operaci přátelských utkání. Ta přijdou na
paty a achilovky rehabilituje, po- řadu později, už teď máme dostupně se dává pod dohlemluvené některé jednorázové
dem lékařů i fyziotezápasy i účast na přípravných
rapeutů dohromady.
turnajích. Přesný program
baly i během současného dvoumě- Důležitá je komuniještě doladíme, na to je dost
síčního volna. V tomhle směru
měru jsme kace, abychom měli
času. Každopádně extraliga
s nimi před ukončením společné
olečné pří- stále přehled o jejím
by měla letos odstartovat
pravy mluvili. Některé si nechávají aktuálním zdravotním
30. září.“
dělat individuální tréninkové
ové plány, stavu. Určitě chceme,
jiné spoléhají víc na sebe.. VšechnyB Y ať
je v pořádku do srpLI JSME
ale počítají s tím, že budouu průběž-U Tnového
startu společné
OHO
ně pracovat na kondici a k tomu si přípravy, kde by se
občas zahrají volejbal naa beacho- měla zapojit.“
vých nebo antukových turnajích.
Nemluvě o zapojení několika
olika děvv
čat do reprezentačních výběrů
ýběrů ženských i mládežnických. Proto
oto věřím,
že na další sraz v úvodu srpna
pna každá
z členek našeho kádru dorazí
azí v odpovídajícím fyzickém stavu,
vu, to
znamená schopná začít bez
problémů makat.“
yy Jsou veškeré svěřennkyně obměněného kolektivu zdravotně v pořádku?
„Až na jedinou výjimku
ano. Pochopitelně se moohou objevit menší průběžné
né potíže, což je u vrcholových sportovců
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
normální, ale celkově jsou
ou holky

jak se kácela májka v drozdovicích…

ninky v podstatě do konce května.
Tím pádem se délka individuální
přípravy výrazně zkrátila.“
yy Proběhlo vše podle vašich
představ?
„Myslím, že ano. Nebylo naším záměrem ničit holky nějakými extrémními
dávkami, ale na druhou stranu jsme
chtěli, aby veškeré tréninky měly určitou kvalitu. A současně pestrost. Zaměřili jsme se hlavně na posilování,
kondiční prvky a individuální herní
činnosti, k tomu pravidelně zařazovali pro zpestření i zábavu jiné sporty.
Podstatná byla vyváženost a rozumná
náročnost s cílem držet děvčata ve
standardním zatížení.“
yy Jak teď dál?
„Samozřejmě je důležité, aby se
hráčky nějakým způsobem samy hý-

PROSTĚJOV Celou přípravu prostějovských volejbalistek po
skončení uplynulé sezóny – konkrétně od druhé půlky března až
téměř do závěru května - měl pod palcem trenér žen VK Lubomír
Petráš (na snímku). Nevynechal jediný den společné práce se svěřenkyněmi, proto mohl výstižně rekapitulovat poslední více než
dva měsíce. A krátce pohlédnout i do nejbližší budoucnosti.

RYCHLÝ
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Vy u vody,
noviny doma

Prostějov (son) – Bývalá volejbalistka VK Prostějov Barbora
Gambová ohlásila návrat do české UNIQA extraligy po čtyřech
letech. Stala se totiž novou akvizicí žen UP Olomouc.
Gambová je odchovankyní
Přerova, odkud ji v létě 2013
přivedlo na přestup vedení
prostějovského klubu. Zde se
postupně dostala do základní
sestavy, pomohla prodlužovat
sérii zisků mistrovských titulů
i národních pohárů. A nezapomenutelným zůstává hlavně její
super výkon v rozhodujícím
utkání finálové série nejvyšší
soutěže ČR 2016/17 právě proti
olomouckým rivalkám. Následně Barbora odešla do Francie,
kde působila dva roky v Calais
a poslední dvě sezóny v Quimperu pod vedením trenéra Martina Hrocha. Ten se mezitím stal
koučem úpéčka, kam údernou
kouč
smečařku nyní přivedl. „Poslední
smeč
dva roky jsem měl Báru ve svém
týmu. Má výborný servis, je to
týmu
držák na přihrávce a neskutečná
držá
bojovnice v poli. Umí si poradit
bojo
v útoku
úto a nedělá chyby. Jako zkušená hráčka si navíc umí vzít i slovo v šatně. Je trpělivá, ale zároveň
také náročná k mladším parťačkám,“ charakterizoval Hroch. „Po
kám
čtyřech letech v zahraničí jsem
čtyře
zvědavá, jak se česká extraliga
zvěd
změnila. Těším se do Olomouce,
změ
budeme se snažit o co nejlepší
bude
umístění a chceme se dostat do
umís
bojů o medaile,“ prohlásila sama
Barbora Gambová, někdejší proBarb
stějovská plejerka.
stějo
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pět dnů stráví volejbalové reprezentantky České republiky věkové kategorie U16 na soustředění
v Prostějově. Trénovat budou
v místním Národním sportovním centru a přípravu si zpestří
i jedním mezinárodním přátelským duelem. „V pátek 11. června od 17.00 hodin nastoupí naše
holky proti Slovenkám. Půjde
o odvetu za nedávné vzájemné
zápasy v Nitře, srdečně zveme do
hlediště všechny zdejší příznivce volejbalu,“ informoval hlavní
kouč starších žákyň ČR Aleš Novák, současně šéftrenér mládeže
VK Prostějov. Kromě tohoto oficiálního utkání se v rámci kempu
na Hané pravděpodobně uskuteční i další modelované mače
proti SR. „Ještě uvidíme podle
našeho tréninkového programu
a domluvy se soupeřem. Podstatné je kvalitně pracovat směrem
k blížícímu se mistrovství Evropy
U16,“ odtušil Novák. Šampionát
proběhne od 10. do 18. července
právě na Slovensku a v Maďarsku, Češky narazí v základní skupině postupně na domácí Maďarky, na Turecko, Belgii, Rusko
a Polsko. Ještě předtím čekají
Novákovy svěřenkyně další soustředění v Brandýse nad Labem
a Přerově či přátelské souboje
v Miláně s Itálií.
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Lubomír Petráš: „Teeď je důleežité, aby se holkyy

Letos mohou hanáčtí příznivci
na dálku podporovat dvě „svá“
želízka: smečařku Karolínu
Fričovou s družstvem Slovenska a nahrávačku Simonu Bajusz s týmem České republiky.
Současný kolektiv ČR navíc táhnou bývalé opory Prostějova ze
zlaté éry Andrea Kossányiová
a Veronika Trnková, což přání
úspěšných výsledků holkám ještě
zvyšuje. A radosti nám zatím
přinášejí více než dost.
Oba mančafty bývalé státní federace postoupily z kvalifikace
na letošní mistrovství Evropy,
Češky navíc pronikly ze základní skupiny European Golden
League do závěrečného Final
Four v Bulharsku. Následně je
pak čeká zkraje července Challenger Cup na chorvatské půdě
a repre vrcholem se následně
stane ve druhé polovině srpna
zmíněný kontinentální šampionát
pořádaný hned čtyřmi zeměmi.
Než se na podzim opět rozběhnou
oddílové bitvy, hodlám si tyhle
národní vrcholy pod vysokou sítí
maximálně užít. Vy také?
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Loni bylo vinou celosvětové
covidové paniky všechno jinak, ale za normálních či aspoň
normálnějších okolností mám
květen a červen z volejbalového
hlediska moc rád. Na klubové
bázi už vládne po skončení sezóny
zápasový klid bez předchozích
nervů, může se rekapitulovat
i plánovat další ročník. A lákavé
mače ke sledování přitom obstarávají národní výběry, kterým
lze tím víc fandit, pokud jsou jejich součástí prostějovské hráčky.
Je pravda, že v úspěšnější minulosti VK, kdy jeho sestavu
tvořilo víc špičkových plejerek
včetně zahraničních hvězd, měly
reprezentační akce pro místní
fanoušky volejbalu ještě mnohem
větší náboj než teď. Zástupkyně
vékáčka patřily do řady různých
nároďáků, měly v nich stěžejní
role a předváděly parádní výkony.
Nyní je situace z daného hlediska mnohem skromnější, přesto
však příjemné pocity z mačkání
palců u televizní obrazovky
(počítačového monitoru, chytrého telefonu) zůstávají.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
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PROSTĚJOV Čtvrtou a současně – alespoň prozatím - poslední novou hráčkou, která přichází do kádru volejbalistek
VK Prostějov z jiného klubu jako posila, je mladá smečařka
Michaela Smolková. Odchovankyně Dukly Liberec podepsala
na Hané dlouhodobou smlouvu.

Z LIBERCE

SMOLKOVÁ

nikajícím českým reprezentantem,
podílel se na zisku bronzové medaile
z olympijských her 1968 v Mexiku
i titulu mistrů světa 1970. Rovněž
tatínek Josef Smolka mladší dlouho nastupoval za národní tým ČR
a Duklu později také trénoval.
Smolková tudíž hru pod vysokou sítí
logicky okusila už jako malá, velice
rychle se pak zlepšovala. S mládežnickými družstvy Liberce vybojovala řadu cenných kovů v tuzemských
soutěžích, podílela se na triumfu dívčího kolektivu Libereckého kraje na
Olympiádě dětí a mládeže ČR 2017.
A prošla reprezentačními výběry
České republiky všech věkových kategorií mládeže.
„Míša vyniká výbornou technikou,
je s balónem hodně šikovná a patří
mezi velké talenty českého volejbalu. Proč se rozhodla jít k nám?
V nabitém kádru Liberce by se těžko

POSLEDNÍ POSILOU VK
DĚTSKÝ
DEN
VE
VRAHOVICÍCH.
hodně zvesela
Na atraktivitě akce přidali

volejbal

Vy u vody,
V bývalé synagoze byla k vidění noviny
+<0F<GPN@QMµODGÜDQJO výstava o židovské historii města doma
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Foto: Facebook

PROSTĚJOV Známá televizní
soutěž, kterou již více jak 11 let
vysílá TV Prima, bude opět s prostějovskou účastí. Televizní štáb
minulé úterý 1. června natáčel
v ulici Karlov!
Některý z Prostějovanů bude zanedlouho k vidění v oblíbeném pořadu
Prostřeno!. Natáčecí vůz televize

NA VÁŠ NÁMÌT

Na Karrloově se natááčello
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ČVS. Jejich program je následující:
12. a 13. června mladší žákyně (roč.
2008 a mladší) v Bílovci, 19. června
starší žákyně I. (roč. 2007 a mladší)
v Brně, 26. června starší žákyně II.
(roč. 2006 a mladší) i nejmladší žákyně (roč. 2009 a mladší) v Napajedlech.
„Pro nás určitě nejde o žádnou honbu za co nejlepšími výsledky. Hlavní
je, aby si holky po dlouhých měsících bez balónu maximálně zahrály,
bavilo je to, měly radost ze sportování a mohly se dál zlepšovat,“ zdůraznil Novák podstatné věci.
Proto veškeré mládežnice vékáčka
od juniorek přes kadetky a žákyně až
po přípravku pokračují v současné
fázi přípravy, kdy některé tréninky
probíhají venku U Kalicha a některé

"INIL?JILN´Û

ve vnitřních prostorách Národního
sportovního centra PV i letní haly
u velodromu.
„Příprava stále běží na plné obrátky,
už nám začalo víc přát i počasí. Předběžně jsme s děvčaty domluvení tak,

jak se vrahovické děti bavily...

Michal KADLEC

že budou trénovat do konce školního roku, tedy do posledního června.
Červenec zůstane volný a od 1. srpna by pak odstartovala příprava na
novou sezónu 2021/22,“ prozradil
Aleš Novák.
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1. Česko 14 bodů (skóre 16:8), 2. Chorvatsko 11 (15:10), 3. Bělorusko 6 (9:15), 4. Maďarsko 5 (7:14).

rolína Fričová naskakovala jako střídající
z lavičky a zaznamenala jeden bod.
Druhé střetnutí proti domácí Ukrajině
bylo mnohem vyrovnanější, protáhlo se
na plných pět setů. Byť slovenský tým nakonec znovu neuspěl poměrem 2:3 (22,
-22, 14, -15, -7). Nečekanou zajímavostí
se stalo nastoupení Fričové na liberu, kde
chtěl kouč využít jejích přihrávačských
i polařských schopností v defenzivě.
Navzdory dvěma porážkám výběr SR
ještě neztratil naději na postup do závěrečného Final Four, kam se dostane i nejlepší
tým ze druhých míst tří grup Zlaté Evropské ligy. Pokud tedy Kája a spol. zvládnou
druhý turnaj své skupiny v Plovdivu na
výbornou, jejich šance žije.
(son)

1. Bulharsko 9 bodů (skóre 9:0), 2. Ukrajina 5 (6:5),
3. Slovensko 4 (5:6), 4. Finsko 0 (0:9).
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ZÁPOROŽÍ, PROSTĚJOV Úvodní ze dvou turnajů základní části Golden European League žen
2021 absolvovaly volejbalistky
Slovenska v ukrajinském Záporoží. Původně čtyřčlenná skupina
B se jim přitom už dopředu ztenčila pouze na tři celky kvůli odstoupení Finska z důvodu koronaviru.
Kromě jednoho kontumačního vítězství ale reprezentantky SR zbylé dva duely prohrály, jeden hladce
a druhý těsně.
Nejprve svěřenkyně italského trenéra
Marca Fenoglia nestačily na favorizované Bulharky, kterým podlehly 0:3 (-14,
-24, -15). Smečařka VK Prostějov Ka-
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či několik výměn. Každopádně prostějovská akvizice z mistrovské Dukly
Liberec odváděla vzhledem k situaci
solidní výkony a rovněž ona se mohla
právem radovat z dílčího týmového
úspěchu.
„Jsem velice šťastný, že jsme se kvalifikovali do Final Four. Věřil jsem, že
to zvládneme. Všichni jsme už však
hodně unavení, tak velký počet zápasů v tak malém časovém úseku je na
nás hodně znát. Proto bych chtěl moc
poděkovat holkám i celému realizačnímu týmu, protože hlavně díky nim
jsme byli schopni dosáhnout takového úspěchu,“ konstatoval spokojený
hlavní trenér českého družstva Giannis Athanasopoulos.
Finálový turnaj se koná od 18. do 20.
června v Bulharsku, podrobnosti přineseme příště.
(son)
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na spolehlivý průnik mezi elitní kvarteto soutěže z nejvyššího místa tabulky.
Potvrdit prvenství se jim pak povedlo
během druhého turnaje céčkové skupiny znovu v pražské UNYP Aréně
díky triumfu 3:0 (21, 21, 20) nad Maďarkami a rozhodujícímu zisku bodu
z klíčového střetnutí s Chorvatkami
po dramatu 2:3 (20, -25, -21, 24, -12).
Závěrečné utkání proti Běloruskám
už nemohlo na postupu Češek nic
změnit, proto dal kouč Giannis Athanasoupolos prostor hráčkám jinak naskakujícím z lavičky a zrodila se druhá
těsná prohra 2:3 (-22, -18, 20, 21, -8).
Právě v tomto posledním mači tak
Simona Bajusz nastoupila v základní
sestavě, jinak ve všech ostatních soubojích vždy prostřídávala občasným
nahrazením nahrávačské jedničky
Kateřiny Valkové, zpravidla na chvíli
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PRAHA, PROSTĚJOV Stejně
jako v roce 2019 dokázaly volejbalistky České republiky postoupit
i v Golden Eurepan League žen
2021 do závěrečného turnaje Final
Four. Vyhrály totiž svou základní
skupinu, která se nakonec celá konala po operativních změnách kvůli koronaviru v Praze. A byla u toho
také čerstvá posila VK Prostějov,
nahrávačka Simona Bajusz.
Úvodní turnaj grupy C hostila metropole naší země podle plánu, byť se
změněným zápasovým programem
z důvodu pozdějšího příletu běloruského celku. Což ale reprezentantky
ČR nijak nevykolejilo, naopak výborně zvládly všechny tři duely. Postupně
porazily Chorvatsko 3:1 (13, -20, 26,
22), Maďarsko 3:0 (16, 17, 16) i Bělorusko 3:1 (7, -22, 12, 21) a zadělaly tím

A Simona Bajusz si při obou turnajích v Praze poměrně dost zahrála
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Kvalifikace na aktuální vrcholy jinak
zrušené uplynulé sezóny měla v Olomouckém kraji dvě kola, polovinu
z uspořádaných turnajů zorganizoval
prostějovský klub v areálu TJ Sokol II
PV U Kalicha. A nejen tam talentované Hanačky dominovaly. „Máme radost, že celkové prvenství a tím účast
na Letních pohárech ČVS vybojovaly
všechny naše výběry, to znamená ročníky 2006, 2007, 2008 i 2009. Holky
ukázaly, že jsou šikovné a bez ohledu
na složitou dobu mají pořád velkou
chuť do volejbalu,“ potěšilo šéftrenéra
mládeže VK Aleše Nováka.
V nadcházejících týdnech teď Prostějovanky absolvují výše zmíněné
finálové turnaje Letního poháru

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Stoprocentní úspěšnosti dosáhly mládežnické
volejbalistky VK Prostějov v kvalifikační fázi Letního poháru
ČVS 2021 pod širým nebem. Na blížící se neoficiální šampionáty letošního roku postoupily všechny čtyři žákovské týmy
vékáčka jednotlivých věkových kategorií.
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přes záda, až se tito mladí kluci spasili útěkem a zastavili se až v Držovicích. Hodně
dlouho pak našemu Gigolinovi kupovali
chlapi v hospodě panáky,“ rozesmál letitou vzpomínkou davy lidí Milan Chytil,
starosta Sboru dobrovolných hasičů
Smržice, který se na pokyn starosty Aleše
Moskala ujal i moderování celé sobotní
akce. Zároveň připomněl, že po desetiletí
udržovaná májová tradice byla ve Smržicích často přerušovaná. A vždy na několik
dlouhých let, například po „vítězném“
únoru 1948, pak v sedmdesátých letech
a znovu těsně před sametovou revolucí
v roce 1989. „K návratu k této tradici jsme
se plně vrátili až před dvěma lety. A co čert
nechtěl, vloni jsme májku zase neměli,
protože řádil covid,“ podotkl Chytil.
Po jeho slovech došlo už před budovou
obecního úřadu ke kácení májky, kterého
se ujali neohrožení dobrovolní hasiči ze
Smržic. Pomocí pily i sekery dokázali na
dvanáct metrů vysokou májku „skolit“

během pár minut. Ještě předtím ale museli být z celého prostoru „evakuováni
diváci, aby nepřišli k úrazu. Korunku z již
ležícího májového symbolu pak společnými silami odřezali pilou starosta Aleš
Moskal s místostarostou Jiřím Pekou.
Nádherná sobotní akce byla doprovázena mnohými atrakcemi a soutěžemi,
například v řezání dřeva na čas. „Kmen
májky jsme samozřejmě neřezali, to by
byla škoda. Necháme si ji na příští rok.
Dřevo k této soutěži jsme si nechali
dovézt a desítky Smržičáků se u řezání
hodně pobavily. Celou akci zpestřilo
vystoupení country kapely s docela
stylovým názvem Karanténa. Celé to
krásné odpoledne provázel jeden protiklad. Všichni přítomní měli samozřejmě negativní testy a přitom byli velice
pozitivně naladěni,“ rozesmál se při
hodnocení sobotního kácení májky
Zdeněk Balcařík, předseda místního
Klubu českých turistů.
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Čtenáři Večerníku se ale často ptají,
proč se neslaví 631. výročí... „Teoreticky mají samozřejmě pravdu. Kdo
chce, může si připomenout jak 630.,
tak 631. oslavy města. Důležité ale
přece je si výročí vůbec připomenout,“
usmívá se náměstkyně, které se Večerník zeptal, jak složité bylo sestavit náročný a velice pestrý program oslav?
„Oslavy připravila agentura Gryff, se
kterou město dlouhodobě spolupracuje, a to takzvaně na klíč. Báječný
byl již program na plese města v loňském roce, nepochybujeme tedy, že se
máme i tentokrát nač těšit,“ předjímá
Sokolová. Ona sama se nejvíce těší
na účinkující v dobových kostýmech.
„Miluji na takových akcích historično,
dřívější trhy, oděvy prodejců i šlechty.
A samozřejmě se těším na Jošta Moravského, který do města na oslavy
dorazí z minulosti. Moc bych si přála,
aby si lidé den oslav užili, zapomněli
alespoň chvíli na starosti a vykouzlili
úsměvy na tváři,“ vzkazuje Prostějovanům náměstkyně primátora. (mik)
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PROSTĚJOV Velkolepé oslavy
630. výročí povýšení Prostějova
na město byly naplánované na loňský rok, ale pandemie koronaviru
připravené akce zhatila. Oslavy
sice začaly nádherným představením v rámci lednového Tradičního
městského plesu, letní program
už ale musel být zrušen. Vše se napravuje v letošním roce, kdy se 26.
června na náměstí T. G. Masaryka
uskuteční bohatý kulturní a společenský program. A určitě se máme
všichni na co těšit!
Oslavy by měly proběhnout už jen
za minimálních protiepidemických
opatření. „Naplánovali jsme oslavy co
nejblíže prázdninám a věříme, že omezení bude již co nejméně. Jako veřejná
instituce se vždy ovšem musíme řídit
vládními opatřeními,“ konstatovala
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
V sobotu 26. června se tedy na náměstí T. G. Masaryka uskuteční odložené
oslavy 630. výročí založení Prostějova.
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jjak
ak see kácela
káccella májka
májkka v ddrozdovicích…
roozddovviccícch…

hřební služby Pavel Makový Večerníku
svěřil, že se těší na „smrťáckou“ slivovici,
kterou ve speciální láhvi ukrývá korunka
májky. O to víc byl ale uplynulou sobotu
zklamán... Drozdovičtí za bujarého veselí
májku zkosili bez problémů, ovšem v její
korunce láhev se slivovicí chyběla! „Prosil jsem tam nahoře toho nejvyššího, aby
nám slivovičku po celý rok v májce pohlídal. Ale nepohlídal... Nedokáži si to vysvětlit, kam zmizela. Nevím, jestli ji někdo
ukradl, ale podle mě během uplynulého
roku, co tady májka stála, musela z korunky spadnout. Láhev byla připevněna
jen slabým drátkem, tak asi nevydržela.
Možná ji někdo našel ležet na zemi a obsah vyprázdnil sám. A nám teď nezbývá
nic jiného, než si slivovici koupit za své,“
hudroval rozesmátý Pavel Makový.
I přes nepříjemné překvapení v závěru
akce se ale veselice v Drozdovicích náramně povedla.

&TQ\FQXKEM¾EJCUCUGWLCNCM¾EGPÊO¾LM[\FCąKNGJNGF¾PÊN¾JXGUNKXQXKEGXMQTWPEG
XwCMD[NQOCTPÆ
2x foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC

EXKLUZIVNÍ reportáž pro Večerník
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PROSTĚJOV Tak konečně!
Patrně vůbec nejdéle stojící májku na světě minulou
sobotu slavnostně pokáceli
i v Drozdovicích. Místní Spolek
za záchranu starých zvyků ji
postavil vloni v květnu, ale kvůli pandemii covid-19 ji organizátoři tradiční májové veselice
nechali stát u drozdovické kapličky více než rok! Nyní konečně už nebránilo nic tomu, aby
spolek v čele s pohřebákem
Pavlem Makovým přikročil ke
kácení. Veselice plná atrakcí
však měla v sobotu překvapivý
konec a Večerník byl u toho!

návštěvníků. „Jsem rád, že po roce
covidových útrap jsme se tady u kapličky mohli sejít v tak hojném počtu.
O návštěvníky je dobře postaráno, hraje nám zde živá kapela, máme bohaté
občerstvení a pro děti jsme připravili
spoustu soutěží. Navíc tradičně dorazil
můj přítel Václav Obr, na jehož žebřiňáku taženém koňmi se lidé mohou projet po Prostějově,“ prozradil Večerníku
uprostřed bujaré májové veselice Pavel
Makový. „Rád vždycky do Drozdovic
přijedu, vždyť jde o nádhernou historickou tradici. O zájemce o májovou
projížďku městem nouzi nemáme,
všechny jízdy byly beznadějně obsazené,“ liboval si záhy Obr.
Těsně po poledni pak přišlo to nejhlavnější. Místní drozdovická chasa se dala
Spolek za záchranu starých zvyků do kácení symbolu máje. A nutno říct,
uspořádal v sobotu 5. června dopole- že po více než roce řádně seschlého...
dne akci, která přilákala na dvě stovky Týden před touto slavností se majitel po-
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ASI NEJSTARŠÍ MÁJKU SVĚTA POKÁCELI V DROZDOVICÍCH, ALE...
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Vy u vody,
noviny doma

Michal KADLEC

SMRŽICE Velice vydařené zábavné
odpoledne prožili předminulou sobotu ve Smržicích. Na pořadu dne bylo
kácení májky. Tato tradiční květnová
veselice se mohla ve Smržicích po
roce covidové odmlky konečně uskutečnit v plné parádě a na prostranství
před zdejším obecním úřadem si našly cestu na dvě stovky přihlížejících.
Samo kácení si vzali na starost místní
dobrovolní hasiči a jejich šéf Milan
FOTOGALERIE
Chytil lidem připomněl, že kdysi před
klikni na
lety chtěli Smržickým májku pokácet
www.vecernikpv.cz
a ukrást vetřelci z Držovic. Ti prý byli
vysokou pěnu. To se děcka vyřádí,“ zpráskáni a z obce vyhnáni neohrožeusmíval se Bizdra s upozorněním, že veš- ným občanem, který májový symbol
keré občerstvení pro děti i rodiče bylo na strážil. A Večerník byl u toho!
akci k dispozici zdarma. „Je to díky větším i menším sponzorům a samozřejmě
i zásluhou prostějovského magistrátu,“ Úderem šestnácté hodiny promluvil k zástupům smržických občanů první muž
dodal.
Během celého sobotního dopoledne se obce. „Vážení spoluobčané, dovolte mi,
děti nejrůznějšího věku snažily podle abych vás přivítal na dnešní akci. Jsem
svých sil a schopností obstát v tuctu sou- rád, že jsme se dnes sešli v tak hojném
těží, které pro ně organizátoři připravili. počtu a po skoro rok dlouhém období
„Akce nepotřebuje komentáře a já jsem koronavirového temna můžeme vůbec
velmi ráda, že ve Vrahovicích to po roce něco takového společně uspořádat a sejít
koronavirové tmy opět začíná žít. Chtěla se. Doufám, že už nás nic takového jako
bych poděkovat pořadatelům tohoto covid nebude trápit a budeme trávit podětského dne, že dokázali pro naše nej- dobné chvíle společné zábavy mnohem
menší takovou super akci zorganizovat. častěji. Chtěl bych poděkovat našim hasiTakové věci vždycky rádi podpoříme,“ čům, se kterými kácení májky spolupořásvěřila se Večerníku přítomná náměst- dáme. A bude to na nich, jak se to podaří,“
kyně primátora Prostějova Alena Raš- usmíval se starosta Smržic Aleš Moskal,
ková, která se společně se svým kolegou kterého u mikrofonu vystřídal šéf místJiřím Rozehnalem pohybovala nejčastěji ních dobrovolných hasičů.
„Stavění a následné kácení májky má ve
ve společnosti vodníka. Živého!
Smržicích bohatou tradici, i když bohužel
velice často přerušovanou. Pamatuji si, že
po válce se májka stavěla v Olší a tady ji
vždycky velice svědomitě hlídal pan Smékal. Všichni místní mu tenkrát říkali Gigolin. Byl to velice bodrý chlapík a nikoho
se nebál. A představte si, jednoho roku
vtrhla v noci do Smržic parta kluků ze
sousedních Držovic, která chtěla májku
skácet a věnec z korunky ukrást! Náš milý
pan Smékal ale neměl tvrdé spaní, uslyšel
je a vyběhl ven. Dřevěnou latí je mlátil
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„Tìším se
ského,“
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PROSTĚJOV Až sedm stovek diváků bude moci dorazit do prostějovského tenisového areálu v průběhu
každého hracího dne 28. ročníku
MONETA Czech Open. Tradičně
budou mít volný vstup a pořadatelé věří, že si fanoušci nenechají ujít
atraktivní zápasy největšího mužského podniku v České republice.
„Diváci budou muset mít roušku
nebo respirátor. A samozřejmě budeme měřit teplotu a patrně i vyžadovat
test nebo očkování tak, jak je to běžné.
Za podporu od diváků budeme určitě
rádi jak my, tak i hráči,“ uvedla ředitelka MONETA Czech Open Petra
Černošková.
Každý hrací den se bude stabilně hrát
na třech kurtech, i díky tomu si každý příznivec bude moci vybrat, které
utkání bude sledovat bez toho, aby
porušil daná nařízení vlády týkající se
stanovených rozestupů.
„Náš areál je opravdu velký, s rozestupy nebudeme mít žádný problém.
Vzhledem k obsazení turnaje se budou hrát zajímavé zápasy na všech
kurtech, tenisový fanoušek si přijde na
své,“ míní Černošková.
(lv)

