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DRŽOVICE To se tedy v Držovicích dějí věci... Jeden z domů
vKonečnéuliciodkoupiladeveloperská firma z Německa a hodlá zde stavět obchody. Petra Chovancová se nám svěřila s tím,
že developer zahrnuje její rodinu výhrůžkami!
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Medard na suchu
Prostějov (mik) – Zemědělci nebo
zahrádkáři by se měli smířit s tím, že
letos zřejmě moc dešťových kapek
z nebe nespadne. Tedy alespoň podle
lidové pranostiky. Minulé úterý totiž
na Medarda ani nekáplo, což podle
lidové moudrosti znamená delší období sucha. Naopak poměrně vysoké teploty vyháněly Prostějovany na
koupaliště. V pondělí naměřili prostějovští meteorologové u hvězdárny
v Kolářových sadech nejvyšší denní
teplotu 27,3 stupně Celsia, o den
později ještě 26,6 stupně Celsia.

Vùbec se nenervuje...
Prostějov (mik) – Během uplynulého týdne si redakce Večerníku
vyslechla řadu stížností od Prostějovanů, kteří nebyli během předminulého víkendu vpuštěni do areálu
krasického aquaparku či na koupaliště
ve Vrahovicích. Důvod byl zřejmý, neměli s sebou vytištěné potvrzení o absolvování očkování, testování a tak
dále. Zajímavý návod, jak se přece jen
v těchto teplých dnech vykoupat, aniž
byste museli něco prokazovat, zavolala Večerníku Jiřina Otáhalová. „Vůbec
jsem se nenervovala kvůli nějakým
potvrzením. S manželem a dětmi
jsme v sobotu i neděli sedli na kola
a jeli na přehradu. Koupala se tam
spousta lidí a nikdo nic nekontroloval
a koupání jsme měli zadarmo,“ konstatovala Prostějovanka.
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Michal KADLEC
ČUNÍN Ještě před pěti lety to byly tak
husté lesy, že v nich nebyl žádný problém zabloudit. A těch hub, malin, jahod a borůvek! Na to všechno už dnes
Čunínští i tamní chataři z Prostějova
vzpomínají jen se smutnou nostalgií.
Kůrovcová kalamita vykonala svoje dílo,
dřevorubci během posledních let vykáceli desítky hektarů lesního porostu, po
kterých zbyla jen planina! „Chápal bych
kácení uschlých smrků, ale soukromí
majitelé lesa pokáceli i naprosto zdravé
stromy,“ láteří někteří obyvatelé Čunína.
To ovšem nic nemění na tom, že obnova
lesa potrvá další desetiletí.

Z hustých

lesů je

PLANINA
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V lese ani prašivka...
Prostějov (mik) – Večerník se minulé úterý na vlastní oči přesvědčil, že na
houbařskou sezónu si budeme muset
ještě nějaký ten týden počkat. Zatímco
jinde v republice nosí lidé z lesů už košíky hub, na Prostějovsku je tomu naopak. Při dvouhodinové pochůzce lesem v okolí Čunína jsme nenarazili ani
na prašivku... „Už skoro tři týdny tady
pořádně nesprchlo, takže kvůli suchu
to letos nebude s houbami tak brzo,
jako třeba vloni,“ usoudil domorodec.

rubriky
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R k trvalo,
Rok
t l nežž sii opozičníci
ič í i prosadili znovuobnovení přímých
přenosů vysílaných z jednání prostějovského zastupitelstva. Kamera
snímající exhibicionisty z opozice
se po dlouhé době objevila poprvé
zase při dubnovém jednání komunálních politiků a minulý týden podruhé. A jak Agentura
Hóser zjistila, naposledy! Vedení
prostějovského magistrátu totiž

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
d l ••
Pozdě, ale přece. Vláda konečně rozhodla o tom, že děti už nemusí nosit roušky během vyučování. Najít správný kompromis mezi opatrností a odvahou je
vždy jistě velmi těžké, nicméně vzhledem k dlouhodobému ústupu pandemie
a povinnému testování dětí přišlo toto rozhodnutí pozdě.
•• Úterý ••
Střelecký rekordman. Někdy uděláte víc, než je ve vašich silách, a přesto to
nemusí na vítězství stačit. To je přesně případ Otokara Hořínka, který při své
premiéře na olympijských hrách v roce 1956 vystřílel v třípolohové malorážce
nový olympijský rekord. Přesto na něj po finálovém rozstřelu zbylo až druhé
místo. Přesně před šesti lety prostějovský rodák zemřel.
•• Středa ••
Zazvonil zvonec a pandemii je konec. Vše otevřít, do podzimu všechny
naočkovat a začít žít normálně! Tak to je asi nejlepší možná reakce na zprávu
o tom, že uprostřed týdne incidenční číslo kleslo v ČR pod hodnotu 20. Znamená to, že za poslední týden statistiky zaznamenaly pouhopouhých 20 případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel.
•• Čtvrtek ••
Omyly a zatmění. „Omyly moudrého člověka se podobají zatmění Slunce. Když
se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu,“ praví moudré čínské přísloví. Ke svým
chybám se však hlásí opravdu jen málokdo, to už je běžnější vidět zatmění Slunce.
To, zatím poslední, lidé mohli sledovat hodinu po obědě na prostějovské hvězdárně.
•• Pátek ••
Staré problémy, nová řešení. Máte mrtvého „negra“ v garáži? Potřebujete se
rychle hodit do klidu? Zavolejte Winstona Wolfa, který vyřeší každý problém...
Kdyby se snímek Pulp Fiction o dvojici gangsterských poskoků, jejich obávaném šéfovi a svůdné manželce točil dnes, už by se neobešel bez zásahu cenzora.
Vychutnat si kultovní film z dob, kdy byl svět ještě pošahaný způsobem, který
se dal pochopit, mohli lidé v letním kině na nádvoří prostějovského zámku.
•• Sobota ••
Pohádky pro chytřejší děti. „Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní,
čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim více
pohádek,“ upozornil rodiče Albert Einstein. Kde jinde by už měl být pohádkový les než v Myslejovicích ležících přímo na okraji vojenského újezdu Březina.
•• Neděle ••
Slunce v parku. Až půjdeš jednoho dne do parku, slunce bude pálit, a ty se div
neuvaříš, nenamáhej se hledáním lavičky. Ta jediná prázdná bude na místě, kde
slunce svítí nejvíc.“ Tak praví jeden z Murphyho zákonů. Přesvědčit se o jeho
(ne)platnosti mohli lidé v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem během
Víkendu otevřených zahrad.

bylo upozorněno, že videopřenosy
jsou škodlivé pro zdraví občanů…
„Obdrželi jsme zprávu z nemocnice, že po dvou posledních jednáních
zastupitelstva měli lékaři urgentního příjmu plné čekárny pacientů se
střevními potížemi a také se zvracením. Všichni prý udali příčinu, že
těmito zdravotními komplikacemi
začali trpět po zhlédnutí záběrů ze
zastupitelstva. Prostě to z nich šlo
horem – dolem,“ informoval primátor Prostějova Francimór Kopačka.
„Já jsem to říkal tisíckrát! Na ty
kydy pánů Takyášků, Ošťárnalů a podobných se dívá jen hrstka
nejodvážnějších spoluobčanů a ti

z toho teď blejou a serou. Tvrdím od
začátku, že videopřenosy z jednání
zastupitelstva by měly být vysílány
jen s hvězdičkou, a ještě k tomu po
půlnoci, nebo to rovnou celé zrušit,“
přidal se bez obalu první náměstek
primátora Jiří Nikamnepospíchal.
V prostějovské nemocnici ošetřili
minulý týden po jednání zastupitelstva všechny pacienty, kteří se v úterý
dívali na přímý přenos ze zastupitelstva. Tedy celkem osmnáct. „To už
nesmíme dopustit, takhle hazardovat se životy našich spoluobčanů.
Videopřenosy s definitivní platností
rušíme a rovněž zakazujeme přístup
veřejnosti na jednání zastupitelstva.

Nedivím se, že je lidem ze současných členů opozice šoufl. Když se
opozičníci budou chtít vidět v televizi, ať se přihlásí do nějaké reality
show. Třeba do Výměny manželek
nebo soutěže Prostřeno,“ sdělil rezolutně primátor Francimór Kopačka.
Stanovisko opozice se Agentuře Hóser nepodařilo zjistit, až na jednu
výjimku. „Já jsem rovněž opozičník,
ale blil jsem taky,“ ozval se Pavel Popito, zastupitel za SPD.
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

Dneska jde možná o částku, nad
jejíž ztrátou by mnozí mávnuli
rukou a neřešili ji. Ovšem není
sedm set jako sedm set! Ženu
středního věku, která k této škodě přišla při nákupu v jednom
z prostějovských supermarketů, bolí tato ztráta ještě kvůli
něčemu jinému. Zloděj jí totiž
ukradl šrajtofili, ve které kromě

700

hotovosti měla také mobilní telefon a dvě platební karty. Jedna
z nich patřila příbuzné!
Dlužno ale dodat, že paní zloději výrazně ulehčila situaci, kabelku s peněženkou si pověsila
na nákupní vozík a při vybírání
zboží si ji vůbec nehlídala. Na
ztrátu přišla až u pokladny, za
vybrané zboží totiž neměla čím
zaplatit...

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.

TOMÁŠ DAŇHEL
se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 8. dubna
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 17 let, měří okolo 158 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

Terminál si vysloužil uznání. Autobusový terminál a celková rekonstrukce Floriánského náměstí v Prostějově
obdržely uznání v rámci soutěže
Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. Ve stejné soutěži výrazně uspělo
i rekonstruované školské zařízení ve
Smržicích. Nelze jinak než s uznáním
a radostí poblahopřát.
&21É68',9,/2«
Počmáral Wolkera? Vandalové si
prostě nevybírají, co mohou, to poničí. Policisté od začátku minulého
týdne vyšetřují případ, kdy zatím
neznámý darebák počmáral bronzovou sochu Jiřího Wolkera sedícího
na lavičce na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Zda vandala zachytily
městské kamery, je zatím otázkou...
=$&+<7,/,-60(

1 997

VcelémOlomouckémkrajicelkem
výrazně poklesla nezaměstnanost.
VProstějověpočetlidíbezpráceprolomil magickou hranici dvou tisíc
klientů pobočky Úřadu práce ČR.
=$8-$/1É6

JIŘÍ JAROŠÍK

Foto: internet

Bývalý český reprezentant, hráč
pražské sparty či londýnské Chelsea vedl ve FORTUNA:NÁRODNÍ
LIZE Ústí nad Labem, v zimě pak
zamířil do slovinského NK Cejle,
kde však po čtyřech měsících skončil. Nyní se stal nástupce Pavla
Šustra u fotbalistů 1.SK Prostějov!
=$6/(&+/,
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„DEVELOPER
NÁM KŮLNU
ZBOURÁ A PAK
SE S NÍM LÉTA
BUDEME SOUDIT!“
Manželé Chovancovi z Držovic
prožívají v těchto týdnech těžké
chvilky, developer jim vyhrožuje
a chce bourat na jejich pozemku.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

23/9 °C
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25/12 °C

Pátek

25/13 °C

Sobota

26/13 °C

Nedìle

24/14 °C
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ZUZANA KORECZKÁ
se narodila 12. ledna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 4. června 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 31 do
32 let, měří mezi 160 až 170 centimetry, má hubenou postavu a hnědé obarvené vlasy.