7. června 2021

uvedl Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
V očkovacím centru v Prostějově
i nadále probíhá vakcinace během
všech sedmi dní v týdnu. „Vzhledem
k počínajícímu souběhu první a druhé dávky se očkování na všech sedm
dní v týdnu ve velkokapacitním centru ve Společenském domě osvědčilo,
což nejlépe ilustruje i plně obsazená
kapacita na první červnovou neděli.
Zdravotníci zde již aplikovali přes 35
tisíc vakcín,“ sdělil v pátek odpoledne
Knesl.
(mik)

tivně testovaných osob na covid-19
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie. Během uplynulého týdne jich přibylo pouze 123. Z dalších
aktuálních údajů vyplývá, že od
začátku pandemie se z koronaviru
v kraji vyléčilo již 90 660 osob. Tes-
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tům zajistit stoprocentní servis. Neseme
také následky doby covidu tím, že se naplnily termíny z odložených akcí, které
jsou pro nás prioritou. Pro veřejnost tak
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uzavřít hotel pro veřejnost se nerodilo Olomo
snadno. „Doufáme, že nebude trvat
věčně,“ dodala provozovatelka, která již
nyní kromě více jak pět desítek svateb
a zhruba šedesátky firemních akcí chystá
také další návštěvu Zdeňka Pohlreicha.
„Tentokrát to bude s vůni grilu a cimbálovou muzikou Primáš,“ navnadila Ožanová na akci, která se bude konat v pátek
2. července.
(mls)

Zdroj: KHS Olomouc

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel) Nedostatek dárců krve v souvislosti
s očkováním proti koronaviru řeší
aktuálně transfúzní služby napříč
Českem. Výjimkou není ani AGEL
Transfúzní služba v Šumperku či
hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Prostějov,
kde mnohé dárce krve musí po
očkování vyřadit z odběru i na celý
měsíc. Další zájemci pak nemohou darovat krev kvůli tomu, že
jsou koronavirem přímo nakaženi,
nebo kvůli cestování do zahraničí
– zejména pak do rizikových zemí,
kde hrozí vyšší riziko nákazy koronavirem.
Největší část dárců krve je nyní
omezena v darování kvůli očkování
proti koronaviru. „Na základě doporučení Společnosti pro transfuzní
lékařství České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně je stanoven odstup sedmi až osmadvaceti
dnů od vakcinační dávky. V případě
mRNA vakcín, tedy Pfizer a Moder-

na, a proteinových vakcín, což je Novavax a Sanofi, je to zmíněný týden.
V případě vektorových vakcín Astra
Zeneca a Johnson & Johnson je ale
interval celých 28 dnů od každé vakcinační dávky,“ vysvětluje příčinu
aktuálních komplikací v oblasti odběrů krve Štefan Repovský, primář
hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.
O další část dárců přitom transfúzní
služby dočasně přicházejí i z důvodu
samotného onemocnění. „V případě
onemocnění covid-19 mohou dárci
přijít po 14 dnech od uzdravení, tedy
od odeznění všech příznaků, nebo
po 1 měsíci od pozitivního PCR
testu,“ upřesňuje primář Repovský.
Vůbec nejdelší omezení v darování
krve ovšem čeká na cestovatele. Ti,
kteří vycestují do zahraničí v rámci
Evropy, nemohou darovat krev po
dobu jednoho měsíce. Cestovatelé
mimo Evropu pak dokonce dlouhých 6 měsíců.
Situaci nyní navíc komplikuje fakt,
že v nemocnicích aktuálně došlo

k ukončení omezení souvisejících
s plánovanou operativou, s čímž
souvisí zvýšené nároky na spotřebu
transfúzních přípravků. Ty přitom
mají omezenou délku spotřeby, takže nebylo možné se jimi v uplynulých měsících předzásobit.
„Doba je složitá, ale budeme dělat
vše pro to, abychom situaci i přes
omezení zvládli. Potřebné jsou aktu-
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osob, což je více než stoprocentní
úbytek ve srovnání s předcházejícím
týdnem.
„Všechno to jsou velice optimistická
čísla, ale pořád na tom nejsme tak
dobře jako v ostatních krajích republiky. Neustále máme co zlepšovat.
Nemyslím si ale, že by se v současné
době mohly příznivé statistiky zhor-

Aktuálně
nemocných
je nejvíce
v Prostějově!

respirátor. A samozřejmě budeme
měřit teplotu a patrně i vyžadovat
test nebo očkování tak, jak je to
běžné. Za podporu diváků budeme
určitě rádi my i hráči,“ vzkazuje Černošková.
Platná nařízení tak mají prakticky
jediný nepříjemný dopad. Díky nim
letos podruhé v řadě nebude dříve
hodně oblíbená exhibice bývalých
elitních tenistů. „Je to pochopitelně
škoda a nemáme z toho žádnou radost. Na prvním místě je ale turnaj
jako takový. Věříme, že se k exhibičním lahůdkám vrátíme už za rok, kdy
se snad vše dostane opět do běžných
kolejí,“ dodala ředitelka MONETA
Czech Open 2021.

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Česká vláda tentokrát k pondělí 7. června o žádných dalších konkrétních rozvolněních nerozhodla, minulý týden
už se ale staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil
k provozu letních táborů během
prázdnin. Zároveň odmítl zrušit
vládní opatření, podle kterého
jsou děti ve školách stále nuceny
výuku absolvovat s ochranou dýchacích cest.
Počet účastníků pro letní tábory se
pro Večerník
nebude muset letos nijak omezovat.
Všichni ale budou muset předem
doložit negativní test na covid-19.
Roušky se budou nosit při pohybu
mimo areál tábora tam, kde to bude
podle platných nařízení nutné. Vyplývá to z hygienicko-protiepidemických opatření, která k zajištění
sezóny letní dětské rekreace vydalo
Ministerstvo zdravotnictví.
Foto: AGEL a.s.
Loni se letní tábory kvůli epidemii
álně všechny krevní skupiny a každý mohly konat od 27. června pro najeden dárce nám pomůže. Uvítáme nejvýš 500 lidí najednou, u stanoteď opravdu každého zájemce,“ uza- vých táborů pro 100 osob. Na tábovírá Repovský s tím, že přijít darovat rech pořádaných organizacemi, jako
krev či plazmu mohou v rámci sku- jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci,
piny AGEL zájemci na kterékoliv bývá maximálně do 150 účastníků.
z odběrových středisek v nemocni- Děti nakonec nemusely nosit roušky.
cích v Prostějově, Přerově, Jeseníku Tábory musely být dostatečně vybai Novém Jičíně, či na Transfúzní
veny dezinfekcí, mýdlem a tekoucí
službu AGEL v Šumperku.
vodou. Samostatné hygienické zázemí musel mít personál kuchyně
a na táboře bylo nutné vyhradit místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu. Ministerstvo
vydalo k pořádání táborů manuál
s doporučeními už v prvních červnových dnech. Aktuální opatření
ministerstva se těm loňským podobají, počet účastníků ale nebude
omezen. Podle úřadu se bude klást
důraz hlavně na vstupní zdravotnický filtr u dětí i u ostatních účastníků
akce. „Ministerstvo zdravotnictví
upozorňuje, že vzhledem k současné epidemické situaci bude účast na
letním dětském táboře podmíněna
doložením negativního výsledku
preventivního testu na onemocnění covid-19,“ informoval ministr
Vojtěch. Zda bude nutný PCR test,
nebo bude stačit i méně spolehlivý
antigenní test, neupřesnil. „Důležitý
bude také zdravotní dohled při akci
a vedení zdravotní dokumentace,“
uvedl pouze Vojtěch, který minulý
týden odmítl zrušení protiepidemického opatření v podobě nošení
roušek dětmi ve školách. „V úterý
8. června budeme absolvovat na
toto téma jednání s hygieniky a poradíme se o tom, kdy toto opatření
rozvolníme,“ komentoval své rozhodnutí ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.
(mik)
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Těšit se můžete
na tradiční servis,
exkluzivní rozhovor
s ředitelkou turnaje,
představení hvězd
i podrobný harmonogram největšího
podniku svého druhu
v Česku.

Tradiční speciální příloha
u příležitosti challengeru
MONETA CZECH OPEN
2021 vyjde jako součást
tištěného vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
v pondělí 14. června, tedy
v den oficiálního zahájení
turnaje.
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Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Co se týká v tomto směru statistik
u jednotlivých měst, došlo zde minulý týden k zásadní změně. Vždy
nejvíce „zamořené“ Olomoucko
vystřídal region Prostějovska! Právě
zde je aktuálně s covid-19 nemocných 109 osob, dále pak v Zábřehu
na Moravě (104), Olomouci (95),
Šumperku (93), Mohelnici (71)
a Přerově (51). V Konici na Prostějovsku je aktuálně nakažených už
jen 6 lidí.
Do této chvíle v Olomouckém kraji
zemřelo na covid-19 přesně 1 706
lidí. Potvrzené případy nově pozitivně testovaných osob za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel se snížil na hodnotu 21
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PROSTĚJOV Ze statistik zveřejněných Krajskou hygienickou
stanicí Olomouckého kraje v neděli odpoledne vyplývají jen
samé optimistické zprávy. Během uplynulého týdne přibylo
v Olomouckém kraji už jen 123 nově pozitivně testovaných, což
je o dalších 136 případů méně než týden předešlý. Navíc počet
pozitivně testovaných osob za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel klesl už na pouhých jednadvacet! Jen
jedna věc kalí radost zejména nám Prostějovanům. Aktuálně je
nejvíce nemocných obyvatel totiž právě v Prostějově!

„Teď už se spíše bavme o tom, co nás čeká v září,“
vyhlíží budoucnost krajský hejtman Josef Suchánek
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MOSTKOVICE Tohle je překvapení. Zatímco mnozí provozovatelé restaurací čekali na poslední květnový
den jako na spasení, Hotel Plumlov
na břehu plumlovské přehrady svoji restauraci pro běžné návštěvníky
neotevřel.
Navzdory rozvolnění vládního opatření,
které řadu měsíců neumožňovalo provoz restaurací pro hosty, zůstával Hotel
Plumlov v průběhu týdne nedostupný.
„Chceme se nyní zaměřit na to, čím je
náš hotel známý, a to jsou hlavně svatby,
soukromé akce a ubytování s relaxací.
V tuto chvíli je hotel maximálně vytížen
a my chceme našim ubytovaným hos-
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Hotel Plumlov

PROSTĚJOV Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v prostějovské nemocnici se už druhý týden
ustálil. Lékaři se tak nyní starají o poslední čtyři pacienty, z nichž u dvou je
zdravotní stav pořád ještě vážný a leží
na jednotce intenzivní péče.
„V pátek 4. června byli v Nemocnici
AGEL Prostějov hospitalizováni čtyři
covidoví pacienti, stav dvou z nich je
vážný. Je třeba připomenout, že během pandemie došlo v nemocnici
k restrukturalizaci jednotlivých oddělení, po které zde bylo k dispozici
až 120 lůžek pro covidové pacienty,“
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V nemocnici setrvalý stav
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ky,“ ohlédla se za French Open Muchová, kterou při hře stále omezuje
namožený břišní sval. „Do servisu se
pořád nemůžu opřít na sto procent,
což poznamenává mou psychiku. Ale
za hranu bolesti jsem se nedostala.
Dám se dohromady a za týden pojedu
do Berlína na trávu,“ uvedla Muchová.
Dva vítězné zápasy získala také Kateřina Siniaková, pak ji porazila Zidanšeková ze Slovinska, přestože Češka získala
první set kanárem. „Byl to dobrý zápas,
bohužel se špatným koncem. Možná
jsem byla až moc motivovaná, protože
jsem strašně chtěla. Druhý set mi o pár
míčků utekl,“ posteskla si Siniaková,
která byla jinak se svým vystoupením
spokojená. „Mám za sebou těžké období. Ačkoliv jsem makala do úmoru, na
žebříčku jsem klesala. Na kurtu jsem si
nevěřila. Ale vytrvala jsem, teď se cítím
super. Daří se mi otáčet zápasy. Dokazuji, že tenis umím.“
V poli poražených skončila řada dalších českých hráček. Hned na začátku vypadla Kristýna Plíšková, o kolo
později její sestra Karolína. Po prvním
vyhraném utkání musela kvůli zranění
odstoupit Petra Kvitová. „Po zápase
jsem během mediálních povinností
upadla a poranila si kotník. Bohužel
po magnetické resonanci a diskusi
s týmem jsme usoudili, že by nebylo
moudré dál hrát. Je to neuvěřitelná
smůla,“ řekla Kvitová.
(lv)
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French Open
Dvouhra – 1. kolo: Kvitová (11) – Minneno- 5XVNR 9EH]ERMH0XFKRYi±/HSFKHQNvá (Belgie) 6:7, 7:6, 6:1; Siniaková – Bouz- RYi 86$ .UHMþtNRYi±$OH[DQGURková 6:0, 4:6, 6:2; Karolína Plíšková (9) – YRYi 5XVNR .DUROtQD3OtãNRYi
9HNLþRYi &KRUYDWVNR    0XFKRYi ±6WHSKHQVRYi 86$ 3. kolo: Sini  ± 3HWNRYLFRYi 1ČPHFNR    DNRYi±=LGDQãHNRYi 6ORYLQVNR 
.UHMþtNRYi±.ULVWêQD3OtãNRYi  .UHMþtNRYi ± 6YLWROLQRYi 8NUDMLQD 
6:2. 2. kolo: 6LQLDNRYi ± .XGČUPČWRYRYi   0XFKRYi ± 6WHSKHQVRYi 86$ 
5XVNR .YLWRYi±9HVQLQRYi 

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na výkony
z posledních týdnů dokázala navázat hráčka ze soupisky extraligového TK Agrofert Prostějov Barbora
Krejčíková, která se na grandslamovém French Open dostala už
do 4. kola. Na nejvýznamnějším
antukovém turnaji světa už naopak
nepokračuje celá řada nasazených
hráček. Předčasně skončily i další
tenistky s prostějovskou stopáží
Karolína Plíšková, Petra Kvitová
nebo Karolína Muchová.
Krejčíkové chybí jediné vítězství a poprvé postoupí do světové třicítky. Pomohly jí k tomu výhry nad krajankou Kristýnou Plíškovou, nasazenou Ruskou
Alexandrovovou a šestou hráčkou světa
Svitolinovovou z Ukrajiny. „Užívám si
soupeření na nejvyšší úrovni. V každém
utkání se učím a posouvám své vnitřní
limity,“ popisuje svůj aktuální stav mysli
Krejčíková. „Špičková hráčka přijede na
grandslam co nejlépe nachystaná, chce
ho vyhrát. A najednou přijdu já, svádím
s ní vyrovnaný boj, nebo ji dokonce porazím. Jsem super šťastná,“ dodala po
výhře nad Svitolinovovou.
Ve 3. kole skončila dcera prostějovského rodáka a bývalého hráče Železáren
Josefa a sestra brankáře 1.SK Prostějov Filipa, Karolína Muchová, kterou
vyřadila Američanka Stephensová.
„Třetí kolo na grandslamu se počítá.
Bylo fajn, že se mohlo hrát před divá-
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PROGRAM MONETA CZECH OPEN 2021
13. června
kvalifikace dvouhry
14. června
finále kvalifikace, 1.kolo dvouhry
15. června
1. a 2. kolo dvouhry, 1. kolo čtyřhry
16. června
2. kolo dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry
17. června
čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry
18. června
semifinále dvouhry, finále čtyřhry
19. června
finále dvouhry

PROSTĚJOV V minulosti absolvovala velký tenisový turnaj ve
čtyřhře neregistrovaných PROSTĚJOV CUP celá řada známých, či
dokonce slavných hokejistů, včetně
několika dříve působících v zámořské NHL. Tentokrát se do „amatérského“ top klání bílého sportu
připravovaného na 26. června pro
změnu přihlásil špičkový český fotbalista David Zima
ma (na snímku)!
„Přihláška tak vynikajícího mladého sportovce – byť z jiného
odvětví – nás s Pupou samozřejmě moc potěšila.
la. Svědčí o tom,
že PROSTĚJOV CUP má své jméno po celé České
ké republice a do
jisté míry i za jejími hranicemi.
Letošní desátý ročník bude stát
rozhodně za to,“,“ řekl Večerníku
hlavní organizátor
tor Martin Krupička chystající oblíbenou akci
společně s Petrem
trem Dosedělem.
„David byl všakk nominován do
reprezentace ČR
R na nadcházející
mistrovství Evropy
py 2021. Což znamená, že na PROSTĚJOV
OSTĚJOV CUP
může dorazit jedině
edině tehdy,
pokud český národní
rodní tým
vypadne z šampionátu
mpionátu
už po základní skupině.
kupině.
A to si jako fanoušci
ušci samozřejmě nepřejeme,
eme,
nikdo z nás,“ culilil se
Krupička.
Každopádně je připravena i náhradní
ní

varianta. „David pochází z Olomouce, je odchovancem tamní Sigmy
a náš tenisový turnaj hodlá spojit
i s návštěvou rodičů, jeho tatínek
Aleš je bývalý extraligový hokejista.
Kdyby David nemohl kvůli fotbalovým povinnostem v Prostějově
nastoupit, zaskočil by za něj právě
otec,“ zdůraznil Krupička.
Teprve dvacetiletý Zima se
po loňském
přestupu
k sešívaným
postupně
prosadil do
základní
sestavy
a výrazně pomohl
k zisku dvou

Foto: Internet

mistrovských titulů, má za sebou
i řadu startů v evropských pohárech.
A slibně rozjetou reprezentační kariéru. „Pro mě osobně je perličkou
fakt, že má u nás vytvořit dvojici
s mým jmenovcem Přemyslem,“ zasmál se pořadatel Krupička. (son)

PROSTÌJOV CUP?
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Michael Vrbenský (296.), Jonáš Forejtek (319.) či Václav Šafráne (374.)
„Myslím, že startovní pole je velice
kvalitní,“ poznamenala Černošková.
Pořadatelé tradičně myslí s volnými
kartami především na tuzenské hráče.
Těm chtějí umožnit, aby v prostějovském areálu získali důležité body
do světového žebříčku ATP. Majitele
karet určí vývoj těsně před startem
turnaje podle případných odhlášek.
Tento postoj naprosto koresponduje s představou titulárního partnera.
„Dlouhodobě podporujeme český tenis a jeho mladé naděje. Je to pro nás
čest i potěšení. Chceme pomoci hráčům nastupující generace, aby si mohli
splnit své sny. Věříme, že z nich časem

Foto: Marek Sonnevend

vyrostou třeba i grandslamoví šampioni,“ přiblížila postoj titulárního partnera Eva Furdová, oblastní manažerka
retailové sítě MONETA Money Bank.
Mezi startujícími se objeví prakticky celá domácí špička a také elitní
hráči ze Slovenska. „Bude to takové
menší česko-slovenské mistrovství.
Hrají skoro všichni nejlepší čeští
hráči a asi pět Slováků,“ komentoval
startovní listinu s úsměvem šéf pořádající společnosti TK PLUS Miroslav Černošek, který ocenil vstřícný
postoj Českého tenisového svazu
k turnaji. „Někteří partneři kvůli covidové situaci odešli, s výraznou pomocí svazu se nám ale podařilo turnaj zachovat na úrovni předchozích

let. To v současné době vnímám
jako poměrně velký úspěch. Jiní
pořadatelé museli snížit turnajové dotace,“ podotkl Černošek.
Před startem hlavní soutěže proběhne 13. června podstatná část
kvalifikace, o den později už budou na programu její finálové zápas a také úvodní zápasy 1. kola.
Finále dvouhry bude 19. června.
„Byli bychom rádi, kdyby se finále
čtyřhry uskutečnilo už o den dříve. V plném proudu bude travnatá
část sezóny. Chceme dát hráčům
prostor na přesun,“ plánuje Petra
Černošková.
Turnaj může navštívit až 700 diváků. „Budou muset mít roušku nebo

6GPKUQXÚEJCNNGPIGTX2TQUV÷LQX÷LGPCRTQITCOWQFFQéGTXPC/QPGVC%\GEJ1RGPQFUVCTVWLGPGF÷NPÊMXCNKHKMCEÊ
MVGT¾UGDWFGFQJT¾XCVXRQPF÷NÊMF[VCMÆ\CéPGJNCXPÊUQWV÷å/G\KPGLX÷VwÊOKHCXQTKV[PGEJ[DÊéGUM¾LGFPKéMC,KąÊ8GUGNÚ0C
UPÊOMWF¾NG/KTQUNCXèGTPQwGMąGFKVGNMCVWTPCLG2GVTCèGTPQwMQX¾C'XC(WTFQX¾QDNCUVPÊOCPCåGTMCTGVCKNQXÆUÊV÷/10'6#
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Foto: Marek Sonnevend

yy Myšlenka na celkové vítězství
y
je jediným důvodem opakovaných
návratů?
n
„To
„T určitě ne. Prostějov je můj druhý
domov,
mám tady kamarády a zázemí.
d
Současně
jde o jednu z mála možnosS
ti,
ti jak se ukázat českým fanouškům.
Mám
M to zde prostě rád, i když není
ssnadné hrát v domácím prostředí
a vědět, že se od vás očekává velký výsledek. Bývám pod tlakem, ale stejně
se vracím. Stojí to za to.“
yy I letos? V situaci, kdy odehrajete ve Stuttgartu na trávě, pak se
na týden vrátíte na antuku a vzápětí zase pokračujete v přípravě
na Wimbledon?
„Jo, je to docela netradiční, v kariéře
budu takovým způsobem střídat po-

vrchy poprvé. Mohl jsem v prostějovském týdnu třeba startovat v Nottinghamu na trávě, ale domácí podnik byl
jasnou volbou. Chci využít každou
šanci na čtvrtý titul, ten by pro mě byl
hodně speciální.“
yy Jak hodnotíte dosavadní průběh
sezóny?
„Je to zase jako na houpačce, už se
mi to stalo několikrát. Začátek byl
docela nadějný. V Austrálii jsem si
zahrál jedno čtvrtfinále, věřil jsem, že
by to mohlo být dobré. Bohužel mě
na jaře srazil covid. Po nemoci jsem
to zkoušel, chyběla mi ale síla a herní
pohoda.“
yy Kvůli tomu jste si dal pauzu na
nabrání ztracené kondice?
„S mým týmem jsme usoudili, že je
to jediná cesta. Nemohl jsem podávat výkony, které by vedly k úspěchu.
Fyzicky to nebylo dobré, chyběla mi
síla. Tak jsme si dali turnajovou pauzu a hodně trénovali. Věřím, že to
pomůže.“
yy V první polovině roku se nehrálo
tolik turnajů jako dříve. Neměl jste
potíže s malým herním zápřahem?
„Měl a docela velký. Patřím mezi
hráče, kteří potřebují objet co nejvíce turnajů a mít pravidelný rytmus. Tím se dostávám do herní
pohody. Možností bylo méně, i to
se na mé formě podepsalo. Zatím
to vypadá, že druhá polovina roku
bude z tohoto pohledu lepší, doufám, že tomu budou odpovídat
i mé výsledky.“

PROSTĚJOVZ
PROSTĚJOV
V Z aktivních hrá
hráčů je JiříVeselý (nasnímku) jediným tenistou, který dokázal EXKLUZIVNÍ
třikrát vyhrát největší tuze
tuzemský turnaj MONETA Czech Open. Stále má jeden sen,
rozhovor
a sice odskočit v historickém
pořadí od Jana Hájka a Radka Štěpánka, kteří rovněž
historic
v Prostějově získ
získali turnajový hattrick.„Je to jeden z důvodů, proč se stále pro Večerník
Ladislav VALNÝ
vracím. Rád b
bych někdy vyhrál počtvrté,“ přiznává své ambice Veselý.

yy Cítíte, že je stále šance sezónu
zachránit?
„Naděje rozhodně existuje... (pousměje
se) Potřebuji hrát co největší počet zápasů, tomu odpovídá i můj další program.
Proto jedu na turnaj do Stuttgartu a pak se
vracím do Prostějova. V takovém tempu
chci pokračovat i v dalších týdnech.“
yy Po prostějovském MONETA
Czech Open vás budou čekat další
turnaje na trávě. Je to výhoda, že se
chvíli bude hrát na vašem nejoblíbenějším povrchu?
„To se zeptejte po Wimbledonu.
(úsměv) Snad to tak bude. Cítím se
dobře, přál bych si, aby se to podařilo
využít. V optimálním případě by bylo
dobré vyhrát Prostějov, nabrat sebevědomí a to pak prodat na trávě.“

-Lőt9HVHOì

„Czech Open je moje srdcovka,“
SRSVDOVYţMY]WDKNWXUQDML

bodů. Jsme rádi, že má momentálně
výbornou formu. V Paříži porazil
Dominica Thiema a v Ženevě Rogera Federera. Těšíme se, že nám své
umění předvede také v Prostějově,“
přiblížila Andujara, 68. hráče světového žebříčku ATP, turnajová ředitelka Petra Černošková.
Do okruhu favoritů bude patřit také
nejlepší domácí tenista Jiří Veselý, před
French Open 71. hráč světa. „V Prostějově jsem vyrůstal odmalička.