Adolf
Milan
Leoš

Květa
Zdroj: meteocentrum.cz
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Jediný pacient

ERMXMHRçLYRW
PROSTĚJOV Za celý minulý týden
přibylo v Olomouckém kraji už jen
61 nově pozitivně testovaných osob
na covid-19. Je to nejmenší nárůst od
začátku srpna loňského roku. Velmi
pozitivní zpráva dorazila v pátek také
z prostějovské nemocnice.
„V současné době je hospitalizován už
pouze jeden pacient s onemocněním
covid-19, který je ovšem ve vážném stavu,“ uvedl Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
V Prostějově bylo uplynulou neděli
registrováno už jen 59 osob, které jsou
aktuálně nakažené koronavirem a podléhají karanténním opatřením. V Konici
pak zbyli už jen dva aktuálně nemocní
občané.
A ještě jedna pozitivní zpráva na závěr,
počet potvrzených případů covid-19 za
posledních sedm dní v přepočtu na sto
tisíc obyvatel klesl v Olomouckém kraji
na pouhých dvanáct případů.
(mik)
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RVAČKA CIKÁNŮ,

PROSTĚJOV
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STĚJOV
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J V Informace o čtvr
čtvr-teční údajně hromadné rvačce na
Ú
okraji ulice Újezd
u křižovatky see
Svatoplukovou ulicí se nepotvrdi-ly, přestože zdejší obyvatelé a dal-ší svědci volali do redakce Večer-níku jako o překot. Víceméně zee
strachu, protože se poblíž centraa
h
odehrála ve večerních hodinách
krvavá rvačka mezi dvěma mužii
a ženou romského původu.

NA VÁŠ NÁMÌT

Michal KADLEC
„Na Újezdě je zase živo, rve se tadyy
několik cikánů. Přijelo asi pět policejních aut a je tady i sanitka. Je
u toho i nějaká ženská, ti chlapi se
asi perou o ni,“ shodovali se většinou svědci události, kterou uklidňovalo hned několik hlídek Policie
ČR i Městské policie Prostějov.
„Nezlobte se, vyjadřovat se k tomuto případu je v kompetenci pouze
Policie ČR, která si případ převzala

Incident vyvolal zřejmě spor o ženu...
k dalšímu šetření,“ odmítl poskytnout
Večerníku popis průběhu fyzického
napadení Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
„Při incidentu, který se ve čtvrtek
10. června večer odehrál na ulici

3

14. června 2021

Újezd v Prostějově, se nejednalo
o žádné hromadné napadení. Došlo ke střetu mezi dvěma muži,
do kterého se připletla ještě jedna
žena. Ta utrpěla lehké zranění, kteetřil personál ze záchranné
ré jí ošetřil

služby. Případ prostějovští policisté
prošetřují jako přestupek za vzájemné fyzické napadení,“ zareagovala na dotaz Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

SSULP¿WRU
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Minulý týden dorazila do Prostějova další
dobrá zpráva. Dopravní terminál, který
jsme nechali vybudovat na Floriánském náměstí, získal čestné uznání v soutěži Stavba
roku Olomouckého kraje. O udělení tohoto
ocenění přitom rozhodovala odborná porota a akci zaštítila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě společně s Českým svazem stavebních inženýrů. Jsem rád, že náš dopravní terminál u městských lázní nejen dobře slouží
cestujícím, ale že uspěl také u odborníků. Je
to pozitivní signál i pro náš záměr vybudovat další terminál v lokalitě Újezd. Ukazuje
se, že v proměnách veřejných prostranství
ve městě jsme úspěšní. Je to nejen zásluha
vedení města a magistrátu, ale také těch občanů, kteří nám zasílají své podněty a sdělují
připomínky k našim záměrům. Proto bych
touto cestou rád všem poděkoval.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Takhle si práci jakéhokoliv úřadu v dnešní moderní době nepředstavuje asi nikdo. Šílené fronty během středečního úředního dne před budovou odboru dopravy prostějovského magistrátu v Demelově ulici komentovali zúčastnění lidé velice kriticky a pro ostrá slova nešli daleko. Pravdou
je, že stát dlouhé hodiny potupně na ulici a čekat na okamžik,
až si člověka někdo vůbec všimne, je ostudné. Navíc v dlouhé
frontě pod rozpáleným sluncem bylo nevolno starším lidem,
kteří si přišli vyřídit potřebné záležitosti na registr řidičů. Proč
ke kolapsu odboru dopravy došlo?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

21050710533

„Odhodlal jsem se vyrazit na odbor dopravy prostějovského magistrátu vyřešit registraci nového
motorového vozidla. Marně jsem
doufal, že v úřední den pojede úřad
naplno. Dorazil jsem v devět hodin, fronta mířící na registr vozidel
se téměř nehýbala celé dopoledne,
starší lidé kolabovali a stání na
slunci vzdávali. V jedenáct hodin
nám oznámili, že do dvanácti ni-

koho nevezmou, stáli zde ještě
lidé od osmé ranní. Vyřvali jsme
si alespoň časovky a měli jsme
přijít po polední pauze v jednu.
Ano, v jedenáct řekli lidem, co zde
stojí od osmi, že dříve než v jednu
je nikdo neobslouží! Teď ve 14.30
hodin jsem se teprve dostal na
řadu. Rád bych věděl, proč fungují
v úřední den na odboru dopravy
pouze dvě okénka ze šesti, proč nechávají stát klienty na slunci venku,
když je uvnitř v chládku prázdno,
proč je v úterý zavřeno, v pátek se
zavírá ještě před polednem, a jak si
můžou dovolit v poledne celý úřad
na hodinu zavřít, a to každý den?“,
divil se rozhořčený čtenář.
>>>dokončení na straně 15
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Utekl z domova!
PROSTĚJOV Prostějovští strážníci už
ve své historii honili po ulicích kdejaká
zvířata, ale ještěra?! Zdá se to neuvěřitelné, ovšem předminulou neděli se po
Určické ulici skutečně jeden takový plaz
bezstarostně procházel. Agama vousatá
utekla z domova svému chovateli...
„V neděli 6. června před patnáctou hodinou bylo na linku 156 oznámeno, že po
ulici Určická se pohybuje ještěr podobný
leguánovi. Vyslaná hlídka našla ohlášeného ještěra, ale byl to jiný druh. Po ulici se
procházela Agama vousatá,“ konstatoval
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak dodal, odchycení pouštního plaza nedalo velkou práci. „Majitele volně se pohybujícího zvířete se nepodařilo vypátrat
a tak strážníci Agamu odchytili a převezli
na služebnu. O tři hodiny později chovatel
kontaktoval telefonicky městskou policii
a následně si přišel svého ´mazlíčka´ vyzvednout. Strážníkům poděkoval za odchyt zvířete, které mu uteklo z domova,“
uzavřel s úsměvem mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)
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odpojena od plynu,

STRAŽISKO Ubytovna nacházející se v samém centru Stražiska určitě není nic, čím by se mohla obec
vyhlášená oblíbeným koupalištěm
a pozoruhodnou historií chlubit.
Objekt je však v soukromých rukou, a tak má zdejší radnice hodně
svázané ruce. Problémy se táhnou
už mnoho let, zhruba před rokem
však zde došlo k nebezpečné situaci. Po prasknutí potrubí s odpadem hrozilo, že se z objektu začnou
ve velkém šířit infekční nemoci.
Zajímalo nás, jak se situace s odstupem času vyvinula.
Bývalá restaurace a vinárna měla
původně sloužit jako turistická ubytovna. Místo zvědavců mířících za
krásami okolní přírody v něm však už
řadu let přežívali spíše lidé ze sociálního dna. V poslední době jich však
výrazně ubylo. „Zatímco dříve tam
žilo i čtyřicet lidí, nyní už je jich pouze
osm. A vypadá to, že se někteří další
odstěhují. Majitel jim totiž zakázal
na ubytovně psy, což špatně nesou.
Částečně je nahradili dělníci pracující
v Čuníně,“ prozradila Večerníku starostka Stražiska Markéta Dvořáková,
která před rokem reagovala i na kritickou situaci s prasklým odpadem.
Zlepšila se situace v tomto ohledu? „Jak se to vezme... S odpady už

Napsáno
SĊHG

13. 6. 2011

budoucnost
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takové potíže nebyly, zato v zimě byla
ubytovna odpojena od plynu. Lidé si
v ní museli topit elektřinou například
kuchyňskými troubami. Také tam byl
problém s vodovodním potrubím,“
popsala situaci Dvořáková s tím, že
objekt by nezbytně nutně potřeboval celkovou rekonstrukci. „Majitel
nastínil, že by si rád jeho spodní část
předělal na vlastní bydlení. To by celé
věci určitě pomohlo, nicméně zatím
žádné konkrétní kroky nejsou vidět,“
uzavřela starostka Stražiska.
Večerníku se tentokrát podařilo
přímo s majitelem ubytovny spojit
a poptat se na průběh plánované rekonstrukce. „Vše opravuji postupně.

pohled zpátky

WWW.VECERNIKPV.CZ

I když to bolelo, jsem přesvědčen, že
i díky úbytku nájemníků už ubytovna pro místní není takovým trnem
v oku jako v minulosti. Určité úpravy
proběhly v horním patře a myslím,
že to tam nevypadá špatně. Nedávno
tam bydlelo třeba šest Italů. Do přízemí bych se rád pustil letos v létě,
vidím v tom velký potenciál, mám
ten dům rád. Doufám, že příští sezónu už vše bude vypadat lépe. Nechci
však nic napevno slibovat, záležet
bude hodně na penězích,“ zareagoval dosti ochotně Michal Gondek.
A „Stražičákům“ dal víru, že nepřizpůsobivých občanů už se nebudou
muset bát...
(mls)