Vyhrál jsem tady už třikrát challenger
v relativně nízkém věku. Rád bych
udělal rekord, ale to bych předbíhal,“
nastínil vítěz z let 2014, 2015 a 2017,
který tento týden absolvuje travnatý
podnik ve Stuttgartu a čeká jej tak netradiční přesun z trávy na antuku.
Přihlášeni jsou dále Gianluca Mager
(85. ve světovém žebříčku ATP)
z Itálie, Federico Coria (96.) z Argentiny, Pedro Martinez (102.) ze
Španělska, Jozef Kovalík (127.) ze
Slovenska, Andrej Kuzněcov (130.)
z Ruska, Henri Laaksonen (150.) ze
Švýcarska či další Slovák Martin Kližan (176.). Z Čechů se do hlavní soutěže vlezl ještě Zdeněk Kolář (231.),
pod čarou momentálně jsou Vít
Kopřiva (260.), Jiří Lehečka (288.),
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„S Pablem máme velice korektní
vztahy, rád se sem vrací. Bude startovat potřetí v řadě, je to pro něj důležitý turnaj, na kterém obhajuje hodně

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Loňský finalista a vítěz z roku 2019 Pablo Andujar
bude nejvýše nasazeným hráčem 28. ročníku tenisového turnaje
MONETA Czech Open, který odstartuje v areálu NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí v Prostějově kvalifikací pro účast v hlavní soutěži už tuto neděli 13. června. O další tituly na největším mužském podniku v České republice se bude hrát na prostějovských
kurtech do soboty 19. června, kdy je na programu finále dvouhry. Hlavním favoritem má být španělský antukový specialista
Pablo Andujar. Největším vyzyvatelem bude domácí jednička
Jiří Veselý, z první světové stovky jsou přihlášeni ještě Ital Mager
a Argentinec Coria. Titul z loňského roku bohužel nepřijede obhajovat Kamil Majchrzak z Polska. Pořadatelé kvitují, že udrželi
turnajové prize-money z let minulých ve výši 92 040 eur, čímž
potvrdili pozici největšího mužského turnaje v České republice!
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Novinka! Vedle

7. června 2021

ském domě do konce srpna. A od 1.
září už plánujeme, je toho neskutečně
ně
moc, všechny koncerty, divadla, akce
kce
se pořád přemisťují. Je to jeden terermín, druhý, třetí. Jsme tedy domluveveni tak, že od prvního září je kalendář
dář
hodně plný.“
yy Je nějaká akce, pro kterou se zatím termín nenašel?
„V podstatě jsme nenašli termín pro
ro
dvě akce. Protože jsou ale vyprodané,
né,
tak si pořadatel termín najde. Jsou to
dvě divadla, musíme to nějak zkoordid
novat. Protože jakmile se to otevře, tak
si myslím, že do konce roku, pokud dá
Bůh, toho bude opravdu hodně…“
yy Kolik akcí letos odpadlo?
„Jsou to desítky akcí jako plesy, koncerty, divadla. Bylo toho hodně. Ale
nic se nadalo dělat, vzdali jsme to.
Promotéři a pořadatelé a my s nimi
se snažíme najít termíny na podzim.
Společenský dům bude narvaný až po
střechu od rána do večera, a to skoro
každý den. Bude enormně hodně vytížený, ale my všichni se na to těšíme.
A snad situace bude taková, že všechno klapne.“
yy Plánujete nějakou otvírací akci
na září?

„Ne. Vím, že už druhého a třetího září
je v programu nějaké divadlo. Ale nic
takového, že bychom oficiálně dělali,
nebude. Prostě jak to mají promotéři
naplánováno, tak to poběží.“
yy Jak vnímáte pravděpodobnou
situaci, že budou muset pořadatelé
kontrolovat očkovanost návštěvníků?
„V podstatě po domluvě s pořadatelem… Ta doba taková je. Když chcete jet do zahraničí, je to taky potřeba.
Uvidíme, jak se to nastaví. Víte, při některých akcích se kontroluje například
konzumace alkoholu, tak se s pořadateli domluvíme. Musíme se zkrátka
podřídit.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Co pro vás ta doba znamenala.
Jak se na ni nyní díváte?
„(pousměje se) Mám z toho dost rozporuplné pocity. Člověk asi potřeboval
dostat svrchu zdvižený prst, že by se
měl zase jednou zastavit. A opravdu,
doba je hektická, všichni se za něčím
ženeme a nestíháme vlastní život. Ten
začátek se tedy dal uchopit jako možnost zastavit se, být s rodinou a přehodnotit životní priority. To bylo všechno
fajn. Ale pak ty dopady a to, že se vše
neustále vracelo. To bylo asi nejhorší.
Ze začátku to u nás lidé brali jako možnost zastavit se, být spolu, dodělat resty,
co na TRX aréně byly. Na to ale stačily
tři měsíce. Co ale pak přišlo na podzim
a potom znovu v zimě, doba byla stále
delší a delší. A já si myslím, že fitness

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

sektor – z pohledu mě jako majitelky
a sportovkyně – nebyl tím rizikovým.
Na to, že jsme byli zavření vedle saun,
bazénů a wellness nejdéle.“
yy Jak si vysvětlujete takové rozhodnutí politiků a epidemiologů?
„Myslím si, že spoustě z nich sport
nic neříká. A nemá pro ně takovou
váhu, aby si uvědomili, jaký to má dopad. Ne ani tak na nás na dospělé, my
už z toho máme docela rozum. Ale ty
děti. Za rok už jsou úplně někde jinde.
Zároveň mám doma dvě pubertální
děti a obávám se, že už je k řízenému
sportu, přestože k němu od dětství byly
vedeny, asi zpátky nedostaneme. Naučily se, že na kole můžou samy, ven za
kamarády taky. A teď by do toho měl
přijít trénink, povinnost? To už pro ně
není důležité...“
yy Vidíte i jiné oblasti života, které
dostaly hodně zabrat?
„Myslím si, že vedle nás je to určitě kultura a společenské dění. Je to o prioritách, jsem sportovec, pro mě je to tedy
sport. Ale jsou to různé taneční soubo-

PROSTĚJOV Sport, kultura, zdravotnictví a školství. To jsou asi
vládními nařízeními spojenými s koronavirem nejvíce zasažená odvětví. Petra Stryková (na snímku) si coby matka, sportovkyně a taky podnikatelka, navíc právě v oblasti sportu, přitom
zažila své. Byla mezi prvními, kdo se rozhodl uspořádat společensko-sportovní akci po prvních rozvolněních. Zároveň ale
patřila k těm, kterým koronavirová opatření výrazně pocuchala život. Nyní se ohlédla za roční zkušeností a zamyslela se nad
budoucností.

ry, lidé, kteří žili nějakými soutěžemi,
byl to pro ně druh stmelování se a trávení volného času. Co se školy týká,
děti se sice viděly na kamerách, myslím
si ale, že virtuálního světa máme kolem
sebe i tak dost. A je potřeba, aby se spolu lidé potkávali, aby spolu komunikovali a vznikaly komunity.“
yy Jak to na vás jako podnikatelku
dolehlo? A změnil se váš přístup ke
státní správě nebo třeba rozhodování vlády?
„Já nechci zlehčovat tu nemoc jako
takovou. Věřím, že tu je a že jsou lidé,
kteří na ni umřeli, a že jsou lidé, kteří
mají následky. Já osobně jsem oficiálně
covid neprodělala. Nemyslím si, že by
to bylo tím, že bych byla nějak extra
odolná. Tělo se s tím prostě vyrovnalo,
aniž bych ztratila čich, chuť a podobně.
Aniž bych to chtěla zlehčovat, tak si
myslím, že opatření byla nadhodnocená. Ve státní správě jsem byla sedmnáct
let. A v dnešní době mě opravdu ta nerovnost…, no štve, nebudu sprostá. Já
se musím testovat, pokud chci mít otevřeno. Lidé ve státní správě sice také,
ale oni mohli mít otevřené podniky na
jídlo a já až do konce května nemohla!
Já chci taky jíst z porcelánového talíře,
sedět u stolu s lidmi, ale protože jsem
podnikatel a mám zavřenou živnost,
tak nemůžu nic, můžu jen sedět doma
a nevycházet ven. Osobně jsem odpůrcem očkování, ale bohužel… Veškerá
opatření mě donutila a šla jsem se oč-

kovat. Pokud nebudu chtít riskovat, že
mi zavřou arénu ve chvíli, kdy se objeví
první pozitivní člověk, tak mi nezbývá než obětovat sama sebe pro vlastní
podnik.“
yy Jak z toho ven, co si vzít z té zkušenosti? A jak dlouho si myslíte, že se
z toho budeme dostávat?
„Já bych byla velice ráda optimistkou.
Obávám se ale, že nás nechají dýchat
přes léto a na podzim zase budeme
zpět v tom bludném kruhu, v té beznaději a bezmoci. Akorát nevím, kolik lidí
ještě budě ochotných ty jejich noty dodržovat. A co jsem si z toho vzala? Nevím, jestli jsem silnější, vnitřně bohatší.
Za mě to ale byla opravdu bezmoc
a beznaděj. Lidé se přitom chtějí vídat,
potkávat nebo sportovat. A jediné, co
je brzdí, je strach z postihu. Ani ne tak
z nemoci, jako obava z toho, že se nakazí, ale z pokut.“

je možné vždy od pondělí do pátku
v době od devíti do patnácti hodin.
Zřízení nového odběrového místa
vzniklo s podporou vedení města
s cílem nabídnout obyvatelům co
nejsnazší přístup k testování,“ sdělil
Večerníku František Jura, primátor
Statutárního města Prostějova.
Stejné zdravotnické zařízení provozuje odběrové místo u Sportcentra
DDM v Olympijské ulici a jednou
týdně testuje také zaměstnance radnice. Antigenní testy prováděné odborně vyškoleným zdravotním personálem jsou hrazeny ze zdravotního
pojištění.
(red)

PROSTĚJOV Další ze série finančních pomocí provozovatelům
živností, které postihla covidová
pandemie, schválili prostějovští
radní. Od začátku pandemie už
takto konšelé pomohli prostějovským živnostníkům celkovou částkou atakující tři miliony korun.
„Rada města Prostějova opět rozhodovala o poskytnutí peněžité
pomoci či daru ve výši do 15 tisíc
korun provozovatelům živností pro
zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií covid-19,

kterým byl zakázán maloobchodní
prodej a prodej a poskytování služeb v provozovně v době trvání nouzového stavu v období od ledna do
března 2021 a kteří současně splnili
požadované podmínky,“ uvedl primátora František Jura.
Na jednání rady města minulé úterý
byly schváleny žádosti ve výši 84 000
korun. Celkový počet schválených
žádostí v letošním roce tak dosáhl
počtu 206 a zatím bylo z městské
pokladny živnostníkům vyplaceno
2 812 209 korun
(mik)
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Petra Stryková o koronaviru:

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Velice smutnou sezónu zažívají kulturní stánky po
celé zemi. Až nyní se do nich zvolna může vracet život. Některé však
z důvodu blížících se letních prázdnin zůstanou prosty kulturních
akcí ještě další měsíce. To se týká
i Společenského domu v Prostějově. Jak prozradil jeho ředitel Ivo
Peštuka (na snímku), s kulturními
a společenskými akcemi se na následující měsíce do „Kaska“ vůbec
nepočítá. Nyní Společenský dům
slouží jako očkovací centrum. A zdá
se, že tomu tak bude i nadále. „Aspoň něco se tam děje a trochu ob+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV jekt žije,“ konstatoval před časem
šit, a jsem přesvědčen, že v následu- s otevřením očkovacího centra Ivo
jících týdnech budeme nově naka- Peštuka. Co prozradil v exkluzivžené počítat na jednotky. Nechci nic ním interview pro Večerník?
podceňovat, ale v tuto chvíli bychom
se už všichni měli spíše bavit o tom,
co nás čeká v září. Obávám se, že po yy Co říkáte tomu, že je tady návrat
návratu dětí z prázdnin a dospělých společenských a kulturních akcí?
ze zahraničních dovolených mohou „Pro nás je to samozřejmě paráda. Ale
čísla zase letět nahoru. V tomto ob- v podstatě jsme všechno směřovali až
dobí se budeme s covidem podle od 1. září. Protože vždy v období od
mého názoru zase prát,“ řekl Večer- června do srpna se dává všechno doníku v neděli večer Josef Suchánek, hromady. Nyní jsme dohodnutí, že
očkovací centrum bude ve Společenhejtman Olomouckého kraje.

o programu v „Kasku“

prozrazuje Ivo Peštuka

PROS
PROSTĚJOV
Další místo, kde můbez problémů absolvovat antižete b
genní test na covid-19, najdete nově
těsné blízkosti očkovacího centra
v těsn
Společenském domě v Prostějove Sp
stan zde bude provozově. Testovací
Te
Koromedics, která se
vat společnost
sp
na tom
to dohodla s vedením prostějovského magistrátu.
jovs
Obyvatelé Prostějova se nyní moOb
hou nechat otestovat na koronavirus přímo v centru města. „Vedle
‚Kaska‘ vyrostl odběrový stan, ve
‚Ka
kterém od pondělí 31. května prokter
bíhá antigenní testování prováděné
společností
Koromedics. Testování
spole
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vydávaných titulù
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VYCHÁZÍ
V PONDĚL
14. KVĚTN Í
A

Máte rádi jídlo?
Chodíte rádi do restaurace?

Zajímáte se o
gastronomii?

Umíte ochutnávat?

Vaříte pro sebe i své blízké?
Jste v kuchyni jako doma?

u
Těšíte se na novo
sezónu grilování?

Střední odborná škola Prostějov
nám. Ed. Husserla 1, 796 01 Prostějov,
tel.: 582 351 977, e-mail: sos@sosprostejov.cz

www.sosprostejov.cz
Jsme střední odborná škola, která pod svou střechou
sdružuje zájemce o studium tradičních učebních oborů,
zejména s gastronomickým zaměřením.
Nabízíme tříleté odborné vzdělání zakončené získáním výučního listu v oborech cukrář,
kuchař, řezník – uzenář, prodavač a číšník. S trochou nadsázky tedy můžeme říci,
že naši cukráři vám napečou, kuchaři uvaří,
řezníci vyudí, prodavači to zabalí a číšníci vás
„zkasírují“. A aby toho nebylo málo, všechno
si odnesete v tašce, kterou vám ušijí naši výrobci kožedělného zboží. No, a kdybyste
všechny ty dobroty snědli najednou a váš
žlučník začal protestovat, nevadí, naše ošetřovatelky a ošetřovatelé vám poskytnou
první pomoc.

VEČERNÍK V KUCHYNI

Olivera!
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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.
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.
Soutěže jsou 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.

$RNWHUÅRERU\zHWRMGH"
Napoví vám naše
minigalerie:

třicet let. A koktejly umí naši číšníci a servírky
namíchat i bez alkoholu.
Takhle hezky vám naši žáci a žákyně oboru
prodavač zabalí dárek pro někoho blízkého.
Také to umí na pokladně, ve skladu i lahůdkách. Ale pozor! Poradí vám i s nákupem šatů,
Takové dorty připravují naše cukrářky a cukráři ve školní cukrárně
ve Vrahovicích. Věříme, že od září vám opět
budeme péct vánoční cukroví, velikonoční
beránky, nebo jen tak pro radost něco k šálku kávy.

Nejen o tom všem bude
speciální pøíloha
která vám pøinese i spoustu
receptù a tipù na dobré pokrmy. Tìšit
VHP
VHPģçHWHLQDH[NOX]LYQt
UR]
UR]KRYRUVNXFKDĨHPNWHr se uèil u Jamieho
rý

prezentace / soutěž
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Případné čekání si můžete zpříjemnit návštěvou školního kosmetického salónu, ve
kterém se vám budou věnovat kosmetičky
– žákyně maturitního oboru. Zbude-li chvilka času, můžete si poslechnout přednášku
o moderních trendech v gastronomii. Kdo
ji pro vás připraví? Přece žáci maturitního
oboru gastronomie. Zalíbila se vám naše
nabídka natolik, že změníte profesi a začnete
v gastronomii podnikat? Žáci nástavbového
maturitního oboru podnikání vám pomohou s vytvořením podnikatelského plánu.
V posledních dvou školních letech i nás, naše
žáky, učitele, správní zaměstnance výrazně
ovlivňovala (a bohužel ještě ovlivňuje) covidová pandemie. Obávali jsme se, o budoucnost našich žáků, o to, jestli najdou uplatnění.
Všechny naše obory se ukázaly být plně
životaschopnými a naši letošní absolventi se opět nemusí obávat o svou profesní
budoucnost.
První kolo přijímacího řízení je úspěšně za
námi a my v kole druhém, které uzavíráme
15. června 2021, hledáme ještě několik dívek a chlapců, kteří chtějí být členy našeho
týmu a 1. září se stát žákyněmi a žáky prvních
ročníků právě na naší škole. Na škole, která
jim dá perspektivní vzdělání, naučí je základům řemesel, která mají budoucnost.

školních pomůcek, elektra i drogerie. Musí se
vyznat ve všem.
Chcete praktickou a hezkou kabelu na cestu
do práce, kabelku na ples, aktovku do kanceláře, batoh na cestu do hor? Opasek, etui, klíčenku…? Staňte se výrobcem kožedělného
zboží. Tohle a ještě mnohem víc si dokážete
vyrobit. A potěšit tím někoho blízkého.
Jen naši řezníci vám připraví takové dobroty
a pravou domácí zabijačku. Váží si jich i firma
Makovec a poskytuje jim stipendium a řadu
výhod. Myslíte, že pro děvčata tento obor není?
Omyl! Přijďte se zeptat naší první řeznice, nyní

1HP½WHU½GLWDMHQN\"1HE\ODQDvH
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Hledáme ještě několik děvčat a chlapců,
absolventek a absolventů základních škol,
kteří chtějí u nás studovat a stát se

•
•
•
•
•
žákyně nástavbového studia podnikání.
Těšíte se na svůj „mejdan roku“? I my se těšíme, až budeme zase moci soutěžit, třeba
právě v míchání nápojů. Vždyť barmanská
show patří k naší škole a Prostějovu už skoro

cukráři
číšníky
řezníky
prodavači
výrobci kožedělného
zboží

Přihlásit se můžete do 15. června.
Pokud potřebujete poradit,
volejte na telefonní číslo naší školy

582 351 977
Rádi zodpovíme vaše dotazy

21060310700
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STAČÍ ODPOVĚDĚT NA
SOUTĚŽNÍ OTÁZKU, KTERÁ ZNÍ:

K SERVISU PRO ŽENY
SE PŘIPOJIL KTERÝ
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT?

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.

21060270694

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

sport

7. června 2021
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KLENOVICE SE VYTASILY

S POSILOU Z GHANY!
Jan FREHAR
KLENOVICE NA HANÉ Se zajímavou posilou se vytasili fotbalisté Klenovic na Hané v přátelském duelu
v Otaslavicích. Na pozici předstopera nastoupil Raymond Owusu. Ghanský fotbalista žije v nedalekých
Čelčicích, odkud se dostal právě do klenovického týmu, který tak bude od příštího ročníku s největší pravděpodobností mezinárodním mužstvem. Celá „A“ skupina I.B třídy Olomouckého KFS se tudíž
zřejmě bude moct těšit na porovnání s africkým fotbalistou. Tento čtyřiatřicetiletý středopolař by si tak
v Česku mohl vyzkoušet už třetí angažmá.
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Prostějovská rohovnická mládež už alespoň
může trénovat ve své klubové tělocvičně
PROSTĚJOV Už podruhé za sebou nepozná extraliga družstev
mužů v boxu ČR svého vítěze ani
další medailisty. Stejně jako loni
byla totiž kvůli koronaviru zrušena, rovněž aktuální ročník soutěže 2020/21 tak zůstane nedokončen.
Rozhodnutí padlo na posledním
zasedání Výkonného výboru České boxerské asociace. Původně sice
existoval plán, že by se po odstoupení dvou týmů z pěti zúčastněných
uskutečnil aspoň jednorázový turnaj
tří zbylých klubů na jednom místě
o rozdělení cenných kovů. Ale tahle
vize nakonec vzala za své a z důvodu
přetrvávajících hygienických opatření proti šíření nemoci covid-19 byla
elitní tuzemská liga boxerů takzvaně
odpískána.
Připomeňme, že borci BC DTJ Prostějov do její započaté sezóny vstoupili loni v září domácím vítězstvím
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10:6 nad Plzní, poté podlehli zkraje
října v Děčíně 4:10. Následně byla
extraliga přerušena vinou nástupu
druhé vlny covidu, na niž v prosinci
navázala ještě horší vlna třetí. Zápasový program se neustále odkládal,
nad osudem soutěže se vznášely čím
dál větší otazníky. Až je zodpovědělo definitivní zrušení, čímž hanácký
mančaft opět přišel o možnost ob-

hajoby mistrovského titulu z roku
2019.
Pozitivní zprávou naopak je, že prostějovská rohovnická mládež mohla
od pondělí 24. května oficiálně restartovat společnou přípravu ve vnitřních
prostorách své klubové tělocvičny
v areálu Dělnické tělocvičné jednoty
v Krasické ulici. Intenzivní dřinu boxerek i boxerů BC na prvním tréninku

dokonce snímaly i televizní kamery.
Nejbližším českým turnajem s účastí
hanáckého oddílu bude 26. června
zahajovací kolo Oblastní soutěže Jihomoravské oblasti v Lipníku nad
Bečvou. Trénovat se pak bude přes
celé léto bez obvyklé prázdninové
pauzy, neboť po dlouhých měsících
mimo normální přípravu je potřeba
dohnat nabrané manko.
(son)
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PROSTĚJOV Smutná zpráva přišla nedávno z Prostějovska pro lukostřelecký svět. Opustil ho totiž někdejší reprezentant, mistr Československa a mistr Československa v terčové lukostřelbě František
Sedláček.
„Dne 15. května 2021 zemřel dlouholetý člen kosteleckých kušistů pan
František Sedláček. Velký srdcař, kamarád a člověk, který nezkazil žádnou srandu. Byl tu pro nás vždy, když bylo potřeba rady nebo pomoci.
S úctou a láskou vzpomínají členové klubu Savana Kostelec na Hané,“
oznámil nedávno Josef Nedělník, předseda klubu.
Na úmrtí dlouholetého lukostřelce, který byl i v pokročilém věku stále aktivní, reagoval i další klub střelců Lukostřelba Prostějov. „Rádi bychom jeho
rodině vyjádřili upřímnou soustrast a všechny lukostřelce, kteří ho znali, požádali o tichou vzpomínku,“ vzkazuje Lukostřelba Prostějov, jejímž byl František Sedláček zakladatelem.
Respektu se ale netěšil jen mezi lukostřeleckou veřejností. Zesnulý sportovec byl v roce 2012 uveden do prostějovské síně slávy.
(sob)
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Fotbalovým prostředím v České republice rezonovala před čtvrtečními volbami nového vedení FAČR touha po morální i faktické očistě,
nastolení nového zdravějšího směru chování
a skutků bez vlivu dosavadních struktur Romana Berbra a spol.
Je pravda, že zvnějšku a hlavně od médií bylo
tohle „sametovorevoluční“ chtění mnohem větší než od podstatné části lidí pohybujících se
na důležitých postech uvnitř tuzemské kopané.
Leckdo nehodlal na zavedených pořádcích nic
podstatného měnit.
Proto bylo vynikající a dá se říct i statečné, že
se někteří nespokojení delegáti nebáli během
valné hromady ostře vystoupit proti zakrývané
špíně. Veřejně ji odsoudili, nahlas varovali před
nebezpečím pokračování podobných podvodů
a tím nakonec pomohli zvolit do čela víc důvěryhodných funkcionářů.
Samozřejmě si nedělám iluze, že odteď bude vše
v českém fotbale jen růžové. Přesto byl zvolen
správný směr, kterého je nyní nutné se držet.
A jak to v asociaci funguje odshora, může znamenat vzor pro kluby, kraje i okresy, aby rovněž
tam konali čistším způsobem než dosud.

Ve fotbalovém prostředí ještě chvíli zůstanu,
tentokrát k okomentování krásného úspěchu
mužů 1.SK Prostějov. Ti ve Fortuna:Národní lize
2020/21 obsadili výborné třetí místo a vytvořili
nové výsledkové maximum klubu v novodobé
historii nejpopulárnějšího světového sportu.
Dřívější LeRK sice také skončil jednou bronzový, ale to bylo v sezóně 1994/95, tedy těsně před
následným přesunem z Brna do Prostějova a fúzí
s místním klubem. V dalších letech byla maximem
osmá pozice, tedy čtyřiadvacátá v rámci celé České republiky.
Současné eskáčko skončilo jednadvacáté, neboť
první ligu letos hrálo mimořádně osmnáct týmů.
Tím se podařilo překonat veškeré dosavadní rekordy a aktuální úspěch Hanáků tedy zaslouží
velké ocenění.
Prostějovští borci k němu dospěli zásluhou zdravého přístupu, moderního herního pojetí i značné
touhy omlazeného mančaftu něco dokázat. Určitou paralelu vidím v senzační prvoligové jízdě
Pardubic, kde v porovnání s konkurencí také nemají kdovíjaký finanční rozpočet ani super zázemí,
přesto zatápěli i top favoritům. Leč udělat vysněný
krok mezi elitu bude pro Jurovu ekipu složité.

Po loňské nechtěné dietě, kdy covid zrušil hokejové mistrovství světa a o rok odložil fotbalový
šampionát Evropy i letní olympiádu, se zastavený
kolotoč největších sportovních akcí planety letos
zase roztočil. Jako první přišlo na řadu ledové MS.
Což je v Česku pokaždé veřejností extrémně sledovaná i ze všech stran hojně propíraná událost.
A tentokrát vinou pauzy z minulého roku dvojnásob. Tím větší natěšenost v naší vlasti vládla,
zvlášť když výběr ČR působil před startem turnaje dost silně a právem se řadil k adeptům na
zisk medaile.
Za dané situace však manželka svým šestým
smyslem hned varovala: jakmile to předem
vypadá slibně, skončí to většinou špatně. A bohužel měla pravdu. Znova se ukázalo, že české
týmové mentalitě asi moc nesvědčí nést roli favorizovaného, složitě se s ní vyrovnává.
Miliony „trenérů“ po celé zemi teď pochopitelně vidí miliony důvodů, proč to opět nevyšlo.
Podle mého názoru Pešánův mančaft rozbombardovaly divoké a často až nesmyslné tahy právě jeho kouče. Místo základního klidu i důvěry
tak v týmu zavládl opak, což vedlo k trápení skrze podprůměrné výkony. A logický výbuch.

Vy u vody,
noviny doma
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představujeme nové posily
prostějovského eskáčka
Jakub VICHTA
Narozen:
3. září 1995
Pozice:
útočník
Domovský klub:
Boskovice
Aktuální klub:
Uničov
K
Předchozí zkušenosti: SK Sigma Olomouc, FK
oMohelnice, 1. HFK Olomouc, SK Uničov
Komentáø sportovního øeditele 1.SK Prostìjov Ladislava Dudíka:

„Je to už stálice Uničova, prošel si mládeží Sigmy. Nyní je to už zkušený
hráč, silový a rychlostní typ, kope dobře standardky. A je levák. Během
uplynulé půlsezóny jsme si ho už zkoušeli. Nyní ho čeká dvou- až třítýdenní
zkouška.“

Daniel GRYGAR
Narozen:
15. května 2000
Pozice:
záložník
Domovský klub:
Vítkovice
Aktuální klub:
Sigma Olomouc
Předchozí zkušenosti: MFK
Vítkovice,
SK Sigma Olomouc
Komentáø sportovního øeditele 1.SK Prostìjov Ladislava Dudíka:

„V Sigmě si o hráči myslí, že už se jeví docela slušně, trénuje s ‚A‘ týmem. Máme
na něj doporučení a reference, má jít o defenzivního záložníka, pohybově
dobrého a s dobrým výskokem. A slušného ve čtení hry.“

Jakub TREFIL
Narozen:
3. února 2001
Pozice:
brankář
Domovský klub:
Šternberk
Aktuální klub:
Sigma Olomouc
Předchozí zkušenosti: FK Šternberk, SK Sigma
Olomouc, SK Uničov,
SK Slavia Praha
Komentáø sportovního øeditele 1. SK Prostìjov Ladislava Dudíka:

„Je domluvený ze Sigmy, chytal tam třetí ligu za béčko. Pohybově by mělo jít
o velice dobrého brankáře, s dobrou komunikací. Bude jako alternativa za duo
Bárta–Mucha, pokud by třeba některý z nich odešel, například Filip Mucha
o soutěž výše.“

fotbal
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PROSTĚJOV Před týdnem
skončila druholigová sezóna
2020/2021. Přestože však si
na další zápasy nyní musíme
pár týdnů počkat, dění kolem
1.SK Prostějov se nezastavilo,
naopak. V uplynulých dnech
tým přišel nečekaně o trenéra
a o oporu v defenzivě. Zároveň
však celek vyhlásil první změny
v sestavě – tedy i první příchody.

Tým posílí brankář, shání útočníka

původní
ví
zpravodajství
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Foto: Michal Sobecký

pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ
Letní příprava ještě zdaleka nezačala, hráči nyní mají tři týdny volno,
případně volnější režim. Odpočinek
však rozhodně nečeká vedení klubu
a realizační tým. Což naznačil hned
pár hodin po zápase i trenér „A“ týmu,
Pavel Šustr. „Samozřejmě nám končí
hráči na hostování, někteří další odejdou a nastává čas, kdy my budeme na
tom pracovat. Chceme totiž dotáhnout do finále některé možné příchody a také odchody,“ konstatoval Pavel
Šustr. S tím, že odpočinek ani jeho,
ani vedení klubu příliš nečeká. Nyní
už se ale jedná o minulost, Šustr coby
trenér týmu skončil. Klub to oznámil
v úterý, tedy dva dny po konci sezóny.
A narychlo tak musí hledat náhradu.
Hýbat se však začalo také s hráčským
kádrem. Oproti očekávání nakonec tým
opouští slovenský obránce Šimon Šmehyl. Šikovný, rychlonohý zadák, který
se prezentoval také útočnými výpady
na půli soupeře i jistou horkokrevností,
přišel před sezónou ze Sokolova. Nyní je

na odchodu, přestože o jeho služby měl
Prostějov zájem. Rychlonohý hráč však
nakonec další sezónu v Prostějově nepřidá. „Šmehyl dostal nabídku na podpis
další smlouvy. Napřed chtěl zůstat, myslím si, že pak do toho zasáhl jeho manažer, začal vymýšlet a nabízet. Váhal tedy
s podepsáním, nakonec nepodepsal,“ pokrčil rameny Ladislav Dudík, sportovní
ředitel 1.SK Prostějov.
Naopak hned několik hráčů by mělo
do kádru nyní přijít. „Měli by nám
přijít dva kluci na zkoušku ze Sigmy,
brankář Jakub Trefil a dále záložník
Daniel Grygar. A z Uničova má dorazit
útočník Jakub Vichta. Intenzivně ještě

pracujeme na příchodu útočníka,“ prozradil Večerníku předseda klubu František Jura. Dále tak platí, že Prostějov
bude sázet zejména na mladší hráče,
navíc z regionu. Z Olomouce totiž právě v týmu eskáčka hned několik plejerů hostuje.
Celkově se ale zdá, že tým eskáčka
zůstane pohromadě. Už před ukončením sezóny totiž klub podepsal
řadu hráčů, někteří dostali víceleté
smlouvy, další je nyní po sezóně prodloužili. A ti, kteří byli v Prostějově na
hostování, se na něj možná i znovu
vrátí. Řeč je zejména o hráčích okolo
dvacítky, kteří se teprve k mužskému

fotbalu dostávají. A Prostějov jim zařídil třeba vůbec první druholigovou
sezónu. „Kluci jdou do Sigmy zpátky,
ale jsme domluveni, že pokud se neprosadí do prvního týmu, tak se vrátí.
Doufám, že to tak bude, ale samozřejmě klukům přeju úspěch,“ vysvětluje
Jura. Vyzdvihl pak právě skutečnost,
že tým zůstane z velké části pohromadě. „To jsme chtěli, aby se nám
kádr udržel a měli jsme jen možnost
ho doplnit ve hře směrem dopředu.
Hlavní je, že se podařilo tým udržet
pohromadě. Důležité to je i proto, že
ta druhá liga bude strašně těžká,“ ví
předseda 1.SK.

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

Kádr dostává obrysy
PROSTĚJOV Sotva uběhla sezóna
2020/2021, klub se pustil do skládání týmu na tu novou. Nebude
lehké navázat na předchozí úspěchy, na podzim tým skončil pátý, po
jarní části dokonce třetí. Zdá se ale,
že bude mít eskáčko jak navazovat.
Jak potvrdil sportovní ředitel klubu
Ladislav Dudík, velká většina hráčů
včetně mnoha opor na Hané zůstává.
„Zatím jsou všichni podepsaní, mimo
hráčů Sigmy, kteří se vrací na přípravu.
Je velká pravděpodobnost, že se vrátí.

To ale záleží na Sigmě. Do Sigmy pak
odchází zpět Štěpán Langer. Nedostával tolik příležitostí, je důležitější, aby
pravidelně hrál,“ informoval Ladislav
Dudík.
A tak i v příští sezóně uvidíme už známé tváře. Zdá se, že kostra týmu je už
prakticky týden po konci sezóny hotová. „Prodloužil Koudelka, Sus, novou
smlouvu podepsal Stříž a na rok také
brankář Bárta. Jinak jsou všichni ostatní jsou pod smlouvou, minimálně ještě na další sezónu,“ vypočítal Ladislav
Dudík.
(sob)

Aktuální soupiska 1.SK Prostìjov:
BRANKÁØI:
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Filip Mucha
Michal Bárta

Solomon Omale
Jakub Matoušek
Jakub Kopřiva
Adam Dittmer
Jiří Spáčil
David Jurásek
Michal Zapletal
Radek Smékal
Martin Sus

OBRÁNCI:

Roman Bala
Dominik Straňák
Michal Stříž
Daniel Bialek
Lubomír Machynek
Michal Sečkář
Aleš Schuster
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Jan Koudelka
Tomáš Zlatohlávek
David Píchal
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„Karty byly rozdány dopøedu, nemìl jsem šanci,“ pøiznal František Jura
PROSTĚJOV Zajímavá možnost se rýsovala před volební
valnou hromadou Fotbalové
asociace České republiky.
Místopředsedou se totiž mohl
stát předseda prostějovského
eskáčka František Jura. K výrazným změnám v předsednictvu i ve výkonném výboru
nakonec skutečně došlo, současný primátor se ale do vedení českého fotbalu nedostal.
Nezoufá si však. Jak sám říká,
i tak jej čeká spousta výzev
a práce až nad hlavu.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
a Michal
SOBECKÝ

Některé věci považuje šéf eskáčka za úplně absurdní a nepochopitelné...

yy S jakými pocity se ohlížíte za
valnou hromadou FAČR?
„Kdo trochu zná fotbalové zákulisí,
ten s velkou pravděpodobností věděl, že na Moravě byly karty rozdány
dlouho dopředu. Morava již dlouho
dopředu avizovala, že jejím favoritem
je Petr Fousek, a i další členy výkonného výboru jasně podporovala.
Když říkám Morava, mám na mysli
zejména jednoho zákulisního hráče,
a to Pavla Nezvala z Uničova. O ty
rozhodující hlasy se kšeftovalo celou
noc předcházející valné hromadě...“
yy Hodně se mluví o rozjitřené
atmosféře v Nymburku, jak byste
popsal průběh a zákulisí?
„Problém byl hlavně se zprávou o finančním hospodaření a zejména se
zprávou kontrolní a revizní komise. Některé věci už řeší Policie ČR, další se budou muset řešit. Já jsem vždy tvrdil, že
musí proběhnout finanční i personální
audit a podle výsledků se bude muset
postupovat dále. Minulé vedení FAČR
neumělo na tyto podněty a otázky kva-

lifikovaně odpovědět. Možná i to dalo
ještě větší šance Petru Fouskovi.“
yy Místopředsedou jste zvolen nebyl, cítíte velké zklamání?
„Vždycky když prohrajete nějaký
souboj, tak cítíte zklamání. Ale já
jsem opravdu věděl dopředu, že nemám moc šancí. Ta klika kolem pana
Nezvala pracovala velmi důsledně
a dlouhodobě. Nebála se používat
jakékoliv praktiky a mám dojem, že
ostatní je podcenili!“
yy Dostal jste nakonec pouhých
devět hlasů, udělal byste zpětně
něco jinak?
„Asi ano. Na Moravě se vytvořil názor, že Karel Poborský je špatný kandidát, kterého budou řídit ti velcí zákulisní hráči. Že jediným zachráncem
bude Petr Fousek. Ten byl přitom šest
let generálním sekretářem a potom
pracoval stejnou dobu jako poradce
Miroslava Pelty! Některé věci jsou
opravdu úplně absurdní a nepochopitelné... Ale pozor, to neznamená, že
mám něco proti Petru Fouskovi. Jde

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

o princip a o to, čím nás média krmila
celé tři měsíce. Ale zpět k vaší otázce.
Měli jsme jasně deklarovat podporu
Karlu Poborskému a jeho týmu, jako
to udělala druhá strana. Protože u ní
jsme moc šancí neměli. S Karlem
jsme se bavili o tom, že by mě chtěl
do týmu a zřejmě by to i řekl, pokud
by byl zvolen. Měli jsme mu někteří
deklarovat větší veřejnou podporu.

To byla největší chyba.“
yy Není škoda, že jste nekandidoval do výkonného výboru?
Zaslechli jsme hlasy, že byste byl
zvolen...
„Je to možné. Dokonce ještě na valné hromadě o tom někteří delegáti
mluvili. Nechtěl jsem spekulovat,
kde mám větší šanci. Jednou jsem
kandidoval na místopředsedu a o ni-

čem jiném jsem nechtěl přemýšlet.
Víte, většina kandidátů odstoupila,
když nebyla jasná podpora. Hlavně
ti, kteří podporovali Karla Poborského, a on nebyl zvolen. Já jsem
to neudělal, i když jsem věděl, že
nemám šanci. Řekl jsem si, že to dohraju do konce i s tím, že budu mít
málo hlasů. Že prostě neodstoupím
a tu radost nikomu neudělám. Když
odstoupil na poslední chvíli Zdeněk
Zlámal, existovala ještě naděje, že ty
jeho hlasy přejdou ke mně, ale bohužel se tak nestalo.“
yy Budete kandidovat za čtyři
roky?
„Nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli
to neumím říct. Minulé volby jsem
prohrál se Zdeňkem Zlámalem o jeden hlas, teď to byl trošku propadák,
který jsem ale víceméně čekal. Nabízí
se klasické ‚do třetice všeho dobrého
i zlého‘, ale uvidím. Je to za dlouhou
dobu. Mám před sebou ještě hodně
fotbalových i životních výzev. Nudit
se určitě nebudu.“ (pousměje se)

fotbal
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PROSTĚJOV Pro mnohé fotbalové příznivce možná překvapivou zprávu přineslo minulé úterý.
Klub 1.SK Prostějov na svých internetových stránkách uveřejnil zprávu o ochodu hlavního trenéra
„A“-týmu Pavla Šustra. Ten dostal nabídku ze slovenského prvoligového klubu FK Senica, kterou se
rozhodl přijmout. Přestože úspěšný kouč měl s eskáčkem smlouvu ještě na příští sezónu, vedení
oddílu se jej rozhodlo uvolnit. „Měli jsme dohodu, slíbil jsem mu, že v případě zajímavé nabídky
z první ligy jej uvolním,“ potvrdil František Jura, předseda prostějovského klubu. Toho tak není čeká
pěkná hoňka. Vzhledem k blížícímu se začátku letní přípravy musí rychle sehnat náhradu. Ve hře
jsou dle kuloárních informací Večerníku hned tři známá jména. „Konkrétní v tuto chvíli být ale nemůžu,“ omluvil se Jura s tím, že jasno by chtěl mít nejpozději do středy.

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
za přispění Petra KOZÁKA
Konečné 3. místo Prostějova ve
F:NL je úspěchem pro celý klub.
Pod ním je velkým písmem podepsán také trenér Pavel Šustr. A stejně tak jako je zájem o úspěšné hráče,
je zájem i o úspěšné trenéry. V tisku
bylo jméno našeho hlavního trenéra zmiňováno v souvislosti se
Sigmou Olomouc a Hradcem Králové, v posledních dnech se v zákulisí mluvilo také o Zbrojovce Brno.
Oficiální a nejintenzivnější zájem
o trenérovy služby však projevila
slovenská Senica, kde se trenér dohodl na podmínkách jeho působení
a prostějovský klub tak přes platnou
smlouvu požádal o uvolnění. Ústní
dohoda předsedy klubu, trenéra
a FK Senica o uvolnění existuje,
přesné podmínky se v těchto dnech
dávají do písemné podoby.
„Samozřejmě jsme věděli, že kouč
Šustr má nabídky z české ligy. Když
už jsem to ale nečekal, přišla nabídka ze Senice. Spíš jsem si myslel, že
trenér zůstane, je to slovenská liga
a jsem přesvědčený, že kdyby se mu
povedlo zopakovat skvělou sezónu,
tak by šel do české nejvyšší soutěže přímo od nás. Rozhodl se, jak
se rozhodl a my to respektujeme,“

okomentoval nečekanou změnu na
postu hlavního trenéra druholigového celku předseda 1.SK Prostějov
František Jura.
Děje se tak i přes skutečnost, že
Šustr byl v eskáčku vázán do června
2022. „Slíbil jsem mu, že ho v případě ligové nabídky pustím. A držím
slovo, takže nerad, ale prostě jsem
ho pustil,“ dodal Jura k trenérovi,
který odešel k devátému týmu uplynulého ročníku slovenské Fortuna
ligy. Ta tak získala zajímavý dárek
ke sto letům od založení tamního
klubu. „Nás to mrzí, že přicházíme
o velmi kvalitního kouče, nyní musíme vyvinout úsilí, aby se tuto ztrátu podařilo zacelit. Okamžitě jsme,
zatím v hlavách, museli začít hledat
kandidáty. Nějaké už vytipované
máme,“ uvedl sportovní ředitel
1.SK Prostějov Ladislav Dudík.
„Chtěl bych poděkovat panu Jurovi,
který mi dal palec nahoru. Kdyby
nechtěl, tak mě nepustí,“ vzkazuje
Pavel Šustr. Počítal i s možností, že
na Hané nakonec zůstane. „Přišel
jsem se žádostí, ale současně jsem
zdůraznil, že pokud by mě klub
nechtěl pustit, naopak mě chtěl
udržet, tak nebudu ten naštvaný,
nebudu kolem sebe kopat, ale pokračoval bych prostě ve své práci,“
tvrdí ambiciózní lodivod.
Pro klub tak nastala nečekaná situace, zčistajasna se ocitl před začátkem letní přípravy bez trenéra.
„Není to pro nás vůbec jednoduchá

situace. Liga bude strašně těžká,
padat budou tři mužstva,“ připomněl František Jura. Aktuálně se
tak kromě příprav na další sezónu
rozjelo i pátrání po nástupci Pavla Šustra. „Je to o tom, že si člověk
s kandidáty sedne, pohovoří o tom,
jaké mají představy, co jsme naopak
my schopni splnit – i po stránce rozpočtu,“ přidal Ladislav Dudík.
Dle zpráv ze zákulisí jsou ve hře
hodně známá jména s bohatou
hráčskou a zajímavě se rozvíjející trenérskou kariérou. „Dříve
hráli mimo jiných i za pražská
´S´ a v profesionální sféře se již
pohybují,“ prozradil nám zdroj.
„S vytipovanými trenéry jednám, ale vzhledem k serióznosti
nemohu jméno či jména prozradit. V nejbližších dnech bych
chtěl dosáhnout dohody a nového kouče představit, ideálně do
středy,“ prozradil exkluzivně Večerníku včera odpoledne František Jura.
Pavel Šustr působil v Prostějově rok a půl. Přišel po podzimu
2019 na místo Oldřicha Machaly. V uplynulém ročníku dovedl
eskáčko na třetí místo tabulky, což
je nejlepší výsledek v novodobé
historii prostějovského fotbalu.
V Senici, která se v uplynulé sezoně v nejvyšší slovenské soutěži zachránila až díky úspěšně zvládnuté
baráži s Banskou Bystricou, vytřídá Karola Praženicu.
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vizitka a bilance trenéra v 1.SK Prostějov

PAVEL ŠUSTR
Narození: 13. října 1974
Předchozí hráčské zkušenosti:

=OtQ%UQR-LKODYD'UQRYLFH/DQçKRW5RVLFH%RKXQLFH

Předchozí trenérské zkušenosti:
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Příchod do Prostějova: zima 2019
Celkem zápasy:
Vyhrané zápasy:
Remízy:

40 Prohry:
16 Vstřelené branky:
2 Inkasované branky:

12
57
51

Největší úspěchy:
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+UDGFHP.UiORYpYHQNX~VSęåQi]LPQt
SĨtSUDYDYtWę]VWYtQDG%DQtNHP2VWUDYD
PtVWRYVH]yQę
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ze strany 3

Podobně se nyní rozhodl o generaci mladší čtyřicátník Petr Matoušek. Ten vedl tým Plumlova
v posledních dvou nedohraných
sezónách. Ani jemu se nicméně nepodařilo tým odlepit od spodních
příček I.A třídy skupiny B. „Trénovat už nebudu, časově to nezvládám. Uplynulé jaro mělo být tak
jako tak posledním půlrokem, nakonec se ani nehrálo,“ objasnil své
rozhodnutí Petr Matoušek.
Pivín a Plumlov odlišuje z hlediska
trenérů ještě jedna věc než jejich
věk či postavení v tabulce. Zatímco
Pivínští měli dosud pozici trenéra
stabilně obsazenou, plumlovské
fotbalisty povede za poslední tři
roky po Pavlu Voráčovi, Petru Kiškovi a právě Petru Matouškovi už
čtvrtý muž...
Kdo nastoupí místo něj? Jasno
by mělo být už brzy. Více fotbalových novinek vám přinese Ve(sob)
černík v příštím čísle.

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MICHAL SOBECKÝ

Fotbalové eskáčko je po úspěšné
sezóně korunované třetím místem
bez trenéra. Zní to jako nepovedený
vtip, jak se ale ukázalo, je to realita.
Nebylo to ovšem tak, že by vedení
klubu poslalo kouče pryč – i když
nějaké náznaky z kritiky k posledním výkonům hráčů zde byly. Ne,
prostějovský kouč se dohodl se slovenskou ligovou Skalicí, že vzdor
platné smlouvě vyrazí na zkušenou
k našim sousedům.
V eskáčku přitom Pavel Šustr zatím
zapsal úspěšné působení. Měl možnost pracovat s hráči, které zná z brněnského prostředí, hlavně však měl
k ruce solidní a přitom mladý, neokoukaný tým, který mohl hrát ještě
výše, než nakonec skončil. Taky

toho kouč využil na maximum, tým
skončil oproti předpokladům třetí,
což je největší úspěch prostějovské
kopané za víc než dvacet let. Nemalou zásluhu na tom nepochybně má
i právě Pavel Šustr.
Nyní by ale měl v Prostějově skončit.
Musím říct, že zpráva mě zprvu
zaskočila – ještě v neděli, když jsme
se spolu s trenérem bavili, nic nenaznačovalo tomu, že by měl Prostějovu ukázat záda. Nyní se to ale zdá
být jako fakt, Skalica již změnu
oznámila. Popravdě to byl šok, pro
část fotbalové veřejnosti nepochybně, pro mě rovněž.
Přitom by neměl být. Jak jsem napsal již výše, trenér Šustr s týmem,
který rozhodně nepatřil mezi fa-

vority soutěže, udělal hodně práce.
Jeho podpis byl čitelný i při výkonech na hřišti, byť ty venkovní paradoxně snesly přísnější měřítka než
celá řada těch předvedených doma.
Šustr se ukázal jako schopný trenér,
a přestože (nebo možná i proto)
do Prostějova šel jako (s výjimkou
Brna) relativně neznámý trenér, na
lavičce Prostějova si právem udělal
dobré jméno.
Pro Prostějov tím ale vznikl velký
problém. Byla zde určitá nastavená koncepce a systém hry pod konkrétním trenérem. To může nyní
padnout. Otázka nyní zní, jak se
s překvapivým odchodem kouče
vypořádat? Zvolit náhradu totiž
nebude nic snadného.

V y u vody, noviny doma
$MHxW÷XxHWąÊWH.é

ANKETA
1. CO ŘÍKÁTE
NA ODCHOD TRENÉRA
PAVLA ŠUSTRA NA SLOVENSKO?
2. JAKOU PRÁCI ZA SEBOU
V PROSTĚJOVĚ ZANECHAL?
Ladislav DUDÍK,
sportovní ředitel 1.SK Prostějov

1. „Samozřejmě nás to trošičku zaskočilo. Mrzí mě to, ale je to fotbalový život. Prostě jak vychováváme
hráče, aby se posunuli do první ligy,
tak po tom, co trenér Šustr s mladými kluky vybojoval historický
úspěch, tak se dalo čekat, že po něm
nějaký klub takzvaně skočí. Mluvilo
se o více oddílech, ale nakonec proběhlo jednání se Senicí. Dostal od
nás zelenou a umožnili jsme mu,
aby se posunul.“
2. „Hlavně dokázal nahradit starší
hráče, kteří zde buď končili, nebo
z výkonnostních, či zdravotních důvodů museli odejít. Honzu Poláka
jsme totiž určitě chtěli v týmu ponechat. Určitě zde zanechal velkou
stopu s tím, že dokáže pracovat
s mladými hráči. Ač jsme to výrazně
omladili, on ukázal, že s nimi umí
pracovat. Řekl bych, že nebylo hráče,
kterého by výkonnostně neposunul
na vyšší úroveň. Už po půlroce jeho
angažmá dostali dva hráči nabídky do nejvyšší soutěže. Nechal zde
opravdu výraznou stopu. Budeme
na něj vzpomínat v dobrém a myslím si, že on na Prostějov také.“
Lubomír MACHYNEK,
člen kádru 1.SK Prostějov

Umístění ve F:NL:
PtVWR²PtVWR

2KXÊPCC2NWONQXC Prostějovský šok?
Možná ne tak docela
PROSTĚJOV Hned tři velké trenérské odchody se v posledních
dnech odehrály na Prostějovsku.
Vedle odcházejícího kouče 1.SK
Prostějov Pavla Šustra přišli o lodivoda také v Pivíně a Plumlově.
Zatímco z Pivína odešel dlouholetý šéf lavičky Jaroslav Svozil,
v Plumlově se rozloučil Petr Matoušek. Týmy se přitom nacházejí
ve zcela opačných pozicích. Pivín
trvale útočí na čelo I.B třídy Olomouckého KFS, Plumlov je naopak dlouhodobě jedním z týmů,
které o úroveň výše bojují za zachování soutěže. „Ano, můžu potvrdit, že jsem skončil,“ oznámil
Jaroslav Svozil. O konci mluvil
už během uplynulých dvou let.
Svozil, ve dvaašedesáti letech nejstarší trenér z klubů Prostějovska
hrajících krajské soutěže, se tak
definitivně rozhodl.
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 preplatne@vecernikpv.cz

1. „On je pod tím naším úspěchem
určitě taky dost podepsaný. A jelikož
byl zájem o prostějovské hráče v lize,
logicky se objevil zájem i o trenéra.
Třetí místo ve druhé nejvyšší soutěži
je zkrátka docela úspěch. Za práci,
kterou zde odvedl, si Pavel Šustr zaslouží šanci posunout se dál.“
2. „Hlavně ukázal, že umí pracovat
s mladými hráči. Ostatně taky byl
v minulosti u mládežnické reprezentace. Ta práce mu sedí, umí namodelovat tým, seskládat ho. V novém
působišti mu přeji vše nejlepší.“
Matěj VYBÍHAL,
asistent trenéra 1.SK Prostějov

1. „My mu to samozřejmě přejeme.
Je to ocenění jeho práce, kterou začal už ve Zbrojovce a pokračoval v ní
tady. Jde do ligového mančaftu. Sice
na Slovensko, ale pořád je to liga. My
mu to přejeme, jsme rádi. A jsme
také rádi, že se podepsal pod největší úspěch od dávno minulých dob, že
jsme skončili na třetím místě. To tu
hodně dlouho nebylo.“
2.„Poradil si s přerodem týmu, odešla většina starších hráčů, zůstalo jich
tu jen pár. A poskládal mladý tým,
agresivní, běhavý. A navíc hladový,
což nám možná dříve chybělo. Teď
bude potřeba na jeho práci navázat.
Osa týmu by ale měla zůstat.“

fotbal
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některých obránců a jejich podpora kolegů vepředu. Zapomínat
se ale nemůže ani na všechny tři
brankáře a trenérský štáb. Ti
všichni dopomohli Prostějovu
k tomu, aby se ze druholigové
fotbalové „popelky“ stal respektovaný a obávaný soupeř. Nyní po
krátkém odpočinku ale opět nastupuje práce. Třeba na podobě kádru
pro příští sezónu. V Prostějově ale
mají s čím pracovat, základ je dobrý, kostra týmu konkurenceschopná. Věřme tedy, že třetí místo
nejenže nebylo náhodou, ale že se
ho dočkáme napřesrok zase.
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Statistiky týmů:

Odzátkujte lahve, můžeme slavit!
Ne, nepřeháním. Fotbalisté 1.SK
Prostějov totiž v uplynulé sezóně
dosáhli skvělého úspěchu. Vždyť
kdo by si vsadil před ročníkem,
že na jeho konci vystoupají na
pomyslný bronzový stupínek?
Nejspíš málokdo. Ale stalo se.
Zejména díky vesměs dobře zvládaným venkovním utkáním
se eskáčko dostalo mezi tři
nejlepší. Byly to ale i maličkosti,
které rozhodly, třeba schopnost v důležitý moment zabrat,
slušné fungování přechodu do
útoku nebo třeba kreativnost

Michal SOBECKÝ
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Takový je rozdíl mezi
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Mladý záložník byl téměř u všeho podstatného.
o. Velmi
často střílel, dostával se do šancí, ukázal, že umíí zakombinovat. Bylo vidět, že roste nejen herně, ale
le
roste v něm i sebevědomí a chuť dokázat toho naa
hřišti co nejvíc. Ukázal se i jako velice solidní exxekutor standardních situací a svými výkony si řekl
kl
o pozornost reprezentačních trenérů české jedenaddvacítky. Angažmá v Prostějově hostovi z brněnské
ké
zbrojovky zjevně sedlo. Jak dlouhé bude?
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.