STÍNY MINULOSTI
2GSRYøGL]DVWXSLWHOĎPGRWĆLFHWLGQË"
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PROSTĚJOV Jedná se už o letitý
kolorit průběhu jednání prostějovského zastupitelstva. Během
něj často zejména členové opozice zasypávají radní dotazy, na které požadují okamžitou odpověď.
Většinou se však stává, a to v souladu s jednacím řádem, že konšelé
nebo vedoucí jednotlivých odborů magistrátu „odpálkují“ dotazovatele s tím, že mu na otázky odpoví písemnou formou, ale až do
30 dní. Problém ovšem je, že tato
odpověď už není dostupná pro
veřejnost. Nedozvědí se ji tedy ti
Prostějované, kteří sledují on-line
přenosy, ale ani ti, kteří dodatečně
studují doslovné zápisy z jednání
zastupitelstva. Z toho pak vzniká
nejeden STÍN MINULOSTI...
„Pravidelně sleduji přenosy ze zastupitelstva a všiml jsem si, že v případě,
kdy je na veřejném jednání vznesen
dotaz některým z přítomných zastupitelů, na který mu není rovnou odpovězeno, dostane tento zastupitel
písemnou odpověď na svůj dotaz do
třiceti dnů. Bohužel, ta však, pokud
vím, již není nikde uveřejněna a občan tak nemá možnost se tuto odpověď nijak dozvědět. Tohle není dle
mého názoru zcela správně. Jednání
zastupitelstva je ze zákona veřejné
a mimo jiné se pořizuje zápis, který
musí být vyhotoven do deseti dnů
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po zasedání a musí být uložen na
obecním úřadě k nahlédnutí,“ upozorňuje Petr Labonek z Prostějova
s tím, že praxe na radnici je zcela jiná.
„V zápise je vždy uveden průběh
jednání zastupitelstva. To znamená,
jsou zde zaznamenány projednávané body. Mám za to, že pokud byl
na jednání veřejně vznesen dotaz,
který je v zápise zaznamenán, tak
by i odpověď, která je dána zastupiteli do třiceti dnů písemně, na tento
dotaz měla být zaznamenána a měla
by být veřejně přístupná. Například
následně doplněna do tohoto zápisu. Podle mě se nejedná v tomto případě o žádné citlivé materiály, státní
či firemní tajemství, a pokud by zde
přeci jen mělo být něco, co nelze

zveřejnit, tak to lze přeci anonymizovat,“ namítá Petr Labonek.
Vedoucí odboru Kanceláře primátora statutárního města Prostějova
Petra Mejzlíková je však jiného názoru. Zákon o obcích ani jednací
řád Zastupitelstva města Prostějova
neukládá Magistrátu města Prostějova povinnost uveřejňovat konkrétní dotazy, podněty a připomínky na
internetových stránkách města. „Připomínky jsou zaznamenány v zápisech, evidovány v rámci magistrátu
a spolu s odpověďmi pak v dané lhůtě poskytnuty členům zastupitelstva
a občanům, kteří mají právo na zasedáních vystoupit. To vše v souladu
se zákonem o obcích,“ uvedla jako
odpověď Petra Mejzlíková. (mik)

Posledním 400 lidem z OP hrozí vyhazov
Nebude za co nakupovat materiál, nebude na
výplaty, nebude ani na odstupné zaměstnancům, kteří ze dne na den přijdou o pracovní
místa! Takový osud v tuto chvíli podle odborářky Heleny Vyroubalové hrozí měřenkové
výrobě a zbývajícím podnikovým prodejnám
prostějovského Oděvního podniku. Přitom
právě o měřenkách se vždy mluvilo jako o něčem, co má před sebou perspektivu. O jejich
odkup projevily zájem tři firmy, které chtěly
zajistit pokračování provozu. Na druhou
stranu přestože v OP už nic jiného nefunguje,
podnik loni prodělal čtyři sta milionů korun.
Co tedy stojí za možností blízkého konce toho
posledního, co z bývalého oděvního gigantu zůstalo? Česká spořitelna coby největší věřitel OP
pojala podezření, že zisk z měřenek mizí v zahraničí. „Podle našich informací veškerý zisk z prodeje měřenek zůstává mimo dosah hospodaření
podniku, a to v dceřiné společnosti Bernhardt
Fashion GmbH v Německu. Tím dochází ke

ztrátě a snižování hodnoty podniku,“ uvedl právní zástupce České spořitelny Jiří Tomola. Současné vedení Oděvního podniku toto tvrzení
důrazně odmítlo. „Naprosto nesouhlasíme, že by
peníze z účtů společnosti mizely někde v cizině.
Peníze využíváme k našemu dalšímu fungování,“
reagovala členka představenstva Helena Vyroubalová. Peněžní ústav přesto podal návrh, aby
zisk z prodeje měřenek připadl právě jí. A Krajský soud v Brně jeho žádosti vyhověl, následně
vyzval insolvenčního správce Jaroslava Svobodu,
aby finance, bez kterých není možné zajistit další provoz podniku, vydal bance. „Pokud se tak
stane, bude to znamenat nevratný konec Oděvního podniku, respektive toho funkčního, co
z původního dosud úspěšně přežívá,“ reagovala
na rozhodnutí soudu předsedkyně odborového
svazu OP Helena Vyroubalová. Ta proto vyzývá
brněnský soud, aby své rozhodnutí přehodnotil.
„Byla by obrovská škoda, kdyby to, co zůstalo,
nedostalo v důsledku rozhodnutí soudu šanci.

O to víc, že fungující části podniku jsou dnes velmi dobře stabilizované. Provoz byl zredukován
na čtyři sta zaměstnanců, kteří jsou přesvědčení,
že jsou schopni v konkurenci obstát a nabídnout
novému vlastníkovi velmi dobré zhodnocení
jeho investice,“ argumentuje Helena Vyroubalová. Zástupci České spořitelny naopak tvrdí, že
podnik vytváří ztrátu zapříčiněnou špatným hospodařením současného vedení. „Oděvní podnik
v minulém roce nic nevydělal, naopak vytvořil
ztrátu čtyři sta milionů korun. Letos to bylo dalších padesát milionů korun. Škoda způsobená
takovýmto ‚provozováním‘ podniku nás jako
věřitele výrazně poškozuje,“ tvrdí právní zástupce tohoto peněžního institutu Jiří Tomola v dopise insolvenčnímu správci Jaroslavu Svobodovi
a současnému předsedovi představenstva OP
Milivoji Žákovi. Zda, případně jakým způsobem
by sama banka chtěla měřenkovou výrobu zachovat po převzetí zisku z jejich prodeje, zůstává
v tuto chvíli otázkou.
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Ano, byla to tehdy poslední křeč bývalého oděvního gigantu. Smutný konec,
za kterým padala trestní oznámení
jako na běžícím páse a dodnes za ekonomický krach a podezření z tunelování nebyl nikdo odsouzen. A podle všeho
už ani nebude. Nyní již areál bývalého
Oděvního podniku nepřipomíná vůbec
nic. Výrobní budovy šly k zemi náloží
tuny dynamitu a dnes na jeho místě
stojí nové sklady či výrobní haly. Stávající průmyslová zóna prostě „požrala“ už léty zašlou slávu fabriky, která
byla ve střední Evropě pojmem. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí Spojenců
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Hledaný ležel v trávě
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Nechtěně, a navíc v důsledku alkoholu na sebe v pondělí 7. června
upozornil sedmatřicetiletý muž.
Hodně společensky unavený si chtěl
v Kostelní ulici odpočinout a tak si
lehl do trávy. Jeho podivného chování si všimli kolemjdoucí lidé a na
městskou policii nahlásili ležícího
neznámého člověka. Vyslaná hlídka
nalezla muže v oznámené lokalitě.
Byl bez zranění a na první pohled
bylo z jeho chování patrné, že je
pod vlivem alkoholu. Tím však jeho
komplikace teprve začaly. Při zjišťování totožnosti vyšlo
y najevo,
j
že se
jedná o osobu hledanou Policií ČR.
A tak strážníci neprodleně dotyčného předvedli na obvodní oddělení
a tam předali policistům k dalším
úkonům.

K lupu využila kočárek
Dvaadvacetiletá žena se v pátek
4. června vydala v dopoledních
hodinách nakupovat do potravin
v centru města. Měla připravený
způsob, jak obelstít ochranku a na
nákup vyrazila s dětským kočárkem.
Z regálů si brala zboží a rovnou je
vkládala do kočárku. V domnění,
že ji nikdo nevidí a nebude kontrolovat, zamířila rovnou k pokladní
zóně. Zde prošla bez zaplacení, ale
její nepoctivý způsob nakupování
po celou dobu pozorovala ochranka
obchodu. Strážníci zjistili odcizené
dětské plenky a potraviny v hodnotě
459,40 koruny. Veškeré zboží bylo
nepoškozené vráceno zpět do prodeje. Celá událost byla oznámena
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Prý nic neukradla...
Devětadvacetiletá žena se při nakupování v jednom z prostějovských
supermarketů vůbec neomezovala.
Sotva vešla do obchodu, začala si
vybírat zboží, které se jí zalíbilo a jež
vkládala přímo do tašky. Výběr měla
velice pestrý. Postupně vzala z regálů
dražší alkohol, potraviny, kosmetiku
a do výbavy potřebnou aku sponkovačku. Poté, co měla vše upotřebitelné, chtěla z prodejny odejít. Zaplatit
za vybrané zboží neměla nejmenší
úmysl. Za pokladnami byla zastavena ochrankou obchodu a přivolání
strážníci zjistili, že pachatelka se
velice činila. Odcizila věci v celkové
hodnotě 3 356 korun. Při jejím pokusu o lup došlo k poškození aku
sponkovačky. Zbývající sortiment
byl vrácen zpět do prodeje. Došlo
i na překvapení při vysvětlování.
Žena hlídce uvedla, že se ničeho
nedopustila a s krádeží rozhodně
nesouhlasí. Celý případ byl zadokumentován a oznámen správnímu orr
gánu k projednání pro důvodné podezření z přestupku proti majetku.

-,ĞÉ+O WOLKERA !

„Je to ubohost,“ neměla slov
náměstkyně primátora

PROSTĚJJOV A co kamery, vážení policisté? Ty přece musely
vandala zaznamenat! Strážci zákona zatím neúspěšně pátrají
po neznámém pachateli, který zřejmě během pondělí „obohatil“ bronzovou sochu básníka Jiřího Wolkera na prostějovském náměstí. Nápis šel naštěstí celkem lehce odstranit.

Michal KADLEC
„V pondělí sedmého června odpoledne jsme přijali oznámení o vandalismu, kterého se dopustil neznámý
pachatel v Prostějově. Na náměstí T.
G. Masaryka popsal bronzovou sochu
Jiřího Wolkera nečitelným nápisem
o rozměru čtyřikrát deset centimetrů.

<CVÊOPG\P¾OÚXCPFCNUGPGTQ\RCMQXCNRQwMQFKVP¾RKUGOUQEJW,KąÊJQ9QNMGTC
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zasloužil komentář, který ovšem není
možné publikovat. Je to ubohé,“ láteřila Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Prostějova. Její kolega Jiří
Pospíšil vzápětí pro přidal, že nápis
ze sochy šel naštěstí dobře odstranit.
„Jednalo se o malé písmo, na soše

nevznikla žádná škoda. Nápis byl odstraněn pracovníkem magistrátu obyčejným ředidlem. Nicméně by se to
stávat nemělo. Beru to také jako vandalství a neúctu ke kulturním památkám,“ řekl Večerníku první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
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PRO
OSTĚ
ĚJOV Další z řady lidí,
kteří se dostali do dluhové spirály. Jenže mladá žena z Prostějovska svoji finanční tíseň řešila
podvodem. Od různých společností si vzala další dvě půjčky,
ale v žádostech o ně lhala, jako
když tiskne. Už tak byla totiž
zadlužená až po uši, což jaksi

„zapomněla“ zmínit. Teď může
jít až na dva roky do vězení.
„Obvinění ze spáchání přečinu
úvěrového podvodu si vyslechla
jednadvacetiletá žena z Prostějovska. V červenci a září loňského
roku měla obviněná žena uzavřít
úvěrové smlouvy na částky 49 000
korun a 15 000 korun. Do žádostí

o poskytnutí úvěru úmyslně neuvedla pravdivé informace. Tvrdila, že
nesplácí žádné jiné dříve poskytnuté úvěry a půjčky. Podpisem smluv
se zavázala hradit měsíční splátky,
ačkoliv věděla, že je značně zadlužená,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.