JARA PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
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stranu je třeba si přiznat, že kvalitou
byl Hradce Králové o úroveň výš.
Přesto lze hovořit o uplynulé sezóně
jako o velmi úspěšné.
Co ale k úspěchu vedlo? Odpověď
není jednoduchá. Sešlo se více faktorů. Například dlouhodobý cíl eskáčka, že mu polovina tabulky nestačí,
že chce výše. Dále osobnost trenéra
Pavla Šustra. Náročný kouč, který
avizoval, že do hry přidá přímočarost
a tvrdost. Nebo také výběr hráčů. Ten
se vedení nadmíru povedl, nesahalo
po hvězdách, ale po mladých klucích,
kteří měli zájem se zlepšovat. A ukázat, co v nich je. V neposlední řadě
pak vynikající hra na soupeřových
hřištích. Aby Prostějov ovládl tabulku venku, to tady snad nikdy ani nebylo!
Pokud se podíváme čistě na herní
hledisko, eskáčku výrazně pomáhala
celková vyrovnanost týmu. Nenacházel se v něm vyloženě slabý článek
nebo slabá řada, všechny měly svou
kvalitu. Tým prokázal, že zejména
útoky po křídlech dokáže být velmi
kteří se k mužstvu přidali před touto sezónou, výrazně týmu pomohli.
Platí to o Šimonu Šmehylovi nebo
třeba Jakubu Matouškovi, kteří prokazovali dobrou výkonnost. Bohužel
například Matouškovi se nevyhnuly
zdravotní lapálie. Pokud by byl po
celé jaro fit, deset branek by za ročník
nepochybně nastřádal.
Pozitiva z uplynulé sezóny převažují
nad negativy. I ta se přesto vyskytla.

.20(17´

nebezpečný a že má hráče, kteří zvládají zahrát kombinačně. Potvrdila se
pak taktika kouče Šustra, kdy chtěl
do útočení co nejvíce zapojit i zadní
řadu. Zejména Michal Stříž a Šimon
Šmehyl tuto příležitost chytili za pačesy.
Hodně týmu pomohly nové tváře.
Jak se ukázalo, například sázka na
Michala Bártu nebo Tomáše Zlatohlávka byla správná. A také hráči,

Například domácí zápasy a jen velmi slabé výsledky (a někdy i výkony
v nich). To bylo nepochybně zklamání, později i pro diváky. Nebo hra
v soubojích, Prostějovu se v nich příliš
nedařilo. Hrál sice důrazně, ostatně
v zisku žlutých karet patřilo eskáčko
ke špičce soutěže, týmu se však nedařilo velkou část soubojů vyhrát, předváděl spíše kombinační hru. Solomon
Omale tak občas se svou drsnou hrou
na hranici faulu působil v mužstvu
jako zjevení. Zejména se však zdálo,
že na jaře týmu občas docházel dech,
převaha nad soupeři se příliš často
nekonala.
Celkově však eskáčko může uplynulý ročník odškrtnout jako povedený.
Do nového by mělo jít jen s minimálně pozměněným týmem (hráčsky),
novým trenérem, avšak se stejnými
ambicemi. V každém případě v sezóně 2020/21 se slova předsedy klubu
Františka Jury o tom, že eskáčko míří
na nejvyšší mety, potvrdila.
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kartoval se Bialek a například Martin
Sus nastoupil, ale má sešitou nohu po
zápase s Třincem, takže dostali příležitost ostatní hráči a musím říct, že
s výkonem tentokrát opravdu nejsem
spokojený.“
yy Od začátku se představili mladíci
Dittmer a Straňák, kteří toho dosud
moc neodehráli. Jak hodnotíte jejich
výkony?
„Samozřejmě na ně nemám takové nároky jako na kluky, kteří už jsou druhou
ligou trošku prověření. Adama jsme
chtěli vyzkoušet a taky ho odměnit za
to, jak celou dobu pracoval, aby si vyzkoušel, co to je nastoupit v základní
sestavě. Zrovna tak Dominik Straňák.
Nebudu dlouze hodnotit jejich výkon.
Oba ukázali, že fotbal hrát umí. Současně mně i sobě ukázali, že ještě musí
hodně pracovat na tom, aby se z nich
stali opravdu kvalitní hráči.“
yy Týmy v neděli působily dojmem,
že Blansko dokáže vyvinout větší
tlak do brány soupeře. A to rozhodlo
o úspěšnosti v koncovce. Souhlasíte?
„V podstatě to potvrzuje to, o čem se
bavíme. Jestli chcete zápasy zvládnout,
nestačí jen nějak bránit a nějak útočit.
Ale musíte bránit tak, abyste gól nedostal, a pak, když jdete do útoku, tak je to
o morálně-volních vlastnostech hráčů.
Prostě aby se rozběhli do prostoru, kde
soupeře přečíslí, jdou do zakončení,
vlezou do centru, i když to bolí. No
a my ve složení mužstva typologicky to
tak nemáme.“
yy Prostějov je spíše tým rychlíků
a techniků…
„Ano, spíše těch technických hráčů,
kteří úplně nevyhledávají soubojový
fotbal.“
yy Dorazili i fanoušci Prostějova.
Fandili hodně, hlučně… Co byste
jim vzkázal?
„Já jedině snad k tomu řeknu, že jsem rád,
že nás podporovali celý rok, i když na fotbal chodit nemohli. Zaznamenal jsem ale,
že jsou někde za zdí a fandí. My jsme za
každého fanouška rádi. Samozřejmě fotbal hrajeme, protože nás to baví, je to dobrá hra, taky ji hrajeme pro fanoušky. Čím
víc jich tedy bude, tím budeme radši.“
yy Čekají vás ještě po konci sezóny
tréninky, nebo nastupuje okamžitě
volno?
„Ano, nyní nastává volno. Už víme, že
soutěž začne 24. července. Hráči tedy
budou mít tři týdny volno. A pak se sejdeme hned k přípravě. Myy jsme všechny organizační věci udělalii už v minulém týdnu a akorát jsme see po zápase
s hráči rozloučili.“
yy Pokračujete nadále
dále
u týmu?
„Ano, mám smlouvu ještě
tě
na rok.“
yy Jak je naplánovaná
příprava? Kdy začne?
„Příprava začíná 21. června, to znamená, že hráči
budou mít předtím volnoo
a individuální tréninky.
y.
Myslím si, že do přípravy
vy
má tým velice kvalitní soupeře,
peře,
všechny jsou to prvoligovéé týmy.
Kromě generálky s Rosicemi,
emi, což
je ale zase jeden z nejúspěšnějších
třetiligových týmů.“
yy Na závěr jedna nefotbalová otázka, jak využijete těch týdnů do začátku přípravy?
(zasměje se) „No ono je to u trenérů
a vůbec u vedení klubů trochu jiné. Samozřejmě končí nám hráči na hostování, někteří odejdou a nastává čas, kdy my
budeme na tom pracovat. Chceme totiž

1. Jaroslav Málek (Líšeň) 13, 2. Ladislav
Mužík (Chrudim) 12, 3. Jaroslav Diviš
(Žižkov) 10, 4. Pavel Dvořák (Hradec
Králové) 10, 5. Erik Prekop (Hradec
Králové) 9, 6. Marek Červenka (Vlašim)
9, 7. Jakub Kopřiva (Prostějov) 8, 8. Elvis
Susika Mashike (Žižkov) 8, 9. Daniel Vašulín (Hradec Králové) 8, 10. Lukáš Červ
(Jihlava) 7, 11. Filip Vedral (Jihlava) 7,
12. Jakub Matoušek (Prostějov) 7,…
19. Tomáš Zlatohlávek (Prostějov) 5, 27.
David Píchal (Prostějov) 4, 37. David
Jurásek (Prostějov) 3.
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1 – Daniel Vašulín a Pavel Dvořák (oba
Hradec Králové), Emmanuel Tolno (Táborsko).
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celkem 24 hráčů, včetně Šimona Šmehyla, Solomona Omaleho a Jiřího Spáčila (všichni Prostějov)
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1. Marián Tvrdoň (Ústí nad Labem) 11,
2. Vlastimil Veselý (Líšeň) 9, 3. Adam
Richter (Varnsdorf) 8, 4. Šimon Pecháček
(Táborsko) 7, 5. Filip Rada (Dukla Praha)
7, 6. Lukáš Mrázek (Chrudim) 6,… 11.
Filip Mucha (Prostějov) 4, 21. Miroslav
Bréda (Prostějov) 1, 22. Michal Bárta
(Prostějov) 1
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1. Jaroslav
Ja
Málek (Líšeň) 2357, 2. Tomáš
Vlček (Jihlava) 2340, 3. Matúš Lacko (Jihlava) 2329, 4. Jakub Kučera (Líšeň) 2250, 5.
Dominik Hašek (Chrudim) 2250, 6. Ondřej Ševčík (Líšeň) 2220, 7. Ladislav Mužík
(Chrudim) 2170, 8. Michal Jeřábek (Líšeň)
2164, 9. Michal Bílek (Ústí nad Labem)
2105, 10. Ondřej Bláha (Varnsdorf) 2102,
11. Filip Žák (Blansko) 2088, 12. Jiří Piroch
(Dukla Praha) 2070… 18. Jakub Kopřiva
(Prostějov) 2057, 35. Roman Bala (Prostějov) 1889, 73. Solomon Omale (Prostějov) 1588.
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dotáhnout do finále některé možné
příchody a také odchody. Takže určitě
budu odpočívat, ale není to tak, že bych
si lehl a tři týdny nic nedělal. Musíme
tyto všechny věci dotáhnout do konce.
Bude to tedy takový aktivní odpočinek.“
Velký exkluzivní rozhovor s odcházejícím trenérem Pavlem Šustrem
najdete v příštím čísle Večerníku.

1. Michal Bílek (Ústí nad Labem) 11,
2. Solomon Omale (Prostějov) 11, 3.
Miroslav Verner (Chrudim) 11, 4. Kristián Zbrožek (Varnsdorf) 9, 5. Michal
Leibl (Hradec Králové) 9, 6. Jan Peterka
(Dukla Praha) 8, 7. Jiří Miskovič (Ústí nad
Labem) 8, 8. Martin Foltyn (Třinec) 8, 9.
Adam Alexandr (Vyšehrad) 8, 10. Otto
Urma (Hradec Králové) 7, 11. Jan Silný
(Líšeň) 7, 12. Adrián Kopičár (Blansko)
7,… 17. Martin Sus (Prostějov) 6, 32.
Michal Zapletal (Prostějov) 5, 33. David Píchal (Prostějov) 5.
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yy Do utkání s Blanskem nastoupil
váš tým v omlazené sestavě. Zvažoval jste dlouho, zda mužstvo omladit?
„Některé změny byly vynucené, ať
už to bylo zraněními, kdy Schuster se
zranil na předzápasovém tréninku, vy-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hořkosladký konec
měla sezóna pro 1.SK Prostějov
a trenéra Pavla Šustra (na snímku).
Eskáčko sice skončilo na třetím místě, z derniéry měl ale tým pramalou
radost. První porážka venku, navíc
na hřišti předposledního celku tabulky, který deprimován finančními problémy měl dávno zpečetěný
osud, je jistou černou kaňkou na
vystoupení ve F:NL 2020/2021.
Zápas byl na šance prakticky vyrovnaný, herně Prostějov svého soka
výrazněji nepřehrával. S koučem
jsme ještě krátce po konci sezóny neprobírali pouze utkání s Blanskem,
ale také letní přípravu. Tu už však,
jak se o pár dnů později, s mužstvem
neabsolvuje. Ukázalo totiž nabídku
slovenské Senice.

zdůvodnil první porážku na půdě soupeře trenér Pavel Šustr

úplně nevyhhleedávvají souubojoový fotba
footbal,l,“

„Mámee tým spíše teechnnicckých hráčů, kteří

Prostějovský fotbal má za sebou nejúspěšnější sezónu nejen novodobé
historie, ba dokonce takového výsledku nedosáhl žádný zdejší tým od
druhé světové války. Ve Fortuna:Národní lize 2020/21 obsadilo eskáčko
výborné třetí místo, přičemž v jednu
chvíli se šeptalo i o vítězství a postupových ambicích!
Jestliže nahlédneme do archívu, zjistíme, že předchůdce 1.SK dřívější
LeRK sice také skončil jednou bronzový, ale to bylo v sezóně 1994/95,
tedy těsně před následným přesunem
z Brna do Prostějova a fúzí s místním
klubem. V dalších letech byla maximem osmá pozice, tedy čtyřiadvacátá
v rámci celé České republiky. Nyní se
můžeme chlubit, že zde hraje 21. nejlepší tým tuzemska!
Týmu Pavla Šustra se podařilo něco
výjimečného, když v jarní části F:NL
ještě vylepšili už tak skvělé podzimní
páté místo. Z boje o první ligu se prostějovští fotbalisté vyřadili jednak vinou horších domácích zápasů a jednak vlastními chybami. Na druhou

yy Jak hodnotíte uplynulou sezónu?
„Vzhledem k tomu, že jsme se umístili
historicky nejvýše v ligové tabulce, tak už
jen z tohoto pohledu byla úspěšná. Mrzet
nás může to, že jsme neměli lepší bilanci
doma. Protože mohla být ještě úspěšnější.
Pár zápasů doma jsme totiž ztratili zbytečně, vlastně jsme si ty zápasy prohráli sami.
A taky tady je ta kaňka na závěr v podobě
prohry s Blanskem. Jinak bych ale řekl, že
sezóna byla povedená.“
yy Co podle vás nejvíce přispělo
k bronzovému umístění?

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Soutěžní ročník F:NL
2020/2021 je minulostí. Prostějovské
eskáčko v něm odehrálo solidní sezónu
s bronzovým leskem, přičemž tentokrát měl ve svých řadách hned několik
mladých a zároveň výrazných tváří.
Jedním z častých protagonistů v zápasech – a obvykle člen základní sestavy
– byl i Lubomír Machynek (na snímku). Jeho osudy jsou s klubem spjaté už
pěkně dlouho, nyní zažil zatím nejlepší
umístění. A nejen to, vysoko křídelní
obránce Prostějova hodnotil i předváděnou hru. O všem se již zkušený plejer
rozpovídal v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.

„Myslím si, že naše týmovost, hlavně všakk
nasazení, bojovnost v utkáních. Měli jsme
mladý mančaft a hráli jsme to agresivně,
bojovně, hodně jsme běhali. Hráli takovýý
náročný fotbal. A tohle přispělo k umístění
asi nejvíce. Soupeřům to často nesedělo
a díky tomu jsme zápasy zvládali.“
yy Oslavili jste konečné třetí místo se
spoluhráči?
„No, tak proběhla klasická závěrečná na
konci. Nebylo to nic velkého nebo neobvyklého.“ (usmívá se)
yy Jak vnímáte posun vaší role v týmu?
(zamyslí se) „Vnímám to hlavně v tom
smyslu, že jsme mladý tým a je zde stále
více hráčů mladších, než jsem já. Takže
ohledně věku určitě posunul nastal. Je taky
pravda, že ti mladší kluci toho třeba nemají
tolik ve druhé lize odkopáno, pro některé
to byla první sezóna. Sám jsem naopak už
v soutěži něco zažil. Ale jak říkám, beru to
hlavně tak, že už nepatřím k nejmladším.“
(zasměje se)
yy Proti Blansku jste nastoupil dokonce jako kapitán…
„Určitě si toho vážím. Před sezónou jsme
vybírali kapitána. Padla tři jména, jako první byl samozřejmě Aleš Schuster. Potom,
pokud by byl Aleš zraněný nebo nemocný,
tak Martin Sus. A na třetí pozici jsem byl já.
Vážím si toho, ale zas mě to nijak neovliv-

ňuje, hru ani přístup. Každopádně si toho
hodně vážím, ostatně v Prostějově jsem už
snad sedm let.“
yy Jak to vypadá s dalšími roky? Přidáte
ještě aspoň jeden?
„Tak, mám smlouvu ještě na rok. Hlavně bude tedy záležet na mých výkonech
a spokojenosti vedení s mou hrou. Sám za
sebe tak můžu říct, že změny v plánu aktuálně nemám.“
yy Máte nyní tři týdny volno. Jak ho
využíváte, jaký způsob odpočinku jste
zvolil?
„Je fakt, že jsme se asi všichni na pauzu
těšili. (smích) Platí to i o mně. Nyní odpočívám, prožívám aktivní dovolenou v Čechách. Vyrazili jsme s přítelkyní na výlety,
dívat se po památkách a podobně. Zrovna
nyní (čtvrtek dopoledne - pozn. red.) míříme
na Křivoklát.“

domnívá se Lubomír Machynek
nek

soupeřůům neseděěl,“
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osamoceným střelcem. Jan Koudelka
se střelecky probudil v závěru sezóny,
stihl se prosadit dvakrát. Například
Tip redakce: zvýší se
Omalemu jsme přitom přiřkli vstřeleSkutečnost: Zde se redakce trefila. ní čtyř branek.
Eskáčko skutečně zvýšilo produktivitu. Na podzim vstřelilo 17 branek, 24156140#*Ą+i6+
naopak na jaře jich bylo 23. I když
vezmeme v potaz, že ve druhé polovi- Tip redakce: hodně prostoru pro
ně bylo o jeden zápas oproti podzimu Spáčila a Langera
více, stále jsme v mírném plusu. Navíc Skutečnost: Zde jsme se možná ani
Prostějov zažil zápasy proti Žižkovu nemohli mýlit více. Oba borci patřili
či Vlašimi, kdy se na obou stranách k náhradníkům, Langer skoro nic nestřílelo ostrými. Večerník také proro- odehrál. Jiří Spáčil na tom byl přeci
koval, že bude minimum zápasů bez jen lépe. I on se ale obvykle dočkal
vstřelených branek. I to se potvrdilo – nasazení nejdříve kolem 80. minuty.
byl pouze jeden, a to proti Varnsdorfu. Do základní sestavy naskakoval jen
minimálně. Abychom ale nebyli jen
ä.76¦#è'48'0¦-#46; sebekritičtí, v jedné věci jsme se trefili.
A sice ve vytížení brankářů. Zde jsme
Tip redakce: zmenší se jejich počet
uvedli, že Filip Mucha dostane předSkutečnost: Zde jsme se tedy lehce nost před nově příchozím Michalem
zmýlili. Zatímco na podzim eskáčko Bártou. A skutečně tomu tak bylo.
obdrželo 35 žlutých karet, na jaře to Poměr odchytaných zápasů se zastavil
bylo hned 39. Tým však odehrál na na 10:4.
jaře o dva zápasy více. Tak jako tak to
ale znamená, že se „produktivita“ Pro- 2Ą'-8#2'0ª
stějova v oblasti karet příliš nezměnila.
Naopak ubylo karet červených. Za- Tip redakce: Zlatohlávek a Jurásek,
tímco na podzim mužstvo inkasovalo průlom pro Píchala
Skutečnost: Na závěr jedno zavěštětři, na jaře to nebyla ani jedna.
ní, které se naopak vyplnilo do puntíku. A sice v tom, kdo na jaře bude
56Ą'.%+
zářit. Velmi příjemným překvapením
Tip redakce: nejlepší střelec Matou- byl David Jurásek. Jeho výkon postupšek, dále Koudelka a Omale
ně rostl, dostával se do šancí, uměl zaSkutečnost: Zde jsme se tedy sekli kombinovat, dával solidní standardky.
pořádně! Jakub Matoušek sice skončil Tomáš Zlatohlávek velmi přispíval
na druhém místě, ovšem jaro se mu pohybem a střelbou, i když závěr sestřelecky vůbec nepovedlo, část ho zóny už tak dobrý neměl. Pro Davida
promarodil a nevstřelil už žádný gól. Píchala pak skutečně uplynulá sezóna
Nejlépe si v tomhle ohledu vedl Jakub může být průlomovou. V některých
Kopřiva s osmi zásahy. Druhý byl již zápasech se ukázal být klíčovým hrářečený Matoušek a třetí Tomáš Zlato- čem, oproti minulým ročníkům šel
hlávek. A jak se dařilo námi odhado- nahoru – nyní byl mnohem platnější.
vaným střelcům? Nic moc, alespoň ne Celá trojice se navíc nedávno ocitla
ve střílení branek. Solomon Omale se v širší nominaci české reprezentace
prosadil pouze jednou, proti Líšni byl U21.

241&7-6+8+6#

„„Fyzzickyy nároččný fotball

Tip redakce: do 5. místa
Skutečnost: V tomhle směru se
Večerník nemýlil. Věštil, že podzimní páté místo klub skutečně
udrží. A podařilo se. I když i zde
byla přeci jen menší „nepřesnost“.
Tým nejenže páté místo udržel,
ale dokonce jej dokázal překonat.
Výsledná třetí příčka je tak nad
očekávání. A troufáme si tvrdit, že
nejen nás, ale i větší části fotbalové
veřejnosti a možná i vedení klubu.
Večerník ovšem netipoval pouze
umístění. Odhadli jsme, kolik bodů
by na něj mělo stačit. Tip byl 35
bodů na pátou příčku. Zde jsme se
„sekli“ o šest bodů, páté nakonec
skončilo Ústí nad Labem se ziskem
42 bodů. Co naopak redakci vyšlo,
to je odhad, že ztráta na první tým
tabulky bude výraznější. Zde můžeme jen souhlasit, 15 bodů už je
dost.

7/ª56ö0ª

PROSTĚJOV Sezóna eskáčka je
minulostí. A tak je načase začít
bilancovat. Nejen ovšem v tom,
jak se komu dařilo a co předváděl
na hřišti, můžeme se totiž podívat
i na to, jak Večerník předpovídal
fotbalový průběh FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a jak ve skutečně dopadla. V desátém letošním
čísle jsme si totiž „dovolili“ tipovat, jak by mohla jarní část 2. ligy
z pohledu 1.SK Prostějov dopadnout. Večerník se pustil bez obalu do věštění a odhadl například
umístění v tabulce, komu se střelecky bude dařit nebo kdo většinu
druhé poloviny sezóny odchytá.
Jak se později ukázalo, některé
tipy byly velmi blízko, jiné opravdu těžce nevyšly. Pojďte se tedy
s námi podívat na odhad versus
realitu.

tesaø se nìkdy utne
Posily pomohly, ?JHµ>ÁUµK<NTUFG<H<GT aI nmistr
e b Jak jsme (ne)odhadli jaro eskáèka
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David PÍCHAL *
Jakub ROLINC

Jan KOUDELKA *

¶72¤1©&,
14
1172
2
3
0
23
1542
4
5
0
9
197
0
1
0
Martin ZIKL
12
908
2
1
0
Tomáš ZLATOHLÁVEK *
13
677
5
2
0
2Q\P¾OMCJX÷\FKéMQWLUQWX[\PCéGPKJT¾éKRčUQDÊEÊX5-2TQUV÷LQXKXLCTPÊé¾UVK

Michal ZAPLETAL *

Martin SUS *
Jan ŠTEIGL

Jiří SPÁČIL *
Solomon OMALE *
Jiří SPÁČIL *

Solomon OMALE *
Radek SMÉKAL *

Jakub KOPŘIVA *
Štěpán LANGER *
Jakub MATOUŠEK *

Adam DITTMER *
David JURÁSEK *

Šimon ŠMEHYL *

Aleš SCHUSTER *
Dominik STRAŇÁK *
Michal STŘÍŽ *

Lubomír MACHYNEK *
Michael SEČKÁŘ *

Roman BALA *
Daniel BIALEK *

4
2
Vojtěch PITRON *
 


Filip MUCHA *
Michal BÁRTA *
Miroslav BRÉDA

=
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STATISTIKY 1.SK PROSTÌJOV V SEZÓNÌ 2020/2021
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8. Dukla
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&KUXGLP
12.Varnsdorf
3URVWčMRY
9\ãHKUDG
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14. )&6ODYRM9\ãHKUDG
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12. FK Varnsdorf
13. FK Blansko

26

11. FC MAS Táborsko
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26

).)RWEDO7ĜLQHF
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26

26

10. 0).&KUXGLP

9.

).'XNOD3UDKD

)&9\VRþLQD-LKODYD

7.
8.

FC Sellier & Bellot Vlašim

6.
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FK Ústí nad Labem
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4.
5.
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3.

FC Hradec Králové
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7. června 2021

a n e b (6.¤.226/$9©1((-9¨7h©¶663¨&+2'329/(¤¤1¥+,67225,(

&(67$=$%521=(0

WWW.VECERNIKPV.CZ

38

7. června 2021

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

7XUQDMĀW\őRSDQRYDOLIDYRULW
ČECHOVICE Za normálních
okolností by v současné době
probíhaly závěrečné boje regionálních celků ve všech soutěžích.
Vinou pandemie však byla letošní sezóna předčasně ukončena
a kluby tak čekala jen krátká jarní
předpříprava na podzimní start
příštího ročníku. V rámci přípravných duelů se čtveřice mužstev Čechovice, Kostelec, Určice
a Slavonín rozhodla o zpestření
vytvořením miniturnaje, kde se
během tří týdnů utkaly systémem
každý s každým. Nejlépe se tento
turnaj vydařil pořádajícímu celku

Čechovic, který ovládl všechny tři
duely. V pátek si proto převzal od
svého předsedy Josefa Sklenáře
pohár pro vítěze.