Ve skutečnosti výše jejích měsíčních splátek byly v červenci téměř
18 000 korun, firmám však uhradila
jen zhruba polovinu. „Způsobená
škoda tak byla vyčíslena na 53 800
korun,“ vypočítala Zajícová s tím,
že v případě uznání viny mladé ženě
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.
(mik)
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VĚZENÍ SE VYHNE

BYLI JSME
U TOHO

Alice Navrátilová slíbila,
že už nic podobného neudělá

PROSTĚJOV Vychovává malou dceru, přesto osmnácticentimetrový nůž bodla do břicha nevlastního otce. K vraždě
nakonec nedošlo, muž brutální útok díky okamžité péči zdravotníků přežil. Jednalo se o náhlé pominutí smyslů, nebo spíš
o důsledek agresivity, která se může opět projevit? Tato otázka
se u soudu s Alicí Navrátilovou příliš neprobírala. Obě procesní
strany se již před zahájením hlavního líčení přiklonily k první
variantě. I proto se senát rozhodl schválit navrženou dohodu
o vině a trestu. Na základě ní byla pachatelka odsouzena k nejvyšší možné podmínce. Večerník sledoval líčení naživo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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Škoda na soše vznikla městu Prostějov,
ale doposud nebyla vyčíslena. Poničení sochy šetříme pro trestný čin poškození cizí věci,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Vandalismu tak nezůstala ušetřena
ani socha slavného prostějovského
rodáka. „Takový čin by si v první řadě

Jak jsme už dvakrát informovali,
k šílenému činu došlo letos v únoru
v panelovém domě na sídliti Hloučela v ulici Cyrila Boudy. Jedenadvacetiletá Alice Navrátilová zabodla nůž
do břicha nevlastního otce, jenž v tu
chvíli seděl v křesle a sledoval televizi.
Útoku předcházela rodinná rozepře,
kterou se obžalovaná tímto nešťastným způsobem rozhodla „vyřešit“.
Starší muž útok přežil víceméně
zázrakem, a to jen díky okamžité
péči záchranářů. Čepel nože totiž
proděravěla žaludek, jehož obsah
se vylil do dutiny břišní. Podobná
zranění mívají fatální následky, prostějovským zdravotníkům se pacienta
doslova podařilo vrátit do života.
Jeho náročná léčba si vyžádala náklady přes 130 tisíc korun.

5ÃIHZ´^IR QNM
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Mladá žena v současnosti dochází
k psychiatrovi a zároveň má s otcem zakázaný styk. Před soudním
líčením mu alespoň poslala omluvný dopis. „Obžalovaná si dle mého
uvědomila možné důsledky svého
chování, což ji vedlo i k úvahám

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Peněžneku
vzal z vozíku
Krádež peněženky oznámila na policii jednatřicetiletá
žena z Prostějova. Ve čtvrtek
10. června okolo 18. hodiny
navštívila supermarket v Prostějově a peněženku si odložila
do nákupního vozíku. Neznámý pachatel využil nestřežené
chvilky a šrajtofli odcizil, čímž
si přisvojil finanční hotovost
1 500 korun a čtyři platební
karty. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Pokud se policistům podaří zloděje vypátrat,
hrozí mu až dvouleté vězení.

Neměla čím zaplatit

Bojuje s alkoholem
Obžalovaná u soudu neměla mnoho
jiných možností než se k činu doznat. „Je mi to celé líto, jsem ráda, že
to táta přežil. Byla to jednorázová
věc, kterou jsem nemohla dopředu
naplánovat. Už se to určitě nebude
opakovat,“ prohlásila Alice Navrátilová, která před útokem nabádala
svoji matku, aby se s otčímem kvůli
vleklým hádkám rozvedla. Svoji roli
v celé věci mohl dle státní zástupkyně hrát i stres z toho, že se obžalované nedařilo zbavit se závislosti na
alkoholu.

Zfetovaný lhal hlídce
Minulé pondělí 7. června ráno
zastavila v Prostějově policejní
hlídka dodávkové vozidlo Ford
Tranzit, které řídil pětadvacetiletý muž. Po vyzvání předložil
veškeré doklady k vozidlu a další
potřebné doklady k řízení vozidla, ale bez toho nejdůležitějšího,
kterým je řidičské oprávnění.
Hlídce uvedl, že ho zapomněl
v jiném vozidle a nemá ho u sebe.
Vzápětí ale policisté zjistili, jaká
je pravda. Mladík totiž o řidičský
průkaz přišel, protože má platný
zákaz řízení všech motorových
vozidel až do října letošního
roku. Dechová zkouška, které se
podrobil, byla negativní, ale orientační test na návykové látky
byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. S výsledkem testu
souhlasil a uvedl, že si v neděli
dal dvě skleněnky s marihuanou.
Řidič byl hlídkou vyzván k odběru biologického materiálu s následným lékařským vyšetřením
na zjištění množství návykových
látek, se kterým řidič souhlasil.
Věc je nadále v šetření.
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o sebevraždě. K podmíněnému trestu
bych se přikláněla i s ohledem na její
dosavadní beztrestnost a také rodinnou situaci, kdy se žena stará o malé
dítě,“ vysvětlila svůj postoj státní
zástupkyně Naděžda Kezniklová,
která s obhájkyní Alice Navrátilové
uzavřela dohodu o vině a trestu.

?EZPHRI
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Tuto dohodu se soud rozhodl
s drobnou korekcí posvětit. Přestože Alici Navrátilové za těžké ublížení na zdraví hrozilo až deset let za
mřížemi, nakonec odcházela s tříle-

tou podmínkou. Kromě toho bude
muset zdravotní pojišťovně zaplatit
finanční škodu a zůstane pod dohledem probační služby. I to by mělo
zabránit tomu, aby pod vlivem příští
krizové situace své jednání opakovala. Pokud se v následujících pěti
letech ničeho špatného nedopustí,
bude si moci konečně oddechnout.
„Obžalovaná dostala šanci k nápravě a soud doufá, že v této zkoušce
obstojí. Doufejme, že celá její rodina
už bude podobné situace zvládat ve
větším klidu a bez nutné asistence záchranářů a policistů,“ uzavřel
soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný.

Další okradenou se v neděli
6. června krátce před polednem stala žena středního věku,
která si šla nakoupit do obchodu v Anenské ulici v Prostějově. Tašku si pověsila na nákupní vozík a vydala se do prodejny
za zbožím, které si chtěla nakoupit. Odešla ale s prázdnou,
a to doslova. Nejenže za nákup
nemohla zaplatit, protože jí
někdo ukradl peněženku, ale
navíc přišla i o osobní doklady,
hotovost v částce 700 korun,
mobilní telefon a dvě platební
karty, z čehož jedna patřila její
příbuzné. Pracovnice prodejny, poté co ji okradená zákaznice kontaktovala, přivolala
policejní hlídku. Případ se
šetří pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s dvouletou trestní
sazbou.
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Sofie VYROUBALOVÁ
6. 6. 2021 51 cm 3,30 kg
Konice

Emmet KORANDA
9. 6. 2021 51 cm 3,90 kg
Prostějov

RSąHGSODWQÆP
éW÷WHQDVWUDQ÷

IµMJàIÑKMJBM<H
EOLåxÊLQIR

Vy u vody,
noviny doma

Sophia STANEK
11. 6. 2021 50 cm 3,30 kg
Mostkovice
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Rozálie DZURIANOVÁ
9. 6. 2021 49 cm 3,35 kg
Prostějov
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LIVREJ

ALEXANDRA

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

ROCKY

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWwGUVCåUGFONGViċCUVPÚDWFGXFQOGéMW
,GXJQFPÚRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRW
UGRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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ANDY

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEX÷VwÊJQX\TčUVWURą¾VGNUMQWCMNKFPQW
RQXCJQW5R¾PGéMGOåKNXD[V÷O¾J[IKGPKEMÆP¾X[M[
LGRQUNWwPÚRTQVQLGXJQFPÚFQD[VWPGDQFQOGéMWMFG
DWFGOQEKR¾PGéMQXKF÷NCVURQNGéPQUV1UVCVPÊRGLUM[KII
PQTWLGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

Vy u vody, noviny doma

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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dárci se mohou dostavit rovnou,
i bez předchozího objednání.
„Aktuálně máme nedostatek dárců
všech krevních skupin. Dárci jsou
často blokovaní po prodělání nemoci covid-19, pokud byli v karanténě
nebo cestovali do zahraničí - a nemusí jít o exotické destinace. Musíme
například dodržovat blokace dárců
i při cestování po Evropě, konkrétně
po zemích s výskytem západonislké
horečky, kdy dárce musíme vyřadit
z odběrů na 28 dní od návratu z dané
oblasti. Na internetových stránkách
máme proto zveřejněn seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž
návštěva je důvodem k dočasnému
vyřazení z dárcovství krve,“ vysvětluje
Lukešová s tím, že na webu Nemocnice AGEL Prostějov najdou zájemci
i informace o možnostech dárcovství
krve v souvislosti s očkováním proti
covid-19. „Zveřejněny máme komplexní informace ohledně darování
krve a jejích složek v souvislosti s očkováním proti SARS-CoV-2. Například po aplikaci mRNA vakcin (Pfizer/BioNTech a Moderna) je odklad
pouze sedm dnů po každé vakcinační
dávce,“ prozrazuje Lukešová.
Situaci na poli dárců krve nyní
ztěžuje i 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.
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Z NEMOCNICE ...

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

BLAHOPØEJEME!!!