Jan FREHAR
Hned pět ze šesti duelů se odehrálo
místo pátečního tréninku. A byla to
podívaná, ze které se zrodil nápad,
zda by takový turnaj mohl fungovat
i v následujících letech. „Musím poděkovat vedení klubu, že s myšlenkou takového turnaje přišlo. Za mě
to bylo určitě dobré zpestření přípravných duelů, zatím samozřejmě
neznám názory ostatních tří celků,

.21(þ1É7$%8/.$0,1,7851$-(
þHFKRYLFH
.RVWHOHF
6ODYRQtQ
8UÿLFH
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myslím si však, že bychom i v příštích letech mohli na tento turnaj navázat v rámci předsezónní přípravy,“
nastínil možnost budoucího pokračování lodivod vítězného mužstva

Lukáš Koláček. V duchu kvalitních
přípravných zápasů se vyjadřovali
také další trenéři, takže možnost zavedení tradice tady jistě je.
O vítězi turnaje bylo rozhodnuto

ß" %,3& ",0)3&)63±%/2
QHDIDOPMI<EDQÑCMJPI<?2MàD>@HD
QHDIDOPMI<ED
ČECHOVICE Páteční podvečer zase patřil turnaji čtyř týmů.
V čechovickém sportovním areálu se domácí mužstvo střetlo
s Určicemi. Už před začátkem duelu bylo jasné, že prvenství v turnaji uzmou domácí a že hosté naopak poslední místo neopustí.
Možná i právě vinou těchto okolností a teplého počasí duel nenabídl zase tolik pohledných akcí a ani zápasové tempo nebylo chvílemi zcela ideální. I přesto se však světlé momenty našly
a pěkná řádka diváků, mezi nimiž opět nechyběl ani Večerník,
viděla tři branky i řadu nevyužitých šancí především Čechovic.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
První čtvrthodinka nenabídla zhola
nic. Do statistik se zapsaly pouze dva
ofsajdy po jednom na každé straně,
jinak se obě mužstva spíše jen mazlila s míčem v zadních řadách. První
střela přišla až v šestnácté minutě.
Trajer sklepl míč pro Kucharčuka,

jeho projektil z velkého vápna však
mířil do středu branky. Pak si vzal
skoro celý zbytek první půle pod taktovku Luděk Jahl. Jeho první pokus
by se dal brát jako zastřelovací, protože prostor branky nenašel. Podruhé už to však vyšlo. Po půlhodince
hry se propracoval k míči na hranici
velkého vápna a střelou mezi nohy
brankáře Hýbla dokázal i s dávkou
štěstí míč dostat až do branky – 1:0.
To však od domácího forwarda nebylo vše. O chvíli později si našel
centr Muzikanta, ale z dobré pozice
branku netrefil. Další šanci mu pro

Brankové hody

v Kostelci
KOSTELEC NA HANÉ Druhý
páteční duel miniturnaje přinesl souboj domácího Kostelce
a hostujícího Slavonína. Boj
o druhé místo nakonec dopadl více než jednoznačně a po
dvaceti minutách se zápas víceméně dohrával. Domácí rozjeli
střeleckou pouť hned na začátku duelu a zhruba po dvaceti
minutách svítilo na tabuli hrozivé skóre pro hosty 6:0. Svěřenci
trenéra Keluce tak zakončili jarní část sezóny vítězstvím a druhým místem v turnaji čtyř týmů.
Nyní je čeká krátká pauza před
startem ostré přípravy na nadcházející ročník.

Abrahám, Josif, Hruban – Preisler,
Lužný. Střídali: Drčka, A. Grulich, Baláš, Kupka. Trenér: Lubomír Keluc
Hodnocení trenéra Kostelce
Lubomíra Keluce:

„V prvních dvaceti minutách se
nám podařilo dát branku ze všeho,
na co jsme sáhli. Ten výsledek neodpovídá hře, jaká na trávníku panovala, a pro hosty se jedná o hodně krutý výsledek. Samozřejmě
jsem ale rád, že se nám podařilo
se takto střelecky prosadit, na
druhou stranu to stále není zcela
směrodatný zápas. Na můj vkus
tam bylo stále ještě zbytečně moc
chyb, kterých se musíme vyvarovat. Celkově však tento dojezd
FK Kostelec
jarní části splnil, co jsme chtěli.
na Hané
8:1
Ukázali se nám mladí hráči, kteří
(6:1)
FK Slavotín
si hlasitě o místo v kádru říkají.
I přístup kluků byl za mě dobrý.
Branka Kostelce: 3x Lužný, 2x Hru- Teď však bude důležité, abychom
se poctivě připravili na start sezóban, Preisler, Josif, vlastní.
Sestava Kostelce: Bělka – Fink, ny a Kostelec se držel ve vrchních
(jaf)
Pavlíček, Chytil, Pazdera – L. Grulich, patrech tabulky.“

změnu nachystal ze druhé strany
Petržela, jeho střílený centr, který by
zřejmě spadl na zadní tyč, směřoval
Jahl do protipohybu brankáře, ale
míč zase skončil nad břevnem. Před
úplným závěrem jedna vážnější šance přišla od hostů. Ondřej Halouzka,
který ještě nedávno hájil barvy Čechovic, pláchl obraně, ale jediné, co
ohrozil, byl rohový praporek.
Do druhé půle přišly změny na obou
stranách. Hned po hvizdu se však
začaly dít věci. Určice šly bez váhání kupředu, odražený míč se dostal
k Mariánkovi a ten z dvaceti metrů
trefil parádně, kdy ještě otřel míč
o zadní tyč – 1:1. Další čtvrthodinka
však vypadala stejně jako ta úvodní.
Občasný souboj na středu hřiště, jinak přelévání míče ze strany na stranu domácí obrany.
Všechno prolomila vynikající akce
domácích po více než hodině hry.
Lakomý našel kolmicí Filipa Halouzku, který se neukvapil a přes celé
vápno poslal Kolečkářovi pas, jakým nešlo pohrdnout – 2:1. Branka
domácí probudila a na hře to hned
bylo znát. Po pěti minutách mohlo

být vedení dvojnásobné. Novák byl
u dlouhého pasu první a před brankářem Solichem volil ještě přihrávku
pod sebe na Kolečkáře, ten však odmítl přidat svou druhou trefu v krátkém čase, když branku přestřelil.
Zatímco domácí nasadili hned sedm
nových hráčů, hosté měli pouhé tři
náhradníky, což bylo posledních
dvacet minut stále více znát na rozložení sil. Hosté postupně uvadali
a domácí si tvořili stále více šancí.
Proti navýšení skóre však byl brankář Solich. Na něj si během krátké
chvíle nepřišel Hanák, Halouzka,
Novák ani Kucharčuk. Co tak domácím nevycházelo, mohli potrestat
hosté. Pět minut před koncem se
sám před brankářem Klimešem ocitl Handl. Utaženou střelu na přední
tyč však dokázal Klimeš zlikvidovat
stejně jako následný roh s pomocí
obrany.
Více už zápas nenabídl. Domácí celek byl jednoznačně lepším celkem
na hřišti a vítězství si určitě zasloužil.
Celkově zápas oko diváka příliš nepotěšil. Do začátku sezóny však ještě
mají obě mužstva čas vše vyladit.

Foto: Jan Frehar

už před dnešním duelem, protože
s Kostelcem i Slavonínem měly Čechovice pozitivní bilanci. I přesto
však Čechovice neponechaly nic
náhodě a zvládly i třetí duel, i když

výkon byl zřejmě trochu za očekáváním. Po konečném hvizdu už
následoval malý ceremoniál, kdy si
domácí převzali pohár a nějaké občerstvení na večerní oslavu.
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Foto: Jan Frehar

Pozápasové hodnocení trenérù
Lukáš KOLÁÈEK - Sokol Èechovice:
„V první řadě jsem rád, že jsme před domácím publikem potvrdili roli favorita a vyhráli jsme. Ale
musím říct, že z celé té krátké přípravy a tohoto turnaje úplně spokojený nejsem. Výsledkově
ano, ale po herní stránce máme velké mezery. Projevilo se to i v tom dnešním utkání, kdy mi tam
chyběla určitá lehkost, rychlost, dynamika, ale i sebevědomí hráčů. Na těchto atributech chceme
stavět naše výkony, ale zatím nám to zkrátka schází, v tomto duelu to bylo asi znát nejvíce.“
David KOBYLÍK – Sokol Urèice:
„Pro nás to jsou cenné prověrky. Mužstvo Čechovic má svou hráčskou kvalitu a myslím si, že
bylo jasně vidět, že nás dneska přehrálo. Pro nás to však byl zase další důležitý zápas na naší
cestě, abychom se zvedali nahoru. V současné chvíli nám však chybí herní kvalita. Kluci se to
snaží nahradit bojovností a zarputilostí, kde jim nemám moc co vytknout. Ale potřebujeme
tam dostat kvalitu, kterou získáme právě takto těžkými zápasy.“

#JO=<GNOM<IJP ß@>CJQDàOÁKJ?KJüDGD

?J=MJPQî>
ČECHOVICE Páteční podvečer
nebyl ve znamení pouhého fotbalového utkání. Už před úvodním
výkopem i během celého duelu se
konala veřejná sbírka na podporu organizace Nábor hrdinů. Tato
organizace se zaměřuje na nábor
dobrovolných dárců kostní dřeně, která je životně důležitá pro
boj s leukémií. Zatímco se během
utkání do veřejné sbírky zapojili
přítomní fanoušci v rámci dobrovolného vstupného, po konci zápasu se zapojili i hráči, kteří společně
s dobrovolnicí Leonou Koláčkovou
natočili společné video s pozvánkou k registraci nových dárců. Tento videozáznam bude v nejbližších
dnech představen na sociálních
sítích.
Do kasičky u vstupného před areálem
přispěla drtivá většina přítomných fanoušků, domácích hráčů i pracovníků
v místním kiosku. „Celkově se nám podařilo vybrat pět tisíc korun, které nyní

poputují do organizace Nábor hrdinů.
Pevně věříme, že jim i tato finanční
podpora pomůže v další činnosti. Obrovské poděkování patří všem, kteří se
do této akce zapojili. Velké poděkování
patří také hráčům, že vyjádřili podporu i vytvořením klipu,“ prozradil předseda Čechovic Josef Sklenář.
Na vytvoření této charitativní akce
příliš času nebylo, přesto se však akce
dá považovat za úspěšnou. „Nápad se
zrodil až během této středy, kdy jsem
s Leonou mluvil. Po tréninku jsem
s touto myšlenkou seznámil kluky
i vedení klubu, kteří to jednohlasně
podpořili. Během čtvrtečního dne
jsme tak vše připravili a jsem rád, že
se nám to podařilo. Pevně věřím, že to
bude ku prospěchu věci,“ přidal svůj
pohled také jeden z hlavních organizátorů a hlavní kouč Čechovic Lukáš
Koláček.
Celkově se navíc jednalo o první takovou akci v rámci této organizace
na Moravě. „Všechny pořádané akce

&QPCVQéGPÊMNKRWUG\CRQLKNCX÷VwKPCJT¾éčèGEJQXKEKXéGNGUJNCXPÊOVTGPÆTGO
Foto: Jan Frehar

zatím probíhaly v Čechách a mám
obrovskou radost, že se podařila
uspořádat také na Moravě. Musím
ze srdce poděkovat celému čechovickému klubu za zápal pro dobrou
věc, speciální poděkování směřuje hráčům, kteří i v čele s Lukášem
Koláčkem neváhali a před kamerou

natočili pozvánku na náborovou
akci v Olomouci, jež se uskuteční
22. června. Když jsem popisovala
hlavní organizátorce, co tady vzniklo, tak brečela dojetím, to je opravdu
neskutečné,“ hlásila rozechvělým
hlasem dobrovolnice této organizace
Leona Koláčková.
(jaf)
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PROSTĚJOVSKO Dalšími přátelskými zápasy pokračovala končící jarní fotbalová část. Premiéru v roce 2021 tak měly tento týden například hráči Pivína, první zápas čekal taky Vrchoslavice,
které doma nestačily na Brodek u Prostějova. Fotbalisté Kralic
se poměřili s divizními Novými Sady, na které nakonec nestačili.
Konice pro změnu sehrála vyrovnaný zápas s Dolany, které hrají
o soutěž výš. Výhru v domácím prostředí zaznamenaly celky hrající I.B třídu Olomouckého KFS. Nezaváhaly Otaslavice, Smržice,
ani Klenovice, které si zastřílely proti Kojetínu.
Chyběly nám někteří hráči, kteří nemohli
z důvodu pracovního vytížení, takže šanci
dostali i dorostenci. U nich bylo patrné, že
(0:0)
ten skok do mužské kategorie je ještě znát,
FC Dobromilice
ale takové zápasy je budou jedině posouvat.
Branky: Hon, vlastní – Kratochvíl. Rozhod- Celkově šlo o vyrovnaný duel a výsledek se
čí: Mašek.
mohl překlopit na tu či onu stranu. Nakonec
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Maňák, se radovali domácí, ale se zápasem jsem spoHrazdíra, Tkáč – Gerneš, Chvojka, Drmola, kojený.“
Hon – M. Kaláb, Šatný. Střídali: Koudela, L.
Kaláb, Valenta. Trenér: Jiří Hon.
Plumlov
Sestava Dobromilic: L. Nosek (46. Drnov(4:1)
ský) – Svozilek, Ryška, P. Fialka, Kubíček – K.
Slatinice
Rochla, Šoc, Selucký, Z. Nosek – Neděla, Kratochvíl. Střídali: Richter, R. Fialka. Trenér: Branky: Aujezdský, 2x Hladký, Zabloudil.
Sestava Plumlova: Pokorný – J. Kiška, V.
Michal Rochla.
Kotlán, Kutný, Vysloužil – Fajstl, Frantík, ZaHodnocení trenéra Otaslavic
bloudil, Klváček – Aujezdský, Hladký. StřídaJiřího Hona
li: Bureš, F. Kotlán, Čarný. Trenér: Petr Kiška.
„Takový přátelský duel se mi moc dobře neHodnocení trenéra Plumlova
hodnotí. Chybělo nám snad úplně vše. Hráli
Petra Kišky
jsme hrozně pomalu, nedokázali jsme se do
nějakého tempa dostat po celý zápas. I když „Byli jsme jednoznačně lepším mužstvem
se nám podařilo vyhrát, moc kvality jsme v prvním poločase, dobře jsme kombinovali
v tom zápase nepředvedli. Drtivě jsme vyhráli a byli dominantní. Už však po třiceti minuna ofsajdy, kdy soupeř držel dobrou ofsajdo- tách bylo znát, že odcházíme fyzicky, proto
vou past. Musíme ještě hodně zapracovat, jsme taky své vedení neudrželi. Nakonec
protože takový výkon by nám v sezóně určitě jsme se rozešli remízou. Jsme však rádi, že
jsme mohli odehrát další zápas, který nám
nestačil.“
zase může pomoci.“
Hodnocení trenéra Dobromilic
Michala Rochly
Kralice na Hané
„Co k tomu dnes říct. Byl to takový rozháraný
(1:1)
zápas na obě strany. Chvílemi i hodně nervózFK Nové Sady
ní a bylo to takové vlažné z obou stran. Nějaké
světlé momenty bych tam našel na obou Branky Kralic: Cibulka
stranách, ale úplně ono to nebylo. Hodně mě Sestava Kralic: Vykydal – Jurdík, Prokop,
například potěšila naše ofsajdová past, kdy Hlačík, Blahoušek – Rus, Studený, Ircing,
jsme dokázali soupeři překazit velkou řadu Dostál – Merta, Cibulka. Střídali: Novotný,
akcí. Celkově to byl takový klasický přátelák. Němčík, Holub, Šup, Baran. Trenér: Milan
Domácí o něco fotbalovější, my jsme byli ale Nekuda.
bojovnější, ale něco tomu zkrátka chybělo.“
Hodnocení trenéra Kralic
Milana Nekudy
Hoštice
- Heroltice
„Zápas to byl velmi kvalitní. První poločas
(1:1)
byl z naší strany určitě lepší. Do druhé půle
Pivín
jsme sestavu trochu prostřídali, tak výkon
Branky Pivína: J. Svozil, Valtr, Konupka.
trošku klesl. V závěru už nás soupeř přehrával,
Sestava Pivína: Oršel – Martinec, M. Svozil, a i když jsme si ještě dokázali vytvořit nějakou
Sedlák, T. Ježek – Bartoník, Valtr, J. Svozil, šanci ke srovnání, neproměnili jsme a soupeř
Vrba – Konupka, Zlámal. Střídali: Frýbort, nám v poslední minutě přidal třetí branku.
Sysel. Hrající trenér: Pavel Valtr.
Ale kluci makali, musím je pochválit. Věřím,
že jsme na dobré cestě.“
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra
Sokol
Vrchoslavice 1946
„Bylo znát, že se jednalo o náš první přípravný
FK Brodek
(0:0)
duel. Byly tam určité chyby, co se nestávají, ale
X3URVWđMRYD
celkově jsem s přístupem hráčů spokojený.

2:1

Sokol Otaslavice

4:4

1:3

4:3

0:1

Branky: Gábor.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Nakládal, Kaňkovský, Král, Coufalík – Machálek, Fialka, P.
Horák, Hradil – Charvát, J. Horák. Střídali:
Panáček, Holub. Trenér: Miroslav Panáček.
Sestava Brodku u PV: Marek Mudrla (46.
Vystavěl) – L. Frys, Šířila, Bureš, Zatloukal
– Grulich, O. Frys, Gábor, Dvořák – Švéda,
Janura. Střídali: Kordzik, Martin Mudrla, Crhonek, Nehera. Trenér: Vít Hochman.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka
„Branku jsme dostali snad v poslední minutě.
Dnes bylo jasně znát, že Brodek už hrál čtvrtý
nebo pátý zápas, pokud se nepletu, zatímco
my jsme hráli první duel. Největší rozdíl tak
byl v rozehranosti. Kluci se na hřišti neorientovali tak, jak bych si sám představoval, ale do
toho postupem času naskočí. Těžili jsme hlavně z protiútoků, ale chyběla nám předfinální
fáze. Co se týče fyzické kondice, musím kluky
pochválit, hrálo se poměrně v tempu a vydrželi jsme celé utkání.“
Hodnocení trenéra Brodku u Pv
Víta Hochmana
„Další velmi kvalitní přátelák s kvalitním soupeřem. Celkově hodně vyrovnaný zápas. Na
poměrně teplé počasí se hrál zápas ve velmi
dobrém tempu, což kvitujeme. Troufám si
říct, že po nátlakové stránce jsme byli lepším
celkem a domácí spíše hrozili z rychlých kontrů. Myslím si, že šancí jsme měli více, ale nás
také podrželi oba brankáři. Kluky musím pochválit za velmi dobře odpracované utkání.“

7:2
(1:2)

Klenovice
.RMHWtQ

Branky Klenovice: 4x Štěpánek, 2x Vacek,
Grepl.
Sestava Klenovic: Dočkal – Prášil, César,
Rozehnal, Popelka – Owusu, Dreksler, Štěpánek, Grepl – Všianský, Zapletal. Střídali:
Spálovský, Drábek, Vacek.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka
„Z naší strany byl první poločas hodně
neurovnaný, přišlo mi, že jsme byli trošku
zakřiknutí a vše bylo pomalé. Dostali jsme zaslouženě dvě branky přes střed hřiště. Druhá
půlka už byla z naší strany daleko lepší. Podařilo se nám rychle vstřelit dvě branky, což nás
nakoplo. V závěru zápasu jsme už soupeře
přehrávali, z čehož pramenily další branky.“

KLENOVICE NA HANÉ Jak
se vlastně v Klenovicích dostali
k prvnímu hráči tmavé pleti v jejich řadách? „Dozvěděli jsme se
o něm díky Honzovi Sigmundovi,
který nám ho trochu popsal a říkal, že bydlí v nedalekých Čelčicích. Ten ho také následně oslovil.
Byl s námi na tréninku a v zápase
v Otaslavicích. Jeví se zatím velmi
dobře a určitě bychom byli rádi,
kdyby s námi zůstal,“ prozradil
exkluzivně Večerníku kouč Klenovic Vladimír Horák.
Fotbalista z Ghany už má z českých
soutěží zkušenosti. Působil v klubu
SK Labský Kostelec v okrese Mělník a následně v klubu Sokol Dobré
Pole v Jihomoravském kraji, jeho
další kroky by nyní mohly vést do

vé skupiny plánované na podzim,
zatímco o čtvrtou postupovou příčku je zatím sváděn extrémně vyrovnaný boj.
(kopa, son)
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OTASLAVICE Už za necelých
čtrnáct dnů započne druhý ročník turnaje Metle Cup junior, o tři
týdny později na něj naváže i jeho
dospělá varianta, kterou čeká už
šesté pokračování. V rámci obou
turnajů se tak už pomalu a jistě plní
obsazení a vrcholí přípravy. Vinou
pandemie sice dlouho nebylo jasné, zda i letos se tohoto už tradičního podniku příznivci kopané
dočkají, poslední zprávy už však
jasně ukazují, že by oběma akcím
nemělo nic bránit.
Varianta pro žákovská družstva má
za sebou loňskou premiéru. V letošním roce se na ni po úspěšném
prvním ročníku rozhodli navázat.
Přihlášených je zatím osm mužstev,

do maximální kapacity tak zbývají
poslední dvě volná místa. „V současné chvíli nám ještě stále zůstávají dvě
volná místa pro žákovské týmy, takže
pokud by se chtěl některý z klubů
ozvat, stále může. Co se týče příprav,
ještě řešíme další sponzory, jinak už
jsme připraveni, hřiště je nachystané,
organizace zajištěna. Přece jen se snažíme udržet tradiční formát, takže už
tak nějak každý z organizátorů ví, co
je potřeba dělat. Z tohoto pohledu to
funguje velmi dobře. Po mládežnické
variantě už budeme jen udržovat hřiště, stany zůstanou stát,“ odtajnil jeden
z organizátorů Martin Vogl.
I soupiska dospělé verze, která letos
připadá na 10. července, se začíná
plnit. Z patnáctky mužstev je jich

přihlášených už deset. „I u dospělého
je ještě pár míst volných, že bychom
kapacitu nenaplnili, se neobáváme,
každým rokem musíme spíše ještě
některé celky bohužel odmítat,“ přidal dále Vogl.
Žádné výraznější změny se v turnajích nečekají, všechno tedy poběží
podle zavedeného režimu. „Většina
klubů se hlavně vrací každým rokem
a nejsme jediným klubem, který by
byl na všech ročnících, i to si myslím,
že dokazuje spokojenost klubů s turnajem, proto do jeho struktur ani sahat nechceme,“ doplnil ještě kapitán
fotbalistů Otaslavic, který si v neposlední řadě přeje, aby vyšlo lepší počasí než v předchozím roce a turnaj si
tak více užili také fanoušci.
(jaf)
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OTASLAVICE Ani šestý ročník letního fotbalového turnajee Metle
Cup pandemie koronaviru zřejmě nezastaví, pokud se tedy
dy situ1:1
ace posledních týdnů neotočí. To stejné by mělo platit i pro
ro jeho
(0:1)
Dolany
edním
variantu pro mládež, která přijde na řadu už za dva týdny. Jedním
z hlavních organizátorů obou akcí je i kapitán otaslavického
ho „A“Branky Konice: Kořenovský.
eného
Sestava Konice: Huňka – R. Bílý, Neoral, mužstva Martin Vogl (na snímku), který loni kromě vydařeného
Drešr, F. Bílý – R. Krása, Širůček, Kořenovský, ročníku slavil také druhou příčku pro domácí družinu.
M. Bílý – Jašíček, Pospíšil. Střídali: Rus, L. Bílý,
Příkopa, Škrabal. Trenér: Petr Ullmann.

FQ-NGPQXKE"
Klenovic. „V jeho věku by už mohl
přestoupit na takzvaný volný přestup v daném okně, takže doufáme,
že se nám ho podaří získat. Zatím
však stále oficiálně naším hráčem
není. Věřím však, že se to jistě podaří. Samozřejmě uvidíme, zda bude
chtít nadále pracovat a bude chodit
pravidelně, nyní se však určitě jeví
tak, že by rád pokračoval,“ vyjádřil se
dále klenovický trenér.
Díky zkušenostem z českých klubů
a delšímu pobytu v České republice tak nemá nová akvizice potíže
s českým jazykem, kterému rozumí.
„Rozumí obstojně, a i pokud se náhodou něco objeví, v dnešní době

„První poločas byl z naší strany takový
neurovnaný, musím sportovně přiznat, že
soupeř byl lepším celkem. Chyběl nám jednoznačně pohyb i nějaká myšlenka směrem
dopředu. Postrádali jsme Ondru Procházku, hlavně pak Jaru Krásu, který laboruje
s kotníkem. Šanci však dostali mladí kluci,
kteří se ukázali ve velmi dobrém světle. Za
druhý poločas však kluci zaslouží pochvalu, tam jsme se hodně zvedli jak herně, tak
fyzicky. Po zásluze jsme vyrovnali a mohli
jsme utkání překlopit na naši stranu, ale
skvěle hrajícímu Jašíčkovi se tu branku vstřelit nepodařilo, i když si ji zasloužil. Celkově
však i toto utkání splnilo naše očekávání
a jsem rád hlavně za ten druhý poločas.“
(jaf)
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Sokol Konice
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Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna

PROSTĚJOV Druhé kolo jarní části v okresních ligách malé
kopané ČUS Prostějovska 2021
měla tentokrát na programu skupina Severozápad. A došlo na přímý souboj dvou vedoucích celků
tabulky.
FC Daniels Prostějov zdolal na hřišti
v Laškově domácí 1.FC poměrem
3:1 a společně se suverénním rozstřílením Bohuslavic 8:1 tak potvrdil
své první místo v průběžném pořadí.
Druhý zůstal navzdory porážce Laškov, neboť v předchozím utkání si
poradil s TJ Orli Otinoves 3:1.
Na třetí pozici katapultovala favorizovanou Chaloupku Prostějov dvě
vydřená vítězství v Ohrozimi nad
pořádajícím mužstvem 2:0 i nad
FC Juniors Hluchov 3:2. Tři dosud
nejlepší týmy jsou tím pádem už
blízko průniku do horní nadstavbo-

už opravdu není problém domluvit
se anglicky. Jak komunikace, tak i vše
ostatní se jeví v dobrém světle,“ přiznal Vladimír Horák.
Nejen pro klenovickou kopanou,
ale také pro všechny ostatní kluby
I.B třídy by tak mohlo jít o zajímavé zpestření v soutěži. Už v prvním
utkání v Otaslavicích hráč ukázal, že
je talentovaný, jen bude ještě potřeba
zapracovat na fyzické kondici. „Je to
určitě zajímavý hráč a také si myslím,
že do soutěže by mohl přinést oživení. Určitě je daleko lepší, aby měl
možnost si fotbal zahrát, než aby jen
chodil do práce a zbytek času trávil
doma,“ doplnil klenovický lodivod.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FREHAR
yy O minulých ročnících se mluvilo už daleko dříve, nepanovaly
obavy, aby se letošní ročník vůbec
uskutečnil?
„Ano, mluvilo se o nich dříve, také
jsme je dříve organizačně řešili,
bohužel letos to dlouho vypadalo, že
turnaj ani nebude moci proběhnout,
proto to ticho. Sami jsme nevěděli,
co bude. Teď jsme přesvědčeni,
že letošní ročník proběhne,
i když stoprocentní to není dnes
nikdy. Každopádně my budeme
připraveni.“
yy Dají se v letošním ročníku
očekávat nějaké novinky či
změny?
„Vzhledem k tomu, že není moc času
na přípravu, tak nějaké inovace, které
jsme měli v hlavách u předešlých

ročníků, nebyl čas připravit.
vit. Čili
zůstáváme u toho, co funguje.
je. Celýý
systém turnaje zůstane stejný
ný jako
v minulých ročnících.“
yy V loňském roce se nastarastartoval i Metle Cup junior pro
mládežnická mužstva, i z něj
iční
budete chtít udělat tradiční
turnaj?
„Ano, je tomu tak. Byl to tayskový nápad z ničeho, ale mystlo.
lím, že se to docela chytlo.
áci
Bereme docela vážně práci
ž
s mládeží a všichni víme, že
dostat děti na hřiště je čím dál
složitější. Proto každý turnaj, kde
mají možnost si zahrát, je pro ně
dobrý. Pokud by se turnaj udržel,
nemáme problém ho pořádat
každý rok, popřípadě taktéž
rozšířit.“
yy Máte už i nějaké informace
ohledně
naplnění
kapacit
turnajů? A věříte, že bude zase
plno?
„Předpokládám, že problém
s naplněním nebude. Týmy se
hlásí s předstihem, už teď je ka-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

pacita zaplněna z více než poloviny
a to jsme prakticky ještě ani turnaj
oficiálně neoznámili. Vím, o tom,
že startuje liga malé kopané, ale
nemyslím si, že by to našemu turnaji ublížilo. Chuť po pauze bude
veliká.“
yy Je tam něco, na co byste pozval
i širší veřejnost kromě fotbalistů?
„Vedle fotbalu bych samozřejmě
chtěl všechny pozvat na dobré pivo
a výborné pochutiny z udírny či
grilu. Večer pak bude taková mini
zábava s hudbou.“
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PROSTĚJOV Jeho jméno může
být pro Čechy opravdovým jazykolamem. Však si to sami zkuste:
Wojciech Pszczolarski (na snímku).
Pokud neznáte správnou výslovnost, nemáte šanci. V ČR a zvláště na
Moravě v oblasti Hané je ale stále víc
těch, jimž Wojtkovo příjmení s pěti
souhláskami za sebou již nedělá žádný problém. Jde totiž o vynikajícího
polského cyklistu s obřími úspěchy
na dráze, který kromě jedné krátké
přestávky jezdí už osmým rokem za
TUFO PARDUS Prostějov. Mnohonásobný medailista ze světových
i evropských šampionátů má nyní
před sebou klíčové závody, prostřednictvím kterých se může probojovat
k vytoužené účasti na olympijských
hrách.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Vrcholová cyklistika je hodně
náročný sport fyzicky i psychicky,
závodník tráví denně v sedle spoustu
hodin. Co se vám na tomhle odvětví
tak líbí?
„Prostě cyklistiku miluji a nedokážu bez
ní žít. Během kariéry jsem se sice několikrát dostal do stavu, že jsem už nechtěl
dál pokračovat, ale vydrželo mi to pokaždé maximálně dva nebo tři dny. A pak
mi kolo začalo velice chybět, musel jsem
na něj zase vlézt a jet. Dobré výsledky
a úspěchy pomáhají s motivací, ale hlavně musí člověka ten sport moc bavit.
Jinak by u něj nevydržel dvaadvacet let
jako já, navíc zatím nehodlám končit.“
yy Po necelých sedmi sezónách v prostějovských službách jste loni odešel
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do polského celku a letos se opět vrátil
do TUFO PARDUS. Proč?
„Loni jsme tady měli takový malý problém, nedomluvili se na další spolupráci
se sponzorem. Ale to už je pryč a byl jsem
moc rád, že jsem od tohoto roku znova
mohl podepsat smlouvu tady v Prostějově. Ta minulá sezóna mi ukázala, jak je to
s profesionální cyklistikou v Polsku. Že to
tam spíš dobře vypadá na pohled, zatímco fungování pro závodníky není zdaleka
optimální. Naopak v České republice
kluby fungují mnohem lépe, konkrétně
v TUFO PARDUS mám výborné podmínky, materiál i zázemí. A jako závodník
se můžu opravdu naplno soustředit jen
na tréninky a soutěže, neřešit nic okolo.
Cítím tu daleko větší jistotu, vždyť loni
v polském týmu jsme se během listopadu najednou z internetu dozvěděli, že
tamní družstvo končí. Naštěstí už jsem
byl v tu dobu dohodnutý s panem Šrámkem na návratu do Prostějova, kde jsem
maximálně spokojený. Mám optimálně
nastavený systém přípravy, kdy trénuji
individuálně doma v Polsku. A pokud
máme soustředění nebo závody, přijedu
autem sem za týmem. Je to sto osmdesát
kilometrů přes Jeseníky, což není vůbec daleko, navíc cestu mezi domovem
a Prostějovem i naopak často spojím
s tréninkem v kopcích na kole.“
yy Co příprava na aktuální sezónu,
proběhla optimálně?
„Ano, pro mě byla perfektní. Rušení
a překládání závodů kvůli covidu sice
nikoho netěší, ale já jsem se díky tomu
mohl v zimě naplno soustředit na trénování a nemusel přípravu kombinovat
se světovým pohárem na dráze jako
v předchozích letech. Bylo tak podstatně
víc prostoru na práci v posilovně i systematický plán celé přípravy. Strávili jsme
skvělé soustředění ve Španělsku a najezdili tam spoustu tréninkových kilometrů, pak jsem se přesunul za národním
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rozhovor večerníku

Cyklista SKC TUFO PARDUS Wojciech Pszczolarski
je v Prostějově maximálně spokojen a má dva sny:
uspět na olympiádě a získat duhový dres mistra světa
výběrem Polska na Kanárské ostrovy,
následně už přišly první silniční akce na
Rhodosu a potom další soutěže. Pro mě
je ideální, že mohu postupně budovat
svou výkonnost směrem k nejdůležitějším závodům letošní sezóny. Teď
ještě nemám zdaleka top formu, což ale
vůbec nevadí, neboť ji potřebuji za měsíc na dráhové mistrovství Evropy, kde
pojedu o potvrzení své nominace na
následnou olympiáduu v Tokiu.“
yy Věříte v účast
ast na LOH 2021
v Japonsku?
y
„Po zmíněném ME na konci června vyá
bere vedení polskéhoo nároďáku dva dráhaře, kteří budou našii zemi reprezentovat
ch. Loni by o mé nona olympijských hrách.
w
minaci společně s Danielem Staniszewné pochyby, protože
skim asi nebyly žádné
máme v disciplíně madison společně za
kých závodů s dobsebou hromadu velkých
me hodně sježdění,
rými výsledky a jsme
ní olympiády o rok
sehraní. Po odložení
se však letos rázem objevila řada dalších
a
cyklistů, kteří by do Tokia chtěli, a kvajednou těžší. Přesto
lifikovat se tam je najednou
věřím, že právě Daňoo a já máme kvalitu
vyrazit do Japonska za polské barvy. Jen
zentace jsme dosud
my dva z naší reprezentace
elně získávat body
byli schopní pravidelně
ankingu, ostatní ne.
do mezinárodního rankingu,
Navíc nemají žádné zkušenosti s madi-i
aostro zkoušet až na
sonem a chtějí jej naostro
ec nechápu. Ale toolympiádě, což vůbec
hle není moje věc, já se musím soustředit
značně ukázat, že na
sám na sebe. A jednoznačně
účast v Tokiu mám.“

Loni jsme měli takový malý problém, nedomluvili se
na další spolupráci se sponzorem. Ale to už je pryč
a byl jsem moc rád, že jsem znova mohl podepsat
smlouvu v Prostějově. Mám tady výborné podmínky,
materiál i zázemí. Cítím tu větší jistotu než v Polsku...“
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Foto: archiv SKC TUFO PARDUS

yy Jste trojnásobným evropským
šampionem, dohromady máte z mistrovství Evropy i světa pět medailí.
Jaké cíle si ještě dáváte?
„Mým snem je vybojovat duhový dres
mistra světa, ten mi ještě chybí. Nejblíž
jsem se k jeho zisku dostal v roce 2019
na domácím velodromu v Pruszkówě,
nakonec z toho bylo čtvrté místo těsně
za medailí i titulem. Podobně jako loni
v Berlíně. Přesto cítím i věřím, že šance na
světové zlato pro mě dál existuje. A chci
za ní jít.“
yy Co olympijské sny, ty máte rovněž?
„Samozřejmě ano, ale nechci se k olympiádě nijak přehnaně upínat. A spíš ji
brát jako další vrcholnou akci, na které
bych rád startoval. V minulosti už jsem
kromě mnoha světových a evropských
šampionátů absolvoval také vojenskou
olympiádu, Evropské hry i akademické
mistrovství světa. A premiérově se zúčastnit letních olympijských her je moje
velká touha, současně však hodlám směrem k Tokiu udržet hlavu ve správném
režimu, psychicky zbytečně nebláznit.“
yy Může se v Japonsku zadařit třeba
i na cenný kov?
„Dráhová cyklistika je dost nevyzpytatelná a může se v ní stát cokoliv. Člověk
na to pochopitelně musí výkonnostně
mít, ale zároveň před ním leží šance na
medaili a třeba i na vítězství, ačkoliv nepatří mezi největší favority. Ty například
potká defekt, jiné technické potíže nebo
ztráta formy, nemusí zachytit rozhodující únik, vy naopak ujedete o jeden celý
okruh, tím získáte šedesát bonusových

bodů a už bojujete o zlato. V madisonu
tak kterákoliv ze šestnácti nejlepších dvojic světa, jež se kvalifikují do Tokia, může
útočit na bednu i na triumf.“
yy Prozradíte své další životní plány
po skončení aktivní kariéry?
„Myslím si, že i pak zůstanu v nějaké roli
u cyklistiky, neboť život bez ní si fakt
neumím představit. Ale co konkrétně
budu dělat, ještě nevím, zatím jsem nad
tím tolik nepřemýšlel. Chci totiž jako
závodník pokračovat minimálně do

příštích olympijských her 2024 v Paříži
a nevylučuji ani to, že bych mohl vydržet až do Los Angeles 2028. Leckdo třeba řekne, že je mi už teď třicet let a budu
na špičkovou cyklistiku starý. Ale pro
takové lidi mám jako odpověď zajímavé příklady z minulosti: jeden Španěl
vyhrál olympiádu v Pekingu ve čtyřiceti
a Argentinci tamtéž ovládli madison,
když jednomu bylo dokonce třiačtyřicet a druhému devětatřicet. Tudíž mám
ještě čas.“ (smích)

vizitka
WOJCIECH PSZCZOLARSKI
✓ narodil se 26. dubna 1991 ve Wroclawi
(Polsko)
✓ profesionální cyklista, dlouholetá opora
týmu TUFO PARDUS Prostějov
a polský reprezentant
✓ celou kariéru se specializuje na dráhovou cyklistiku
s ježděním začal už v osmi letech, k cyklistice ho přivedl
o čtrnáct roků starší bratr
✓ v rodném Polsku postupně prošel následujícími oddíly:
Brzeg (1999 až 2006 + 2009 až 2012), Varšava (2006 až 2009)
a Konina (2012 až 2014)
✓ následně přestoupil do Prostějova, kde strávil necelých sedm let
(2014 až 2020)
✓ loni odešel do polské profi stáje Wibatech Merx, ovšem od letoška
znovu působí v místním TUFO PARDUS
✓ na dráze je trojnásobným mistrem Evropy (bodovací závody 2012 ještě
v kategorii U23, 2015 i 2018 mezi muži), na ME získal též
jeden bronz (madison 2017)
✓ z mistrovství světa má jednu bronzovou medaili (bodovací závod 2017)
a dvě čtvrtá místa (bodovací závod 2019, bodovací závod 2020)
zajímavost: souběžně s kariérou vrcholového cyklisty dokázal doma
v Polsku vystudovat vysokou školu, je manažerem sportu
a turistiky s magisterským titulem

sport
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BRNO, PROSTĚJOV Dvě vítězství v kategoriích juniorů
a juniorek, k tomu třetí místo
v mužích Elite! To je fantastický
účet cyklistického týmu TUFO
PARDUS Prostějov na závodech
500 + 1 kolo. Etapové klání na
dráze složené z pěti bodovacích
dílů je svým charakterem unikátní. V Brně jde o tradiční i velmi
oblíbenou akci, která ve svém 54.
ročníku přilákala na start skvělou
mezinárodní konkurenci.
Náročné dráhové boje doprovázelo
nepříjemně chladné počasí, a tak
pět sčítaných závodů zhuštěných

SKALKA To bylo dlouhé čekání! Snad nikdo po konci vládních
omezení netoužil tolik jako amatérští sportovci. Lidé, zvyklí se
o své zdraví starat sami bez pomoci vládních nařízení, omezení či doporučení, by normálně za sebou už letos měli spoustu soutěžních klání. Kvůli proticovidovým opatřením si na ně
museli počkat až na konec května. Platilo to i pro běžce, kteří se
pravidelně potkávají v rámci tzv. Ligy 100 zahrnující vytrvalecké závody na území celého Olomouckého kraje. Po frustrující
sérii rušení jednotlivých běhů se ten vůbec první uskutečnil
předminulý pátek 28. května ve Skalce.

a pevné nervy. V průběhu jednotlivých etap postupně stoupala celkovým pořadím a nakonec pro sebe
skvělým výkonem urvala vítězství.
„Gabča se lepšila etapu od etapy
a v té závěrečné už byla jasně nejlepší juniorkou startovního pole.
Prvenství jí patří plným právem,“
vysekl pochvalu své svěřenkyni trenér Martin Cetkovský.
Mezi juniory, jež měli závod vypsán
(stejně jako ženy a juniorky) na 300
+ 1 kolo, se sešla kompletní česká
špička doplněná kvalitní konkurencí ze zahraničí. Pořadatelé navíc
umožnili start několika vybraným

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
)CDTKGNC$¾TVQX¾QXN¾FNCX$TP÷MCVGIQTKKLWPKQTGM

z triumfu radovat už před posledními dvěma dvojnásobnými bodováními ve 300. a 301. okruhu.
„Musím pochválit celý tým za výbornou práci. Radek ukázal, že po
přechodu z BMX ještě nedošel na
vrchol svých schopností ve vytrvalostních disciplínách na dráze. Stále
ho čeká hodně práce, nicméně věřím, že díky své odhodlanosti i zod-

4CFGM8NéGM WRTQUVąGF FQOKPQXCNPCLKJW/QTCX[LWPKQTčO

do tří soutěžních dnů dokonale
prověřilo výkonnost všech účastníků.
V kategorii juniorek, které startovaly společně se ženami, měla velmi
složitou pozici prostějovská Gabriela Bártová. Musela totiž čelit převaze týmových uskupení soupeřek
z Polska, Dukly Praha, Dukly Brno
i dalších. Přesto prokazovala skvělou výkonnost, taktickou vyzrálost

Foto: Jan Brychta

povědnosti na trénincích se výkonnostně posune ještě výš,“ zhodnotil
kouč Cetkovský.
Vrcholem populárního dráhového
podniku na jihu Moravy byl samozřejmě závod na 500 + 1 kolo mužů
Elite. Hanáci nastupovali v pelotonu borců z deseti států s pěti svými
jezdci. Daniel Babor suverénně vyhrál první etapu, ale boje v dalších

Foto: Jan Brychta

kadetům, kteří si tak mohli vyzkoušet zápolení s věkově staršími protivníky.
TUFO PARDUS vyslal do boje početnou osmičlennou skupinu, jejíž
součástí byl právě i kadet Vojtěch
Koblížek. Také díky této převaze
a výborné týmové spolupráci nedal
nikomu šanci skvěle rychlostně vybavený Radek Vlček. Jeho převaha
byla natolik dominantní, že se mohl

Závod v přespolním běhu ve Skalce
se konal již po patnácté. Celé odpoledne zde bylo zahájeno běžeckým
kláním dětí v kategoriích předškoláků, mladších a starších školáků. „Byli
jsme opravdu nesmírně mile překvapeni, že se jich tu sešlo celkem šest
desítek,“ netajil spokojenost starosta
Skalky Antonín Frgal, jenž byl pro
tuto příležitost také předsedou organizačního výboru celého setkání.
Na start hlavního závodu se postavilo celkem 67 běžců, 9 z nich
zvládlo jeden okruh o délce
3,3 kilometru, drtivá většina jej
obkroužila celkem třikrát, čímž
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Foto: Jan Brychta

dnech se značně zostřily. Vyrovnané bitvy se tudíž rozhodovaly až
v úplném závěru. A teprve výrazným zabodováním ve finiších na
konci 500. i 501. okruhu pro sebe
Dan skvělým výkonem s podporou parťáků urval pódiové umístění
v podobě bronzu za výslednou třetí
pozici. „Chtěl jsem za každou cenu
na pódium! Závěr mi kluci skvěle
připravili a já jsem to dal fakt na
krev. Pak jsem už jen čekal, jak to
zvládnou nejbližší soupeři,“ okomentoval Daniel Babor dramaticky
úspěšné vyústění známé klasiky na
brněnském velodromu.
(son)
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TALLIN, PROSTĚJOV Cyklistický
Continental Team TUFO PARDUS
Prostějov dostal pozvánku k účasti na silničním závodu I. kategorie
UCI Tour of Estonia 2021. Konal se
za přísných hygienických opatření
a ve zkrácené variantě. I pouhé dvě
etapy však stačily, aby se hanácká
výprava prezentovala v Pobaltí ve
velice dobrém světle.
První etapa dlouhá 195 kilometrů
vedla z metropole Estonska Tallinu do
druhého největšího města země Tartu.
Ve zvlněném terénu nádherné krajiny
hrál nemalou roli silný vítr, jenž aktivní
peloton stále dělil na různě velké skupiny.

Martin
ZAORAL

si zaběhla rovnou desítku kilometrů. Trasa běhu je zavedla do neobyčejně malebného a kopcovitého
okolí Skalky, jež jim jejich námahu
zpříjemňovalo nádhernými výhledy.
Na startu přímo u zdejší lázeňské
budovy nemohla chybět skutečná
legenda tohoto běhu Pavel Dvořák
z Prostějova, který jej v historii vyhrál celkem sedmkrát. A triumf mu
neušel ani tentokrát, když závod
ovládl systémem start–cíl a druhému za sebou nadělil bezmála tři minuty.
Za lidových osmdesát korun si
účastníci mohli nejen zazávodit na
čas a využít přitom občerstvení na
trati, po závodě na ně navíc čekalo
i uzené cigáro a nápoj. „Jsme rádi, že
si k nám všichni běžci po roční pauze
opět našli cestu a určitě se na ně budeme těšit i příští rok,“ prohlásil na
závěr starosta Antonín Frgal.

Až po polovině vzdálenosti se na čele
zformovala stabilní jedenáctičlenná grupa, kde měl prostějovský tým
zastoupení Wojciechem Pszczolarskim. Uprchlíci dobře spolupracovali
a udržovali dostatečný náskok před
pelotonem. V závěru etapy se ale čelní
skupina rozzávodila a začala se dělit.
Nakonec z ní zůstala pouze pětice, bohužel bez Pszczolarského.
Pro vyslance ze srdce Moravy tak nastala druhá varianta: připravit do finiše
co nejlepší pozici pro Daniela Babora. 6ÚO67(12#4&752TQUV÷LQXPCUNCXPQUVPÊOP¾UVWRWRąGFUVCTVGO6QWTQH'U(QVQCTEJKX/KEJCNC/T¾éMC
Cílová rovinka vzhledem k prudkému VQPKC
stoupání po hrubé kamenité cestě ne- Další členové mančaftu dorazili v roz- vrchařské prémii. S danou situací se
skýtala pro Dana ideální spurt, přesto taženém pelotonu. Jediným z nich, kdo ovšem nesmířil tým Voster ATS, který
z toho v cíli bylo solidní čtrnácté místo. etapu nedokončil, byl Marek Dolníček neúnavně pracoval na špici pelotonu
kvůli pádu a odvozu do nemocnice a přibližně čtyřicet kilometrů před cív Tartu. „Naštěstí se po důkladném vy- lem vedoucí grupu dostihl. Ve výrazně
šetření ukázalo, že je Marek v pořádku zredukovaném balíku si pak aktivně
a mohl být ještě týž den z nemocnice počínal Pavel Gruber, jenž obsadil patpropuštěn,“ oddechl si sportovní ředi- náctou příčku.
tel TUFO PARDUS Michal Mráček. V celkové klasifikaci skončil právě
Druhá etapa se jela na okruzích v Tar- Gruber devatenáctý, což znamenalo
tu, náročné cílové stoupání dojezdu první letošní body do rankingu UCI.
z předchozího dne tedy čekalo na Velmi dobře si vedl rovněž Filip Řeha,
účastníky hned šestnáctkrát. Již v prv- jehož výkon vynesl lichotivou pátou
ním okruhu se vydal do úniku ve pozici ve věkové kategorii U23. „Zatříčlenné skupince Daniel Babor. Ve jímavostí také je, že Danovi Baborovi,
třetím kole se čelo rozrostlo na dvanáct který je svými dispozicemi sprinter,
lidí a tahle skupina si vytvořila více než vyneslo jeho aktivní pojetí závodu třetí
2TQUV÷LQXwVÊE[MNKUVÆ9QLEKGEJ2U\E\QNCTUMK XRTCXQ C&CPKGN$CDQT \CPÊO XéGNG čtyřminutový náskok. Dan si počínal post v klasifikaci vrchařů,“ zmínil MráRGNQVQPW
(QVQCTEJKX/KEJCNC/T¾éMC výborně, o čemž svědčí i vítězství na ček s pousmáním.
(son)

Muži:
1. Pavel Dvořák
2. Zdeněk Krejčí
3. Roman Špičák

Ženy:
36:22 1. Linda Lorencová
39:11 2. Karolína Škrabalová
39:59 3. Jitka Dvořáková

51:49
52:14
54:06

5VCTV RTQDÊJCN MQWUGM RąGF XUVWRGO FQ DWFQX[ .¾\P÷ 5MCNMC UWXGTÆPPÊ 2CXGN
&XQą¾MXP÷O\XÊV÷\KNU[UVÆOGOUVCTVtEÊN
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Velmi akční týden za
sebou mají lukostřelci z Prostějova.
Přestože tentokrát většina z nich
nevyrazila na žádný závod, nenudili se. A to proto, že se uskutečnilo
regionální soustředění SCM, tedy
Sportovního centra mládeže. V něm
figuruje i nemálo Prostějovanů.
„Účastníci si mohli vyzkoušet nejen vzájemné souboje, ale i střílení na osvětlený
terč nebo cvičení na stabilizaci těla pod
vedením Adély Fialové,“ informuje prostřednictvím Facebooku prostějovský
lukostřelecký klub. „Účastnilo se devatenáct střelců. Hlavní přínos je v tom,
že se mohou potkávat a soutěžit navzájem, přičemž je větší konkurence než na
tréninku,“ prozradila pak předsedkyně
prostějovských lukostřelců Magda Robová.
Na velký úspěch ale sahal ještě Michal
Hlahůlek, další člen prostějovského
oddílu. Úřadující halový mistr v hlavní
kategorii mužů totiž vyrazil začátkem
týdne na ME pořádané v Turecku.
„V kvalifikaci byl kolem čtyřicátého místa, podstoupil jedno eliminační kolo,
bohužel vypadl. S družstvem se jim
též nepodařilo postoupit, i když stříleli
dobře,“ informovala Robová. Nicméně

0CRTQUV÷LQXUMÆUVąGNPKEKD[NQQR÷VTWwPQ5GwNKUG\FGUVąGNEK\G5%/
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tím šance na olympijské hry v Tokiu,
které Hlahůlek dlouhodobě živí, za své
nevzaly. „Za čtrnáct dnů ho čeká turnaj v Paříži, kde má šanci v kvalifikaci
zabojovat o olympiádu,“ uvedla předsedkyně klubu. Někteří členové oddílu
pravidelně bojují o nominaci do reprezentace. Přesto je souboj o olympiádu
něčím unikátním. „Rozhodně je velký
úspěch jak pro oddíl, tak pro Michala,
že se nominoval,“ vyzdvihla Magda Robová.
(sob)
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prozrazuje druhý muž TK PLUS Petr Chytil
PROSTĚJOV Současná situace ve světě obecně sportu příliš
nepřeje, přesto se prostějovské společnosti TK PLUS podařilo udržet své projekty na vysoké úrovni. Jubilejní 60. ročník
atletického podniku Zlatá tretra měl excelentní obsazení
a přinesl špičkové zážitky. Volejbalový klub VK Prostějov zase
přes řadu problémů potvrdil, že jednoznačně patří do nejvyšší domácí soutěže. „V dnešní době je těžké stávající projekty vůbec udržet. U Zlaté tretry se to povedlo bezezbytku,
u volejbalu věříme, že poslední výsledky vylepšíme,“ hodnotí
poslední měsíce jednatel TK PLUS Petr Chytil (na snímku).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
yy Zlatá tretra vždy patřila mezi
vlajkové lodě společnosti. Jak jste
spokojeni s průběhem jubilejního
ročníku?
„Manažer mítinku Alfonz Juck říkal,
že letošní ročník doceníme po Tokiu, až zjistíme, kolik olympijských
medailistů v Ostravě startovalo. (pousměje se) Účast ale z pohledu kvality

byla v každém případě opět skvělá
a atleti i atletky dosáhli skvělých výsledků. K vidění byla stovka pod deset sekund, skvělý byl oštěp, na stadionu byly hvězdy první velikosti. Dá se
říct, že Zlaté tretře chyběli jen diváci,
byť kvůli udělené výjimce mohlo do
ochozů patnáct stovek hostů a fanoušků. Plné tribuny jako v minulých
letech by takové atletice slušely více.“
yy Jaké byly ohlasy?
„Ty nám udělaly radost, potvrdily,
že naše námaha nebyla zbytečná.
Dobré reference přišly z celého světa. Přenos šel do sto třiceti zemí ze

čtyř kontinentů. Krátce před Zlatou
tretrou byl podobně pokrytý jeden
závod ve Spojených státech. V tomto srovnání jsme vyšli úplně skvěle,
včetně úrovně přenosu. Česká televize podala naprosto profesionální
výkon.“
yy Takže převažují pozitivní pocity?
„Všechno se zvládlo, to je vždy dobré. I díky našim dlouholetým partnerům, kteří nás podpořili. Také kvůli
nim věřím, že se za rok budeme věnovat výhradně atletice a vše bude
bez nějakých podmínek.“
yy Omezovala vás hodně opatření spojená s covidem?
„Kvůli nim jsme museli hodně bojovat s rozpočtem. Nemohli jsme počítat s příjmem ze vstupenek, řada věcí
naopak podnik prodražila. Během
příjezdu atletů jsme za jediné odpoledne museli provést testy za dvě stě
tisíc korun. Složitá byla doprava, protože každé auto mohlo převážet jen
jednoho pasažéra. Finančně i organizačně to bylo opravdu náročné. Náš

tým to zvládl, odvedl perfektní práci.
Loni jsme byli vyhodnoceni World
Athletics jako třetí nejkvalitnější mítink světa a na to jsme navázali.“
yy I s pomocí ostravského atletického klubu…
„Je to tak. Organizace Zlaté Tretry
byla vážně složitá. Pod nekompromisním dohledem hygieny. Ostravský tým SSK Vítkovice pod vedením
Oldřicha Zvolánka opět ukázal, jak
je skvělý.“
yy Společnost TK PLUS stojí za
řadou sportovních projektů. Patří mezi ně také ženský extraligový volejbal. Družstvo po výrazné
obměně kádru obsadilo sedmé
místo. Odpovídalo toto umístnění vašim představám?
„Musím přiznat, že jsme čekali
o něco lepší výsledek. V průběhu
sezóny to tak chvíli vypadalo. Ale
soutěžní ročník se nějak vyvíjel.
V jednu chvíli přišel dokonce pád na
dno extraligové tabulky a vyřazení
v pohárové soutěži už ve čtvrtfinále.
Naštěstí se tým zvedl a dostal se do

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

play-off. Zlepšení v závěru sezóny
sice zklamání zmírnilo, musíme ale
pracovat na tom, abychom byli příště úspěšnější.“
yy S tímto úkolem se na pozici
hlavního trenéra vrací Miroslav
Čada?
„Je třeba říci, že za poslední výsledek
nemůžou jen trenéři. Sezóna byla
opravdu atypická, koronavirová.
Ostatně trenér Lubomír Petráš v realizačním týmu zůstává. Chceme
prostě udělat maximum, aby se tým
výsledkově zvedl. S Miroslavem Čadou přicházejí obrovské zkušenosti
a ty k tomu můžou pomoci.“

yy Máte konkrétní cíl, se kterým
půjdete do dalšího extraligového
ročníku?
„Bude záležet na tom, jak dopadnou
probíhající jednání o doplnění kádru.
Ale myslíme si, že se můžeme pohybovat kolem pátého místa. A pokud
se podaří dobře načasovat formu,
potrápit ve vyřazovací části i papírově silnější soupeře, je to způsob, jak
poděkovat i Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za to, že
i v těžkých dobách pomáhají sportu.
Chceme, aby tradiční prostějovský
kolektivní sport dělal radost. Věřím,
že to už bude i s fanoušky v hledišti.“

%DVNHWEDOLVWN\êHN¿DNêQËOÇWR

PROSTĚJOV Prakticky všechny
sportovní soutěže aktuálně odpočítávají start dalšího ročníku.
To však neznamená, že dění v jednotlivých klubech utichlo. Například basketbalistky K2 Prostějov
se nyní chystají na velmi důležité
akce, a to včetně reprezentačních.
Hned tři hráčky totiž bojují o reprezentaci.