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

„Úspěšnost vymáhání je dána zejména solventností těchto
dlužníků,“ konstatuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminko v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování
dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
Čtrnáctý červen patří tradičně
všem lidem, kteří darují bezplatně svou krev, aby tak pomáhali jiným. V tento den totiž slavíme Světový den dárců krve,
k jehož oslavám se opět připojuje i Nemocnice AGEL Prostějov, která nabídne dárcům krve
a krevních složek v tento den
drobné odměny. Všichni dobrovolní dárci krve si budou moci
pozornost vyzvednout v pondělí 14. června, tj. dnes, od 6.00
do 8.00 hodin.
„Světový den dárců krve je určitá
forma poděkování všem lidem,
kteří pomáhají zachraňovat životy
druhých. My jsme vděčni za každého jednoho dárce, a v současné
době, kdy je i vlivem pandemie
koronaviru dárců zoufalý nedostatek, to platí dvojnásob. Na naše
dárce proto určitě nezapomínáme
ani o jejich svátku,“ říká Milena
Lukešová, vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov.
Dárek proto na hematologicko-transfúzním oddělení dostane každý, kdo přijde v pondělí 14. června
od 6.00 do 8.00 hodin darovat krev.
Vítáni jsou přitom všichni pravidelní dárci i prvodárci jakýchkoliv
krevních skupin. Pravidelní dárci
krve se k darování musejí předem objednat na telefonním čísle
582 315 210 nebo e-mailem na
transfuzka@npv.agel.cz, prvo-

děti, zdraví a pejsci
WWW.VECERNIKPV.CZ
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PROSTĚJOV Prostějovští radní doporučují zastupitelům schválit nákup
dvou strategicky významných pozemků. V obou případech jde o parcely
důležité pro město v souvislosti s vybudováním jižní průmyslové zóny
za Brněnskou ulicí. Prvním pozemkem je parcela o výměře 5 890 metrů
čtverečních, druhým je pozemek skoro čtyřikrát větší.
„Tento pozemek by měl podle územní studie sloužit jako veřejné prostranství
pro obsluhu západní části průmyslové zóny Brněnská. Umístění pozemku
a jeho budoucí využití ve veřejném zájmu lze považovat za důležité zájmy města,“ okomentoval pravděpodobný nákup první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) a přidal informace o další lokalitě. „Druhou strategicky významnou
oblastí je pozemek o výměře 19 820 metrů čtverečních v katastrálním území
Prostějova. Pozemek je součástí rozvojové plochy Brněnská-jih, na kterou je
evidována Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská-východ. Jedná se
o plochu výrobní s budoucím řešením dopravního napojení,“ uzavřel Pospíšil.
Pokud zastupitelstvo toto úterý výkupy pozemků schválí, pak město za oba
pozemky zaplatí téměř 9,5 milionu korun.
(mik)
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Půjde o „zebry“ zhruba v polovině
ulice Okružní. „Technické detaily
nevím, ale mělo by se jednat o světla
s osvětlením,“ nastínila Rašková.
V poslední době je přitom trendem
přechody spíše rušit, případně je upravovat pro „místa k přecházení“. Ta nejsou vymezena značkou „přechod pro
chodce“ ani vodorovným značením
v podobě bílých pruhů. Hlavně však
v těchto místech nemají pěší přednost
před auty.
(sob)

į(&+2'Ļ
3258Ã(1Ì3
9$129e
,'
8
9=1,.12

zodpovědné činovníky. „Bohužel
situace v této ‚covidové‘ době je
i pro nás zaměstnance nelehká na
rozdíl od doby předešlé, kdy jsme
mohli vpustit do budovy všechny
příchozí klienty. Stále musíme
dodržovat v budově jen omezený
počet klientů. Dříve jsme klienty
odbavovali průběžně bez velkých
front. Dokonce z tohoto důvodu
k nám přijížděli a stále přijíždí
i klienti z jiných úřadů,“ snažil se
vedoucí odboru dopravy Magistrátu statutárního města Prostějova
Jan Vejmělek vysvětlit, proč k popisovanému kolapsu ve fungování
„dopravky“ během středečního
dne došlo. „Za poslední dobu byl
nejnáročnější, co do počtu klientů.
Nejen z tohoto důvodu apelujeme
na občany, aby se zaregistrovali přes
objednávkový systém. Chápeme,
že mnozí potřebují mít žádost
vyřízenou ihned, proto ani nevydáváme jen určitý počet časovek na
den s tím, že ostatní nebudou už ten

den obslouženi, jako v mnoha jiných
městech. I v okamžiku ukončení
úředních hodin se pracovnice snaží
od klientů, kteří zde čekali, aspoň
převzít žádosti s tím, že je vyřídí
v co nejbližším možném termínu,
obvykle druhý den. Například dnes,
tedy ve čtvrtek, je fronta minimální
a klienti jsou obsluhováni průběžně,
s krátkou čekací dobou. Proto znovu apelujeme na využití i ostatních
úředních dnů, tedy nejen středy,
a objednání přes objednávkový systém,“ vzkazuje Vejmělek.
Svůj názor na středeční kolaps sdělila
i náměstkyně primátora zodpovědná
za dopravu v Prostějově. „Chápu,
že situace není růžová. Nicméně
stále ještě musíme dodržovat
omezení kvůli covidu. Například
polední přestávka je k tomu, že se
dezinfikují prostory úřadu, a navíc
mají zaměstnanci právo na oběd
a odskočit si na toaletu. Bohužel
je mezi lidmi zakořeněné, že jsou
úřední dny středa a pondělí, proto je

v tyto dny největší nápor. To už ale
dávno neplatí! U nás v Prostějově je
kromě úterý, kdy pracovníci vkládají
data do systému a dělají se všechny
nutné administrativní věci, a pátku,
kdy je otevřeno pouze do 11.00 hodin, vždy úředním dnem i čtvrtek!
Na odboru dopravy je navíc také zaveden objednávkový systém,“ uvedla Rašková. „Okének je sice skutečně
šest, ale pokud je někdo nemocný,
jiný na školení nebo předepsaném
vzdělávání, tak nejsou další lidi, kteří
by zaskočili. Venku je pak fronta
velká, protože vevnitř je nutno zachovávat rozestupy, což je nařízení
vlády. Nastalá situace mě mrzí, ale
musím se zaměstnanců odboru dopravy zastat, dělají naplno a mnohdy
nad rámec svých povinností, pracují
i po oficiálním konci provozní doby.
Ta děvčata na přepážkách jedou nadoraz a ještě na ně lidi křičí,“ podívala se na celý problém i ze druhé
strany náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.

PROSTĚJOV Už tři roky plánované vybudování takzvaného „Jižního
prstence“, tedy jakési zelené hradby
proti nečistotám v ovzduší v jižní
části Prostějova, nabývá konkrétních obrysů. Radní schválili výkupy
dalších potřebných pozemků, konečné slovo ale budou mít příští úterý zastupitelé.
Zastupitelstvo města Prostějova bude
rozhodovat o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra chránící obyvatele města před prachem.
„Rada města doporučila zastupitelstvu

výkup dalších zhruba osmi set metrů
čtverečních pro zelený prstenec na jihu
města. Problematiku výkupu pozemků
pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně
na jihu města řešíme od ledna 2019. Na
dané území zjednodušeně označované
jako ´Jižní prstenec´ byla již zpracovaná
územní studie, v rámci níž činí rozloha
řešeného území 12 hektarů. Výkupy by
měly probíhat ve třech etapách,“ uvedl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že všichni vlastníci
byli již v této vysoce prioritní záležitosti
magistrátem osloveni.
(mik)

PROSTĚJOV Už na začátku tohoto
roku Večerník informoval o záměru radních vybudovat v Kolářových
sadech návštěvnické zázemí. Po posledním zasedání prostějovských
konšelů jsou už známy náklady na
celou investiční akci, které přesáhnou jeden milion korun. Nyní budou zastupitelé schvalovat finance
potřebné pro jeho vznik.
„Vznikne první místo, kde si budou
moci cyklisté nabít elektrokolo, chvíli

se zastavit, posedět, umýt si ruce či
využít toaletu. Pro vznik zázemí jsme
podali žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních
vztahů,“ uvedla již před časem náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov).
Od minulého týdne je v této záležitosti už mnohem jasněji. „V květnu letošního roku byla zpracována projektová

dokumentace. Zároveň byla na stavební úřad podána žádost o územní
souhlas. Zahajujeme výstavbou hygienického zařízení, konkrétně typizovaného sanitárního kontejneru opláštěného dřevěným obložením a jeho
napojení na nové přípojky inženýrských sítí, jehož součástí bude kanalizační přípojka, vodovodní přípojka,
elektropřípojka a svedení dešťových
vod. Součástí zakázky je i vybudování
zpevněné plochy,“ poskytl informace

Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově.
A teď to nejdůležitější. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
téměř 1,2 milionu korun včetně DPH.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo na tuto akci dotaci ve výši
405 500 korun. Po schválení financí Zastupitelstvem města Prostějova
bude uzavřena smlouva o dílo a akce
realizována,“ dodal Rozehnal. (mik)
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12.00 hodin se úřad zavírá na polední pauzu. Jakou ale sakra polední
pauzu na úřadě? Muž z ochranky
nám oznámil, že máme přijít ve
13.00 hodin, a to ještě netuším, jak
dlouho tu budeme čekat v odpoledních hodinách. Celý den strávený
na úřadu namísto běžné hodiny.
Hlídač nám vedoucího odboru
zavolat nechtěl. Stojíme ve frontě
venku na přímém slunci i se starými
lidmi, není si kam sednout, odskočit
na jídlo a pití nemůžeme, pokud
nám někdo hodný nepodrží místo,“
popisovala šílenou situaci Lucie
Resslová. „Stojím tady už přes šest
hodin v kuse a jsou otevřená jen dvě
okénka u registru řidičů. Jakákoliv
rozumná komunikace s úředníky
nebo vedoucím chybí, zřejmě se
bojí vyjít mezi nás ven,“ přidal se
další z naštvaných Prostějovanů Miroslav Podhorný.
Po dalších a dalších telefonátech
či
dopisech
prostřednictvím
e-mailu Večerník zkontaktoval
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s dodatkem, že město už několik
let nezvýšilo občanům povinný poplatek za odpad. „Ano, zatím ponecháváme poplatek za odpad ve výši
šest set korun. Ale jak už padlo při
jednání zastupitelstva, tato výše je
pro město nadále neudržitelná. Koneckonců se na tom shodla jak koalice, tak opozice. Počítáme v příštích
letech se zvýšením poplatku, ovšem
čekáme, jak se nový zákon o odpadech projeví v praxi,“ zopakoval
Jiří Pospíšil s tím, že vedení města
neustále zkvalitňuje služby svozu
a likvidace komunálního odpadu.
„Je třeba říci, že nám neustále každý
rok přibývá odpadů, proto jsme od
loňského roku zavedli svozy tříděného odpadu dvakrát týdně a stejně
musím říci, že některá sběrová místa jsou přeplněna. Vybudovali jsme
na několika místech polopodzemní
kontejnery, které mají větší objem,
takže by měly přispět k většímu
pořádku na sběrných místech. Co
je také pozitivní, naše město se stalo akcionářem servisní společnosti
Odpady Olomouckého kraje. Tato
společnost by měla do budoucna,
po vzoru jiných evropských zemí,
řešit celý systém nakládání s odpady
v rámci celého kraje,“ míní náměstek
primátora.
Večerník se ještě zajímal, jaká je
spokojenost s činností společnosti FCC Prostějov, která pro město
odpadové hospodářství zajišťuje?
„Osobně jsem spokojen, FCC určitě
odvádí výbornou práci. Druhá věc
je, že se nám často objevuje nepořádek kolem kontejnerů, ale za to nemůže FCC, ale nepořádní občané.
Spolupráce s FCC je na velmi dobré
úrovni, pokud se vyskytne nějaký >>> pokračování ze strany 3
problém, okamžitě jsme schopni jej „Jsou tu lidé po noční, staří, mladí
společně řešit,“ uzavřel Jiří Pospíšil. pracující, matky s dětmi, lidé, co si
brali kvůli úřadu dovolenou, a takto
se s nimi zachází,“ rozčiloval se po
právu Martin Pavlovský z Prostějova.
V jeho další výpovědi zazněly osobní útoky na nového vedoucího
odboru dopravy, které však Večerník
raději nebude prezentovat. „To se za
sebe nestydí a lidem radši nechá vzkázat, že zde není? U mě ve firmě,
když nestíháme, zůstáváme déle,
i zaměstnanci jsou loajální a práce
si váží. Tady tu verbež živíme my
a dělat nebudou a nebudou,“ nebral
si dále servítky rozhněvaný občan.
Velmi kritičtí byli ale i další, kteří
během minulé středy informovali
Večerník o dlouhých frontách před
budovou odboru dopravy, které nikdo neřešil. „Dnes jsme čekali od 8.10
hodin ve frontě na přepis vozidla.
Fronta se téměř nehýbala, v provozu byla jen dvě okénka! V 11.05
hodin nám dali časovky s tím, že ve