Michal SOBECKÝ

,MGDI<=ÁU@EÁ
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„Za velký úspěch považujeme účast
našich hráček Anety Kytlicové, Terezy Kašpárkové a Johany Hnízdilové na výběrových reprezentačních
kempech kategorií U15 a U16,“
pochlubil se šéf ženského basketbalu
v Prostějově Bohdan Hnízdil.
Není to přitom poprvé, co Prostějovanky pokukují po reprezentaci.
„V kategorii U16 je Aneta v užším
výběru, a má dost velkou šanci na

finální nominaci. I zbylé holky mají
solidní příležitost, zahrát si reprezentační výběry. Je to velký úspěch, že se
dokáží i holky z menšího klubu dostat do nároďáku,“ kochal se Hnízdil.
Také starší hráčky však čekají líté
boje o nejvyšší českou soutěž kadetek. „Snažíme se získat extraligu pro
U17, ať ty hráčky tady jsou, aby zde
vydržely a měly zde tu nejlepší možnou soutěž. A nemusely dojíždět do
Brna nebo třeba Ostravy, kde je tato
soutěž nejblíž,“ prozradil první muž
basketbalistek SK K2.
Boje, v nichž se utká ve dvou skupinách šest týmů, proběhnou 19.
června v Prostějově. Kadetky jsou
však jen jedním z mnoha týmů, které
klub přihlásil. „Jinak do příští sezóny
bude přihlašovat oblastní přebory
v kategoriích U11 a U12 a ligy v kategoriích U14, 15, 17 a 19. Kromě
U13 tak máme obsaženy všechny ka-

tegorie mládeže,“ konstatuje Bohdan
Hnízdil. Ženy se však ani tentokrát
neuskuteční. Už do minulého ročníku nebyly přihlášené. „Zatím vůbec
ne. Ani si nedělám iluze dlouhodobě.

Holky v této kategorii se rozprchnou
a nějak se nedaří nám je tady udržet,
aby hrály, co chtěly,“ uzavírá Hnízdil
s povzdechem k dění v ženském prostějovském basketbalu.

PROSTĚJOV Už dvě zrušené sezóny v řadě za sebou kvůli koronaviru museli skousnout druholigoví házenkáři TJ Sokol II Prostějov.
Z předchozího ročníku se stihla
odehrát více než polovina zápasového programu a z uplynulého jen
několik kol, než opakovaně došlo
k předčasnému ukončení všech
nižších i mládežnických soutěží
ČR včetně právě 2. ligy mužů. Co
dělají házenkářští nadšenci „dvojky“ teď?
„Kluci byli po velmi dlouhé době zákazů společného sportování už natěšení na to se znovu potkávat při tré-

nincích, začít něco dělat. Proto jsme
během května – jakmile to umožnila
rozvolněná hygienická opatření –
obnovili týmovou přípravu,“ prozradil Večerníku kouč Sokola II Tomáš
Černíček.
Jeho svěřenci však mají spíš volnější
režim. „Domluvili jsme se, že najedeme na tréninkový model, který
je u nás obvyklý vždy po skončení
sezóny. To znamená jednou týdně
v pátek odpoledne fotbálek na venkovním hřišti v areálu U Kalicha,
pak posezení celé party u piva a rozebírání všeho možného. Po více
než půl roce mimo kolektiv si toho

chlapci mají hodně co říct,“ zasmál
se Černíček.
Tímto stylem budou Hanáci pokračovat jako obvykle do konce června.
„Od srpna pak zahájíme klasickou
přípravu zaměřenou na kondici
a samozřejmě už i na házenou. Po
takové pauze bude nabírání dřívější formy dost složité, ale věřím, že
všechno snad hráči nezapomněli.
Dvojnásob pozor si musí dávat na
zranění. A podstatné bude hlavně
to, aby normální život včetně sportu
zase nezavřel nový covidový lockdown,“ vyslovil Černíček ústřední
a obecně platné přání.
(son)
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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,“ uvedl jeden z trenérů mládežnického klubu BCM Orli Prostějov Tomáš
Bukovec s tím, že tréninky probíhají pouze za
příznivého počasí a jsou určeny pro děti narozené v roce 2010 a mladší. Zájemci mohou volat
na tel. číslo 733 324 814.
(lv)

nohejbal
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Nohejbalisté doma podlehli silnému nováčkovi

PROSTĚJOV Nádherné letní počasí bylo ideální kulisou pro domácí premiéru nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov v koronavirem
opožděném a zkráceném ročníku 1. ligy družstev mužů ČR 2021.
Veledůležitý zápas 3. kola soutěže proti kvalitnímu nováčkovi TJ
Plazy se však postupně obracel k horšímu, stejně jako se bouřkovými mračny postupně zatemňovalo původně slunečné odpoledne. A vše nakonec dopadlo bolestnou prohrou 3:6, jež pro
tradičního prvoligistu s pokračující nulou na bodovém kontě
znamená nepříjemné zahučení do sestupových trablů.

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Začátek přitom zvládli Hanáci výborně. Jakub Klaudy a Lukáš Pírek
v úvodní dvojici opanovali skvělým
výkonem druhou polovinu prvního
setu (z 5:5 na 10:6), a když ve druhé
sadě otočili ze 4:6 na 7:6, směřovali
k vítězství. Navzdory dílčímu zaváhání
(8:10) k němu posléze i dospěli opětovným zlepšením v tiebreaku – 10:8.
Leč vzápětí se hosté jali prokazovat
svou až nečekaně vysokou herní
úroveň. Druhá dvojka Ladislav Pírek, Tomáš Roba sice držela do stavu

7:8 krok, jenže pak jí chybělo pořádné zakončení. A postupně klesající
produkce přinesla jasné podlehnutí
7:10, 5:10.
Což ještě nebylo nic tak hrozného,
protože domácí si dost věřili na trojice.
Bohužel právě trojky se staly klíčovým
zlomem ve vývoji střetnutí na stranu
Středočechů. Nejprve Jan Matkulčík,
Jakub Klaudy a Marian Příhoda neukočírovali ve vyrovnaném boji stěžejní koncovky (z 6:5 na 9:10, ze 7:7 na
7:10), opakovaně dopláceli na zbytečné chyby i nepřesnosti.
A vzápětí trio Pírek, Pírek, Roba fatálně srazilo dolů zranění mladšího
z bratrů Lukáše (natažený stehenní
sval). Se střídajícím novicem Jakubem Bucherem sice Moravané měli
slibné pasáže (z 3:4 na 6:4 v prvním
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Ladislav Oborník.
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dějství, vedení 9:8 ve druhém), ovšem protivníci vždy zapnuli na vyšší
obrátky a oslabení favorita dokázali
využít k obratu (7:10, 9:10).
Za nepříznivého stavu 1:3 spočívala
prostějovská naděje v tradičně silné
střední části duelu, kde se domácí
opravdu zvedli. „Plonková“ dvojka
Matkulčík, Příhoda i přes občasné
výpadky prokázala své kvality mírně
nervózním triumfem 10:9 a 10:7. Načež jeden z nejlepších českých singlistů
Tomáš Roba rovněž s potížemi zvládl
bitvu jednotlivců poměrem dvakrát
10:8, neboť si pohlídal rozhodující výměny v koncovkách.
Bylo tedy srovnáno 3:3, šance stále
žila. Vzhledem ke zdravotní indispozici opory Lukáše Pírka však tým „jedničky“ nutně potřeboval vyhrát třetí
trojici, v níž Matkulčíkovi, Klaudymu
a Příhodovi vyšel podle představ jen
druhý set. Zbylé dva se naopak změnily v přehlídku různých hrubek, mnohem jistější soupeři měli navrch – 5:10,
10:5, 6:10.
Ve čtvrté trojce musel k Ladislavu
Pírkovi a Robovi naskočit viditelně
nervózní Jakub Bucher, a protože se
ani jeho zkušenějším parťákům vůbec
nedařilo, jasná porážka 5:10, 2:10 na
sebe nenechala dlouho čekat. Do čtvrté dvojky sice potom naskočil po boku
Klaudyho obětavý Lukáš Pírek s obvázaným stehnem, nicméně bolavá noha
ho logicky nepouštěla do žádných
prudších či rychlejších pohybů. I tak
kluci zkraje obou sad sympaticky bojovali, aby je následně zkoncentrovaní
borci Plazů jednoznačně rozebrali (ze

Nepříjemná porážka od Plazů uvrhla prvoligový
Sokol I do vážných záchranářských starostí
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
2TQUV÷LQXUMÚ,CMWD-NCWF[ XNGXQ UX¾FÊXÚwMQXÚUQWDQLPCUÊVKURTQVKJT¾éGO2NC\č

4:4 na 4:10 a ze 6:5 na 6:10). Tím bylo
definitivně vymalováno celkovým výsledkem 3:6.

Pozápasové hodnocení trenéra
P
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
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Foto: Marek Sonnevend
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„Rozhodly dva hlavní faktory. Tím prvním bylo, že jsme nezískali ani bod v trojicích,
které normálně umíme a dost si na ně věříme. Tentokrát nám ale nešly, navíc se při nich
zranil Lukáš Pírek, do té doby asi náš nejlepší hráč. Věřím, že bez jeho zdravotních potíží
bychom proti silnému nováčkovi soutěže měli aspoň na remízu. Takhle jsme po dobrém
úvodu s první vítěznou dvojkou rázem prohrávali 1:3, tradičně silnou prostřední částí
zápasu díky plonku i singlu ještě vyrovnali na 3:3. A potom rozhodla ztracená třetí trojka, kterou jsme nutně potřebovali získat pro sebe. Porážka je samozřejmě zklamáním,
zvlášť doma. Klukům však nelze upřít snahu ani bojovnost, problém spíš spočíval
v nedostatečně kvalitním výkonu. Plus se přidala smůla v podobě toho zranění a soupeř
z Plazů pak byl za daných okolností lepší. V sobotu do Českého Brodu teď pojedeme
určitě bez Lukáše, bude to tam hodně těžké. Jako důležitější v naší momentální situaci
vidím, abychom šli kompletní do dalšího utkání doma se Vsetínem B. Právě tento celek,
a ještě béčko Čakovic dosud vypadají jako protivníci, které bychom navzdory našemu
výsledkově špatnému startu do sezóny mohli nechat v tabulce pod sebou. Už předem
jsem tušil, že letošní ročník bude velice těžký, přesto stále věřím v šanci vyhnout se bojům
o záchranu a třeba ze šestého místa těsně proklouznout do prvoligového play-off.“
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PROSTĚJOV Stal se nečekanou
posilou z extraligy na poslední
chvíli. Prostějovský odchovanec
Marian Příhoda měl stejně jako
loni nastupovat za Holice, ale
tamní mužstvo se těsně před začátkem sezóny rozpadlo. A kvalitní nahrávač bleskově zamířil
zpět na Hanou. Ve třetím kole
prvoligové soutěže prožil svou
obnovenou premiéru v barvách
Sokola I, proti Plazům bohužel
neúspěšnou.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
yy Jak přesně se zrodil váš comeback do mateřského oddílu?
„V Holicích těsně před extraligovým startem odhlásili účast, tím pádem jsem najednou neměl za koho
hrát. Jakmile to zjistil trenér Beneš,
hned mi volal a zjišťoval, jestli bych
se nechtěl vrátit sem. Já mu odpověděl, že rád, zvlášť když jsem se

nedávno přestěhovall za přítelkyní
do Brna a Prostějovv je odtamtud
vlastně kousek. Navíc
íc tady dobře
znám prostředí i skoroo všechny kluky, zdejší tým se od mého odchodu
skoro nezměnil.“
yy Co říkáte na ztracený
acený domácí
zápas?
„Byl trochu smolný. Zranil se Lurovská škoda.
káš Pírek, což je obrovská
Kdyby zůstal zdravý, tak věřím, že
ychom vybojominimálně remízu bychom
ohráli, porážka
vali. Takhle jsme prohráli,
epřídoma je hodně nepřím
jemná. Navíc nejsem
m
spokojený se svým
vlastním výkonem,,
nehrálo se mi vůbecc
udobře. Po dlouhé pauze jsem se cítil špatně,, neměl jistotu
v noze, můj pohyb byl pomalý –
prostě hrůza.“
yy Nepřekvapily vás
ás Plazy jako
ysokou kvalinováček s hodně vysokou
tou?
lik ne. Většinu
„Mně osobně ani tolik
těch kluků znám, jsou to velice dobří
nohejbalisté a dneska to jen potvrdili.
ruhé ligy nepoSpíš se divím, že ze druhé

stoupili už dřív, mají fakt silné druždru
úvodních
stvo. Získat pět bodů ze tří úvodní
kol, to mluví samo za sebe.“
yy Vy naopak zůstáváte dál na
n
z
nule. Čeká vás tvrdý boj o záchranu?
„Třeba ne. Chce to nějak proklou
proklouznout do play-off a potom jako K
Kanada na hokejovém mistro
mistrovství světa postoup
postoupit
fin
až do finále. (smíc
(smích)
Výhoda pro nás je,
že stačí být po základní části
dvěm
šestí a vyhnout se posledním dvěma
s
pozicím tabulky, abychom místo sestupové baráže hráli předkolo vyř
vyřast
zovací fáze. A tam se pak může stát
ješ
cokoliv. Myslím, že s klukama ještě
zapr
potřebujeme víc potrénovat, zapracovat po půlroční přestávce bez nnohejbalu na lepší formě. Všechno si
musí sednout a naše výkony urč
určitě
půjdou nahoru.“
/CTKCP2ąÊJQFCLG\R÷VXRTQUV÷LQXUMÆOFTGUWVCMJNG×VQéKND÷JGOUQDQVPÊJQFWGNWRTQVK2NC\čO
Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Nohejbalisté Sokola
I prohrávali s Plazy 1:2 na zápasy, právě probíhal druhý mač trojic. Za stavu
3:4 v prvním setu prostějovský tahoun Lukáš Pírek při smeči bolestivě
vykřikl, chytil se za levé stehno, svalil
se na antuku a výstižně pronesl: „To
je špatný...“
Záhy bylo zřejmé, že si natáhl stehenní
sval, na což dlouhodobě trpí. Dvě minutky si v prvotních bolestech poležel, pak se
s pomocí parťáků zvedl a odkulhal mimo
kurt. Logicky musel střídat, jednoznačně
to vypadalo na jeho předčasný konec
v celém duelu.
Prostějovští bojovníci však nic nevzdali,
i v náhle oslabené sestavě se dál rvali o co
nejlepší výsledek. A to Lukáše přimělo
ještě se do zápasu obětavě vrátit. Jinak
by totiž domácí museli skrečovat jednu
ze závěrečných dvojic, čímž se šance alespoň na remízu 5:5 dost snižovala.
Proto si mladší z bratrů Pírkových stáhl

poraněnou nohu obvazem, aby se za
nepříznivého stavu 3:5 vydal společně
s Jakubem Klaudym pokusit o zázrak.
Značné pohybové limity nezdolného
maroda se však samozřejmě projevovaly a po úvodním ztraceném setu 4:10
(z nadějného skóre 4:4) tak z hlediště od
některých fanoušků zaznívaly hlasy: „Neblázni, vykašli se na to.“
Lukášova reakce? „Nekončím, je potřeba to důstojně dohrát. Bojujeme za
Prostějov!“ Emotivní výkřik dal všem
přítomným na srozuměnou, že tady se
nic vzdávat nebude. Ve druhé sadě pak
herně limitovaní Hanáci dokonce vedli
6:5, než soupeř z Plazů přitlačil obratem
na rozhodujících 6:10.
Ovšem navzdory konečné porážce
3:6 zaslouží Pírek mladší absolutorium
za statečnost, ani zraněný nechtěl nechat
mančaft ve štychu. Což se maximálně
cení bez ohledu na fakt, že to k příznivému výsledku nepomohlo.
(son)
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PROSTĚJOV Před sedmnácti lety, přesně 8. května 2004,
si basketbalisté Prostějova výhrou v Kolíně zajistili postup
mezi domácí elitu a odstartovali úspěšnou sérii sedmnácpro Večerník
ti sezón, v nichž se v hale Sportcentra DDM hrála nejvyšší
soutěž Mattoni, později Kooperativa NBL. Během těchto let
Ladislav
klub vybojoval dvanáct ligových medailí a získal také jedno
VALNÝ
vítězství v pohárové soutěži. Na další podobné úspěchy si
bude muset prostějovský basketbal zřejmě počkat, protože licence na nejvyšší soutěž a s ní výběr pod hlavičkou BK Olomoucko, který měl poslední
čtyři sezóny sídlo právě v Prostějově, se bude stěhovat. Fanoušci ale budou mít na co vzpomínat, protože hanácký klub se výrazně zapsal do dějin českého basketbalu.
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Jedna šestka od titulu
Získat titul v době dlouholeté nymburské nadvlády zůstalo nesplněným
snem, přestože vzájemné souboje patřily k ozdobám české elitní soutěže.
V sezóně 2010/2011 se přesto schylovalo k senzaci. Za stavu 2:2 na zápasy se hrál extrémně vyrovnaný zápas
na nymburské palubovce. Za stavu
77:77 se šlo do prodloužení, v němž
se z vítězství 86:84 radoval domácí
výběr a v následném utkání došel pro
další titul. Na konci čtvrté desetiminutovky Hanáci sahali po vítězství,
Eugene Lawrence ale neproměnil
trestné hody. Vedení v sérii 3:2 uniklo
Prostějovu o několik centimetrů. Sta-

neodolali hanáckému uragánu. Třetí
desetiminutovku basketbalisté Prostějova ovládli 27:6 a poslední čtvrtinu už dohrávali ve vítězné euforii.
Po konečném výsledku 84:51 se ve
sportovní hale Rosnička stříhala
v soutěži 3:2 na zápasy. Stejným poobroučka.
měrem tým porazil v semifinále Ost&NQWJQNGVÚMQTWPPÊRTKPE ravu, přestože v rozhodujícím utkání
měl Prostějov na soupisce pouze osm
Ve své třetí sezóně mezi elitou se ce- hráčů. Ve druhém finálovém střetnutí
lek Prostějova poprvé dostal do ligo- proti Nymburku nastoupilo na paluvého finále, v dalších dvou ročnících bovku dokonce pouze šest basketbaale nedokázal tento výsledek zopa- listů a třetí zápas musel být kontumokovat. Roli korunního prince začal ván výsledkem 0:20, protože chyběli
plnit od sezóny 2009/2010, ve kte- hráči. Závěrečný duel odehrála sedré získal své druhé stříbro v historii mička statečných, která byla stříbrem
a tento výsledek pak čtyřikrát v řadě odměněna na neuvěřitelnou jízdu ve
zopakoval. Celkově pětkrát po sobě druhé části sezóny.
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čilo málo a Nymburk by musel čelit
mečbolu v natřískané hale Sportcentra DDM. „Tým byl skvělý, což hráči
potvrdili v dalších letech. Pivot Kyle
Landry hrál několik let ruskou Superligu, Benas Veikalas zářil v německém
Bonnu. Gino Lawrence z Prostějova
odešel právě do Nymburka. Byli jsme
blízko,“ vzpomínají pamětníci.

,GFGPXGNMÚRQJ¾T
Větší šance na týmovou trofej byla
v pohárové soutěži, přesto hanáckému výběru dlouho odolávala. Klub
se desetkrát dostal na stupně vítězů. Hodně blízko byl v roce 2006,
kdy v semifinále porazil Nymburk
104:99, přestože ještě na začátku
poslední čtvrtiny ztrácel sedm bodů.
Ve finále ale nestačil na Mlékárnu
Kunín, s níž prohrál 63:73. Čekání
na celkové vítězství skončilo v roce
2015 na finálovém turnaji čtyř nejlepších v Brně. Prostějov v semifinále přetlačil domácí výběr 75:67
a v závěrečném souboji vyzval Děčín. Válečníci drželi krok v prvním
poločase, po návratu z kabiny už ale

basketbalový Prostějov postoupil do
finále, tak dlouhou „dobu stříbrnou“
žádný jiný klub neprožil. „Taková je
realita. V české lize se hraje o druhé
místo, protože Nymburk hraje svoji
soutěž. Jde jen o to, jestli v sezóně nějaké utkání prohraje, nebo ne,“ shodovala se již druhá generace hráčů
Kooperativa NBL.
Díky úspěchům šest let klub hrál
také evropské poháry, ve kterých
nastoupil do šestatřiceti zápasů. Maximem bylo čtvrtfinále v Eurocupu
Challenge 2006/2007, v němž klub
podlehl Keravnosu Nicosie, pozdějšímu finalistovi soutěže.

5VąÊDTQPCRQMTCLKMTCEJW
V soboru 19. ledna 2013 se zdálo, že
tým Prostějova odehraje utkání s Kolínem a pak bude oznámeno, že odstupuje ze soutěže. Hráči si zápas užili, soupeře rozstříleli 123:86 a vzápětí
bylo rozhodnuto, že ročník dohrají.
Osekaná sestava v nadstavbové části
poskočila ze čtvrtého na druhé místo
a ve čtvrtfinále vyřadila Astrum Levice, jediného slovenského zástupce

.20(17Éì
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Basketbalisty v průběhu let trénovalo hned několik skvělých trenérů. Nechyběl mezi nimi ani bývalý
reprezentační kouč Michal Ježdík,
stratég a hecíř Zbyněk Choleva
nebo současný kormidelník Ostravy Peter Bálint. Osudovým trenérem klubu byl však Predrag Benáček. Právě on byl u první medaile,
na kterou Prostějov dosáhl jako nováček nejvyšší soutěže. Ve stejném
roce postoupil také do pohárového
finále. Po jediné sezóně se rozloučil, vrátil se ale v roce 2017 a nastartoval éru BK Olomoucko. Hned
napoprvé postoupil do play-off
a v dalším soutěžním ročníku už
získal bronz. Svoji misi ukončil po
základní části ročníku 2020/2021
z osobních důvodů. „Pro basketbal
v našem městě toho Predrag Benáček udělal opravdu hodně. Potvrdil,
že je to velice kvalitní trenér se vztahem k našemu regionu,“ loučilo se
klubové vedení se svým osudovým
koučem.
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Orli byli opravdu vysoko,

snad se jednou vrátí
Řadu let si fandové basketbalu na
tribunách prozpěvovali heslo „Prostějovští Orli míří vysoko“, přestože se
během posledních sedmnácti let název
klubu několikrát změnil. Neměnilo se
ale odhodlání hráčů a trenérů nabízet
příznivcům kvalitní podívanou a reprezentovat Prostějov i celý region na nejvyšší úrovni. Basketbalový tým byl nejvýraznějším týmovým reprezentantem
regionu v kolektivních soutěžích, i on
přispěl k tomu, že se o provinčním městě
mluvilo po celé republice. Navázal na
tradici a dostal klub na nejvyšší tuzemskou úroveň. Orli se dlouhodobě drželi
mezi elitou a rychle vyvrátili názory, že
jde pouze o krátkodobý projekt, které-

mu škarohlídi dávali rok, maximálně
dva. Několikrát vstal z popela a obrodil
se ve chvílích, kdy mu kvůli momentálnímu nedostatku finančních prostředků
hrozil krach. Vždy si dokázal poradit,
doplatil až na celou řadu změn a stav
společnosti v době pandemie koronaviru. I v této složité době ukázali basketbalisté, že mají sportovního ducha,
a dohráli sezonu se ctí. Tušili, že může
být poslední, přesto dávali do zápasů
všechny své síly a vesměs ukázali, že
mají před sebou zajímavou budoucnost. I to dává naději, že se prostějovský basketbal za čas vrátí na výsluní
a Orli dostanou další šanci vyletět vysoko do oblak.