PROSTĚJOV Cyklisté i chodci se
již teď mohou těšit na prodloužení
stezky v prostějovské ulici Pod Kosířem. O třetí a čtvrté etapě výstavby budou rozhodovat zastupitelé
na své pravidelné schůzi už zítra,
tj. v úterý 15. června.
„Konkrétně zde mluvíme o smíšené
stezce s odděleným provozem chodců a cyklistů. V ulici Wolfova je navíc
navržena plocha pro stání kontejnerů
na tříděný odpad. Je to náhrada za zrušenou plochu v místě stezky,“ objasnil
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011) a přidal
podrobné informace k jednotlivým
etapám.
Ve třetí etapě bude cyklistická stezka
vedena po východní straně v ulici Pod
Kosířem, v úseku od ulice Wolfova po
ulici Sportovní. „Čekat nás bude úprava obrubníků v napojení na místní
komunikaci, posuny vpustí, přejezdy
pásů pro vjezdy na soukromé pozemky. Také je třeba přeložit sloupy veřejného osvětlení včetně nové kabeláže.
Ve čtvrté etapě povede stezka po východní straně profilu místní komunikace, od ulice Martinákova severním
směrem, od křížení s místní komunikací Sportovní severním směrem
v délce asi 32 metrů a končí u sjezdu
na soukromý pozemek,“ popsal detailně Rozehnal, který je na radnici zod- <¾O÷TRTQFNQWåKVUV¾XCLÊEÊE[MNQUVG\MWXWNKEK2QF-QUÊąGORTG\GPVQXCNKRTQUV÷LQXwVÊ
TCFPÊX\KOPÊOQDFQDÊ6GòMQPGéP÷O¾MGUVCXGDPÊKPXGUVKEKFQLÊV
povědný za stavební investice města.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Celkové náklady na realizaci této 
investiční akce jsou ve výši 3,1 mili- schváleno 2,9 milionu korun. Rada schválit navýšení finančních prostředonu korun. V rozpočtu města Pros- města Prostějova proto po úterním ků o 200 000 korun, aby mohla být
uzavřena smlouva o dílo.
(mik)
tějova bylo na rok 2021 na tuto akci jednání doporučuje zastupitelstvu
p
( )

PROSTĚJOV Vznik, ale zejména
zánik přechodů pro chodce už nejednou v Prostějově vyvolaly vlnu
emocí. Naposledy se tak stalo ve
chvíli, kdy byly zrušeny přechody
po téměř celé délce Brněnské ulice. Právě v této lokalitě, respektive
kousek od ní, přitom nyní vzniknou dva přechody nové.
„Na jižní straně Okružní ulice směrem
k Brnu byly postaveny nové domy.
Takže, aby tam byl bezpečnější přechod pro obyvatele, rozhodli jsme se
takto,“ potvrdila Večerníku Alena Rašková (ČSSD), náměstky prostějovského primátora.
Vznik přechodů odsouhlasila na
svém posledním zasedání rada města.
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V loňském roce doplatil magistrát za
svoz a likvidaci komunálního odpadu přes 27 milionů korun, což je historický rekord. Od občanů se totiž
podařilo vybrat „jen“ přes 23 milionů korun, z čehož lze vypočítat, že
zajištění odpadového hospodaření
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PROSTĚJOV Okolnostmi dopravní nehody, která se stala v Prostějově
v Rejskově ulici v pátek 4. června dopoledne, se zabývají policisté z dopravního inspektorátu. Žena za volantem osobního auta předjížděla jiné
vozidlo, to však v tu chvíli už odbočovalo do Šafaříkovy ulice.
„Řidič vozidla Citroen jel po Rejskově
ulici a chtěl odbočit na vedlejší komunikaci do Šafaříkovy ulice. Dal znamení
o změně směru jízdy a začal odbočovat. Nevšiml si ovšem, že byl v té době
již předjížděn jiným osobním vozidlem
a došlo ke střetu. Řidička Hyundaie
uvedla, že viděla před sebou pomalu
jedoucí auto při pravém okraji vozovky, které nedávalo znamení o změně
směru jízdy, a začala tak uvedené auto
předjíždět. Kdo je viníkem nehody, při
které vznikla naštěstí jen hmotná škoda
za šedesát tisíc korun bez újmy na zdraví, bude předmětem dalšího šetření,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před nebo během jízdy
se nepotvrdilo ani u jednoho z řidičů. 0GJQFCUG\CVÊOPGWTéGPÚOXKPÊMGOUKX[å¾FCNCPCwV÷UVÊLGPJOQVPQWwMQFW

(QVQ2QNKEKGè4
(mik)

lhostejnost, nedbalost, nebo vychytralost, nevím. Ale pořád je většina občanů, která si své povinnosti
plní a to jsem rád,“ komentuje tuto
záležitost Pospíšil, jehož se Večerník
také zeptal, jak se magistrátu daří
tyto pohledávky vymáhat? „Úspěšnost vymáhání je dána zejména
solventností těchto dlužníků a možnostmi danými právními předpisy.
Pohledávky za nezaplacený místní
poplatek jsou po jejich vyměření
vymáhány způsoby, které připouští
právní předpisy. Jedna třetina z celkové částky pohledávky za odpady
je již vymáhána daňovou exekucí
i prostřednictvím soudního exekutora, dále pak přihlášením nebo
uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení či jejich kombinací tak,
aby nedocházelo k jejich prekluzi,“
vysvětlil první náměstek primátora

František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějova.
Už dopoledne budeme například znát
držitele prestižních Cen města Prostějova, seznam ke schválení je totiž připraven na úvod zastupitelstva. Dosud
jsou však vybraná jména osobností
utajena. „Nebylo by fér držitele cen
zveřejňovat předem, dokud je zastupitelé neschválí,“ zopakoval primátor.
Zastupitelé v úterý 15. června dále projednají například rezignaci jednoho
ze členů osadního výboru v Žešově,
přijmou hned několik krajských i státních dotací nejen na investiční akce, ale
taktéž na kulturní akce a čeká je rovněž
schvalování značného množství rozpočtových opatření. „Jedním z nejdůležitějších bodů programu bude také schválení závěrečného účtu města Prostějova
za rok 2020 a stejně tak účetní závěrky
za loňský rok. Schvalovat budeme i dofinancování rekonstrukce fotbalového
stadionu Za Místním nádražím, diskutovat budeme o přípravách rekonstrukce
východní tribuny zimního stadionu
a mnohých dalších investičních akcích,“
přidal primátor František Jura.
„Co se týká seznamu rozpočtových
opatření, je na něm například rekonstrukce hasičské zbrojnice v Domamyslicích, kotelny v ulici Marie Pujmanové, kuchyně Národního domu, hlavní
brány Městského hřbitova v Prostějově
či tělocvičen na základní škole v ulici E.
Valenty,“ upozornil na nejhlavnější rozpočtová opatření Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Během zítřejšího jednání zastupitelstva se mimo jiné dozvíme také novinky z jednání mezi městem a Správou železnic ohledně osudu budovy
místního nádraží, o budoucnosti revitalizace jižní části centra města nebo
výsledky z jednání rady města.
Není třeba zdůrazňovat, že Večerník
bude opět u toho a v příštím vydání
přineseme obsáhlé zpravodajství
(mik)
o projednávaných bodech.
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Vy u vody, noviny doma
a

PROSTĚJOV Celkem pětasedmdesát bodů programu mají projednat prostějovští zastupitelé na svém
v pořadí již 24. zasedání v tomto
volebním období. Uskuteční se
v úterý 15. června ve sportovní hale
Sportcentra v Olympijské ulici.
Začátek je v 10.00 hodin a zájemci
z řad veřejnosti ho mohou sledovat
v přímém přenosu prostřednictvím internetových stránek města.
Vzhledem k obsáhlému programu se
dá po čase předpokládat velmi dlouhé
a náročné projednávání jednotlivých
bodů. „Možná tak lze soudit, většinu
bodů jsem ale předem projednával i se
zástupci opozice, jak to ostatně dělám
od začátku volebního období. Věřím,
že v úterý budou zastupitelé napříč
politickým spektrem diskutovat o jednotlivých bodech programu věcně
a konstruktivně,“ řekl Večerníku
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atakující 15 milionů korun! Jak je
to možné? „Nevím, nedokážu si to
vysvětlit. Jestliže mi někdo, v tomto
případě město Prostějov, poskytuje
nějakou službu, tak je přece úplně
normální za ni zaplatit. Jestli je to
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kolik mìsto doplácí za sbìr a svoz komunálního odpadu?

stojí ročně městskou kasu zhruba 50
milionů korun. Jsou to jednoduché
výpočty, přesto málokdo ví, o jak
drahý špás se jedná. A navíc ne každý občan povinný poplatek uhradí!
Závazky vůči magistrátu tak povážlivě narůstají.
„Platební morálka by mohla být
mnohem lepší. Dlužná částka se
každý rok o něco zvyšuje, takže
bych chtěl apelovat na ty občany,
kteří zapomínají platit poplatky za
odpad, aby své závazky vůči městu,
tedy vůči nám všem, plnili. Já osobně a mí blízcí máme poplatky včas
uhrazeny,“ dává vědět Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov,
který je na radnici mimo jiné zodpovědný za odpadové hospodářství
a komunální služby.
Na konci loňského roku už občané
dlužili za odpad celkovou částku

dluhy obèanù prostìjova z poplatku za komunální odpad
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pøíjmy magistrátu z poplatku za komunální odpad

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Do konce června mají Prostějované lhůtu na to, aby magistrátu zaplatili poplatek za
sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu. Odpadové hospodářství a finanční spoluúčast občanů
jsou poslední dobou hodně žhavým tématem. Zastupitelé schválili pro rok 2021 poplatek 600 korun
na jednoho občana Prostějova a jeho výše se tak už několik let nezměnila. Podle vyjádření zástupců
koalice, ale kupodivu i opozice, je ovšem tato situace v příštích letech již neudržitelná. Magistrát totiž
ročně doplácí na svoz a likvidaci komunálního odpadu astronomické částky, navíc je platební morálka některých Prostějovanů hodně chabá nebo dokonce žádná. Pohledávky za občany, co se týká
poplatků za odpad, z roku na rok narůstají a nedaří se je vymáhat.
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Prostějov (mik) – Obyvatelé
Družstevní ulice upozornili magistrát na uschlý strom, který by bylo
potřeba pokácet. „Mezi vchody
v ulici Družstevní 7 a 9 bohužel na
travnaté ploše úplně uschl vzrostlý
smrk. Myslím si, že by se měl odstranit, aby nedošlo například k nákaze
dalších okolních stromů,“ napsal na
radnici Jindřich Stach z Prostějova.
Brzká odpověď dávala tušit, že magistrát se touto záležitostí bude zabývat. „Děkujeme za upozornění, po
prověření situace mohu oznámit, že
suchý smrk bude pokácen nejpozději
do konce července tohoto roku,“
informovala Alexandra Klímková,
vedoucí odboru správy a údržby majetku města.
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Prostějov (red) – Také o letošních letních prázdninách mohou návštěvníci
města Prostějova zdarma využít
průvodcovskou
službu,
kterou
finančně podpořil Olomoucký kraj.
Loňské premiérové prohlídky interiéru
radnice se setkaly s velkým zájmem,
proto i letošní léto jsou součástí
průvodcovských okruhů. Prohlídky
radnice doplňují tradiční komentované prohlídky centra města, kostela
Povýšení sv. Kříže a výstupu na věž. Letos poprvé si turisté a obyvatelé města
mohou projít novu trasu Prostějov
židovský. Turistickou sezónu budou
symbolicky zahajovat 9. července
Prohlídky s primátorem. První
proběhne od 14.00 hodin a druhá od
15.30 hodin. Zájemci o tyto prohlídky,
které povede osobně primátor František
Jura, uvidí i běžně nepřístupné prostory
radnice. Na prohlídky se musí zájemci
předem telefonicky objednat na tel. čísle
800 900 001. Průvodcovská služba je
realizována ve spolupráci se Střední odbornou školou podnikání a obchodu.

Turisté s prùvodci

Prostějov (mik) – Prostějovský
magistrát s dostatečným předstihem
informoval občany o použití herbicidních přípravků při likvidaci plevele
v další lokalitě města. „Během pondělí
14. června a také následujícího dne
bude v rámci investiční akce statutárního města Prostějova při regeneraci sídliště B. Šmerala v Prostějově
prováděn postřik plevele totálním herbicidem v této lokalitě,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

S Roundupem
na „Šmeralce“

„Úspěšnost vymáhání je dána zejména solventností těchto
dlužníků,“ konstatuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil

ZÁVAZKY Z POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

zpravodajství
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úkonu předjíždění cyklisty stáhnout okénko a s využitím výše
naznačené pomůcky kontrolovat
příslušnou vzdálenost. Vzhledem
k této funkci by se snad mohl zažít
název cykloměřič. To ovšem příliš
zavání českým maloměšťáctvím,
navrhněme tedy raději bike-checker. Zároveň se tímto zvýší významně efektivita dopravy, protože v každém automobilu budou
vždy nejméně dvě osoby.
Přemýšlím, kdo asi bude takového
bajkčekra platit. Zadarmo s řidičem jistě jezdit nebude, navíc půjde o navýsost rizikovou záležitost.
Jestli totiž řidič manévr objíždění
cyklisty nezvládne a bude příliš
blízko, kontrolní pomůcka nebohého cyklistu nutně srazí do škarpy.
Jak vidno, půjde tak jednoznačně

o zvýšení bezpečnosti provozu.
Kde by auto cyklistu ladně minulo, tam ho teď s měřicí pomůckou
rovnou smete ze silnice. Na vině
bude řidič, že si příliš kontroloval
protisměr, bajkčekr za špatnou
práci, přeměřovat se bude samozřejmě i měřidlo, které bude muset splňovat přísná kritéria, a dodávat jej budou moci jen zvlášť
prověřené firmy s dlouhou tradicí
v oboru.
Dopravní experti však budou
opět blahořečit zákonodárce za
neutuchající starost o to, co se
děje na našich silnicích. Ještě že
se furt něco děje. Cedulky „máš
metr a bejkčekra“ ze dveří časem
zase sundám. Určitě je nahradí
připomínka něčeho mnohem potřebnějšího.

Pokud navštívíte nedávno dokončené Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem, připadne vám to jako zázrak. Jak mohlo něco takového
v relativně malé obci vzniknout? Vlastně nejen tam, ale kdekoliv na
světě? Nejedná se však o zázrak, ale o dosavadní završení čtvrtstoletí
trvajícího příběhu Václava Obra. V jeho případě se v jednom člověku
spojila neobyčejná řemeslná zručnost a zarputilost s darem zapůsobit přesvědčivostí svých vizí na velké množství lidí. Jestli je však Obr
skutečným mistrem v nějakém oboru, pak je to umění malých kroků.
A tomu se může vyučit každý z nás, ať už děláme cokoliv.

I

řemeslníků našel kouzelnou kulisu
v nedalekém zámeckém parku. Václav Obr v něm každoročně tisícům
přihlížejících ukázal, jak moc jsou
naši řemeslníci stále šikovní a užiteční. Navíc jim samým dával při
této příležitosti zakusit skutečnou
hrdost na to, co dělají. Na své vlastní
cestě přitom musel mnohokrát odmítnout to, co si třeba i sám přál, naopak
však s velkou vděčností přijímal to, co
skutečně potřeboval. Když už v ničem
jiném, tak alespoň v tom může sloužit
jako inspirace každému z nás.

ANALÝZA
MARTINA
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Pro chodce, nebo cyklisty?
Biokoridor Hloučela je protkán projíždějí na kolech. Jejich vulgární
mnohými pěknými cestičkami, kte- pokřiky ve stylu „babo, uhni“ mě už
ré navíc v posledních letech prošly nepřekvapují. Vadí mi ale, že se zde
úpravou. Jen by mě ale zajímalo, zda cyklisté cítí jako páni situace a my
jsou tyto cesty určeny pro chodce, pěší jsme pro ně jen „plebs“, který
nebo cyklisty. Denně tudy chodím tady překáží. Takže jak? Je Hloučela
na procházky a několikrát se do- pro chodce, nebo jen pro cyklisty?
Jiřina Navrátilová, Prostějov
stanu do sporů s lidmi, kteří tudy

Vedení města, tedy primátorovi F. Jurovi, náměstkům Pospíšilovi, Rozehnalovi, Krchňavému, náměstkyním Sokolové, Raškové a odboru správy a údržby majetku města, vedoucímu
J. Chromkovi a pracovnici odboru S. Říhové.
V našem městě bylo za poslední léta vysazeno
na stovky stromů, keřů a tisíce květin. Vypadá
to…, ne, je to tu nádherné. Sluší se poděkovat
firmě FCC Prostějov v čele s ředitelem Š. Špačkem a dlouholetému pracovníkovi Jankůjovi
a také zahradnictví Hubáček.
Mgr. Antonín Dušek, Prostějov
0ÈODE\Y\GUzHWPQRKHPGÅOH
Jak je to dlouho, co se prováděla re- jezdu v Olomoucké ulici po křižovatku
konstrukce silnice v Olomoucké ulici? s Vápenicí. Na mnoha místech se už obPodle mě je to tak čtyři roky, maximálně jevují v asfaltu praskliny, díry, a dokonce
pět let. Zajímalo by mě, jakou trvanli- i vyjeté koleje! Myslím si, že po generálvost má mít nově položený asfalt a zda je ní rekonstrukci by podobná silnice měla
tato silnice v nějaké záruce. Proč to píši? vydržet daleko delší dobu v dobrém
Běžte si sami zkontrolovat kvalitu této stavu, byť jde o velice frekventovanou
Jiří Franěk, Prostějov
silnice ve směru od železničního pře- komunikaci.
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Prostìjov mìsto sportu a zelenì
rodiny s dětmi, běžci či cyklisté. Je to pro ně
takový ráj. Biokoridor Hloučela byl upravený,
jsou tu nové cesty, posezení, výsadba, popisky
a tak dále. A zase překvapení od města – buduje se zde stezka zdraví s různými překvapeními
pro děti, mládež i dospělé. Máme se na co těšit. Nesmíme zapomenout na parky, které již
prošly revitalizacemi, vybudovány byly nové.
Jeden poblíž Hloučely za nemocnicí a druhý za
Brněnskou ulicí. Kdo se prochází městem nebo
podél Hloučely, mně dá za pravdu, že název
v titulku je pravdivý. Komu za to poděkovat?
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se do něj. Pak přibyl další a další. Jak
počet kočárů rostl, musel Obr hledat
prostornější dílnu. Útočiště našel na
plumlovském zámku, kam se nakonec po rozvodu fakticky přestěhoval.
Každou volnou chvíli zasvětil práci na
starých kočárech. V té době si vytvořil silné pouto k našim předkům, kteří
nyní už ztrouchnivělé a polorozpadlé
vozy s velkou dovedností vyrobili. Vnímal přitom intenzivně, že je možná jediný, kdo na ně po všech těch prošlých
letech myslí.
ž tehdy jej mnozí obdivovali,
většina však považovala za podivína. On však měl svoji představu
a za tou si šel. Dávno předtím, než
poprvé kopl do země, tak si během
mnoha hodin trávených rozebíráním,
hoblováním a natíráním starých vraků
stavěl budoucí muzeum ve své vlastní
hlavě. Jako žádná opravdu velká věc
trvalejší hodnoty nevzniklo ani ono ze

Každý již ví, že titulek město sportu je správný,
ale co tam dělá, že je město Prostějov i městem
zeleně? Kdo z obyvatel města má otevřené oči,
tak mně dá za pravdu. Právě teď ta krása vyniká.
Vše kolem nás je krásně zelené, rozkvetlé, přímo
úchvatné. Velkou zajímavostí je, že prakticky
v celém Prostějově v každé ulici a na náměstích
je to nádherné. Stromy upravené jak od kadeřníka, vysázené stovky a stovky květin. Těžko si
vybrat, kde je to hezčí. A jako třešinka na dortu protéká městem Hloučela, k jejímž břehům
se občané naučili chodit. Denně tam zavítají

V

en příběh začal kdysi dávno
v Mostkovicích, když si bývalá
manželka Václava Obra pořídila koně.
Hlavním důvodem bylo, aby na něm
mohla jezdit parkur. Manžele však zároveň napadlo, zda by koník nešel zapřáhnout mimo to i do nějakého lehkého kočáru. Tehdy však nebylo nic
podobného k mání. Nakonec se přece
jen podařilo objevit bryčku, nicméně
ta byla v hodně bídném stavu. Tehdejší truhláři a kováři si s ní nevěděli rady.
Václav Obr, kterého od dětství bavila
každá práce, se do její renovace pustil
na vlastní pěst. Dílo se zdařilo a první
cesta rozkvetlou přírodou po polní
cestě na Záhoří se stala nezapomenutelným zážitkem. Tím to celé
mohlo skončit. Jenže neskončilo...
áclav Obr si jako řemeslník dbalý své cti po opravě uvědomil,
kolik toho mohl udělat jinak a lépe. Pořídil si tedy druhý vrak kočáru a pustil

dne na den. Cesta k němu vedla právě
přes spoustu malých kroků. Bylo k ní
třeba velké kázně k tomu, aby člověk
dokázal odlišit skutečně důležité od
méně podstatného. Přestože nic nenapovídalo tomu, že by měl někdy
svůj záměr dovést do zdárného
konce, v průběhu času se ve Václavu
Obrovi upevnila víra, že pokud je
něco myšleno dobře, tak se to musí
i zdařit. Pouze snění o velkolepé budoucnosti však bývá poutníkovi na
cestě za velkým cílem spíše na obtíž.
V každodenní realitě je zásadní co nejlépe zvládnout to, co potřebujete právě
v danou chvíli řešit. Velice brzy totiž
každý z nás zjistí, že nic nejde hladce,
naopak že porážky, neúspěchy i zklamání jsou přirozenou součástí našich
životů.
Václav Obr musel překonávat odpor lidí, kteří se mu jeho myšlenku
snažili rozmluvit, či dokonce překazit.
Potýkal se s nimi jak při stavbě muzea
a depozitáře, tak i při pořádání akcí.
Setkání s nimi jej vždy velice deptalo.
Na druhou stranu nikoliv nadarmo
se říká, že bolest dneška se promění
v sílu zítřka. Jen díky podobným překážkám každý z nás roste a sílí. Přitom
všem měl Obr štěstí na skvělé spolupracovníky. S nimi se dal dohromady
díky Josefkolu. Ojedinělý svátek všech
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tato základní jednotka délky, pak
bych měl doplnit, že jde o zjednodušující zkratku, správně budeme
na vyjížďkách autem potřebovat
„půldruhametr“.
Jistě se najde spousta kreativních
kutilů, kteří důležitou pomůcku
vkusně ztvární, protože asi začíná
být zřejmé, že krejčovský metr potřebné délky nám zrovna nepomůže. Nám, myslím tím motoristům.
My všichni totiž dostaneme za
povinnost objíždět cyklistu na
pozemní komunikaci právě v této
vzdálenosti. Předpokládám, že
většina nemá délku odpovídající
metru a půl přesně v oku, bude
tedy potřeba exaktní pomůcka.
A nejspíš taky pomocník, bez něhož už nebude možné vyjet. Jeho
závažným úkolem bude během
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mnoho let. Zdá se, že se opravdu blýská
na lepší časy a budovu převezme město
nebo podnikatel z nedalekého „Běláku“.
Oboje považuji za pozitivní cestu. Snad
se dočkáme toho, že budova bude svítit
jako nová a vevnitř se dočkáme nějakých milých překvapení. Můžeme tedy
zajásat nad fází A, ale je dobré si připomenout, že všechno má i své B. Schvalovací proces ze strany „železnice“ a pak
jistě i další úřednické postupy a kulatá
razítka zaberou v lepším případě měsíce,
v tom horším, ale reálnějším roky, takže
upozorňuji, že bude dobré se obrnit trpělivostí. A už teď předesílám, že bych se nerad dožil toho, že se budova místního nádraží stane nějakým volebním oříškem
během kampaně v komunální politice.
Všichni opravdu už teď víme, že vše bude
ještě během na dlouhou trať. Rád bych
tak upozornil věčné šťouraly a stěžovatele na cokoliv, aby se „vyklidnili“ a aspoň
v tomto bodě drželi jazyk za zuby, když
už to nedělají v jiných kauzách.
Pokud se ale vrátím ke schvalovacímu
procesu, víme všichni, že získat kulaté
razítko v tomto státě je opravdu heroický
výkon. Opravdu nezávidím lidem, kteří
staví nebo chtějí něco dělat a potřebují
razítka. Někdy mám pocit, že majitel
razítka si připadá jako bůh. Ztrácí se lidskost a soudnost, protože pokud si umím
vyhrabat v zákoně ten nejhloupější postup a pak si hraji na „kinga“, tak mně
osobně to připadá až trapné. Samozřejmě můžeme se pozastavit nad tím, kdo
ty zákony vymýšlí, ale tak to snad ani
nestojí za komentář.
A tak se zkusme všichni těšit, že to naše
místní nádraží zase bude hezké a bude
zářit ve slunci.
Marty
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Dveře snesou hodně věcí. Ty, za
nimiž se děje často něco tajného,
nosí na sobě izolační vrstvu, ty
vedoucí do pokojíku teenagera
zase plakát oblíbeného zpěváka
(tedy aspoň v dřívějších dobách).
Dveře vedoucí z bytu či domu
ven mohou sloužit jako nástěnka
s poznámkami. Sám jsem jich několik viděl a byly odrazem priorit
obyvatel i konkrétní doby. Třeba
„máš klíče?“, ale i „máš mobil?“.
Poslední dobou bylo hitem dveřních poznámek „máš roušku?“.
Po dalším veledíle z dílny našich
slovutných poslanců, kteří se ovšem
neopomenou obhájit okopírováním
nápadu ze západní ciziny, bude na
dveřích do stále podivnějšího světa
dominovat vtíravá otázka „máš
metr?“. Pokud dumáte, proč zrovna

Máš metr? A bajkčekra?
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letní zahrádky
Léto, doba dovolených, pohody a odpočinku.
A k tomu jednoznačně pro mnoho z nás patří také letní zahrádky u kaváren či restaurací.
Koronavirová pandemie je nadlouho uzavřela.
Naštěstí se potřebného rozvolnění v době, kdy
začalo počasí připomínat léto, dočkali nejen restauratéři, ale s nimi vlastně my všichni. Však taky
co jsou letní měsíce bez občasného hovění na zahrádce? To ví samozřejmě i majitelé restaurací, barů, kaváren, cukráren či vináren i na Prostějovsku.
A tak se otvírá a stoluje, a tak trochu i slaví sám
život. Kam všude na zahrádku zajít, kde najít
tu nejpěknější nebo nejzvláštněji provedenou
a umístěnou? I o tom je dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Michal Sobecký
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nenaznačuje, že ještě stále řádí koronavirus a nejeden provozní restaurace
z něj byl na prášky. „Hosté se vrací,
my jsme spokojení. Jako kdyby nic
nebylo,“ říká Večerníku další provozní restaurace v centru, který si nepřál
být jmenován. Nad stesky některých
svých kolegů z gastronomie mávne
rukou. Je první, kdo naplno říká, že
se lidé ve velkém do podniků vrátili.
„Že jsem jediný, kdo to říká? Tak to
všichni lžou,“ prohlašuje s úsměvem.
Může si gratulovat, v lokále sice ještě
tak brzy nejsou hosté, vidět jsou však
dlouholetí zaměstnanci, jež „svou“ restauraci neopustili. „Nepropustil jsem
jediného,“ zdůrazňuje muž. Jinde ale
tak plní úsměvů nejsou. Například
hospoda u Libušinky vypadá na první pohled zavřeně, totéž platí o Fiestě
nebo o barech Lamborghini. „Bude
to dlouho trvat, než se vše vrátí do
normálu. Myslím si navíc, že za dva
či za tři měsíce někteří ještě zavřou, až
zjistí, že jsou na polovičních tržbách,“
domnívá se žena obsluhující v jedné
z prostějovských hospůdek.

21061110757

vám udělá tržbu, která vás živí. Jsme
s tržbami na polovině. A musíte se
hodně snažit, aby si hosté dali ještě
další pivo,“ povzdechla si s pohledem do vylidněných ulic.
O kus dál se ovšem teprve na nový
den pro letní zahrádku chystají. Aby
ne, doba oběda je ještě hodinu daleko. „Po koronaviru je to velmi kolísavé. Jsou dny, kdy je spokojenost,
a další, kdy je to horší. Je to dost nestabilní,“ konstatuje provozní restaurace Daniel’s Kitchen, dříve Jadran.
Ukazuje přitom na stoly. „Máme stoly předpisově metr a půl od sebe. Ale
například včera (v úterý 8. června –
pozn.red.) to bylo dobré, vše hodně
závisí na počasí,“ kostatuje. S návratem lidí na zahrádky je samozřejmě
spokojený. Ale… „Nejsme nalejvárna. Z tohoto pohledu sedí víc lidí na
zahrádkách,“ směje se.
Přímo na prostějovském náměstí už
to žije. Zde je více kaváren než restaurací. A ty už se v deset dopoledne mohou pochlubit obsazenými zahrádkami. Lidé popíjí kávu, klábosí, nic

21061010740

Jedna z nejčastějších letních vět?
Jedno pivo, prosím. Češi jsou
prostě nejen národem zahrádkářů, ale taky vyznavačů zahrádek – těch u kaváren, restaurací,
hospod. Během posledního roku
však hospody, a s nimi i jejich zahrádky, zažily kvůli vládním opatřením nucený útlum. Nyní se ale
vracejí. A díky lepšímu počasí pulzují životem. I centrum Prostějova se znovu proměnilo v pestrou
paletu letních zahrádek.
Středeční dopoledne minulého týdne však začíná ospale. Okolo desáté
hodiny už ale chodí první lidé i do
hostinců. Jeden z nich v širším centru Prostějova vítá prvního hosta.
I tak ale ustaraný výraz provozní
z tváře nemizí. „Ze začátku to bylo
hrozné. Lidé se naučili pít doma. Zatímco dřív udělali útratu, teď si dají
dvě tři piva. S tím, že si koupí na balkon vodku,“ posteskla si žena. Podle
jejích slov se tržby výrazně propadly. „Obsloužíte pomalu každého
smradlavého bezdomovce, protože

region
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KOUPÁNÍ NA PŘEHRADĚ? STÁLE JEN PRO OTRLÉ

MOSTKOVICE „Nánosy bahna u vstupu do vody, smrad a leklé
ryby. Přemýšlela jsem, zda do vody pustit psa, natož aby tam vlezl člověk,“ takto popsala jedna ze čtenářek situaci na plumlovské
přehradě v průběhu uplynulého týdne. Kromě běžných návštěvníků se katastrofální stav nádrže nejcitelněji dotýká podnikatelů
v jejím okolí. Někteří z nich kvůli nesnesitelnému zápachu musí
rušit naplánované akce. Navzdory tomu se Povodí Moravy zdráhá odpovídat na otázky týkajících se příčin a dalšího vývoje.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Několik let byla plumlovská přehrada vypuštěná. Když se loni začalo
hovořit o jejím opětovném vypuštění, ujišťovalo Povodí Moravy, že
se nic takového nechystá. Přehrada
se měla kvůli potřebné opravě hráze a budování mostu, který se stane
součástí cyklostezky, pouze přechodně upustit. Do začátku sezóny však mělo být vše připraveno
tak, aby si tu lidé mohli naplno
užít léto u vody. Letošní realita
nakonec předčila i ta nejčernější
očekávání.
„Je to špatné. Lidé ve velkém chodí
na úřad a nadávají mi, jak jsme to
mohli dopustit. My na to přitom
nemáme žádný vliv. Naopak jako
obec kvůli stavu přehrady můžeme
letos zřejmě počítat s finanční ztrátou kempu nad přehradou, který

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Povodí Moravy slibovalo rekreační sezónu
bez potíží, nyní drží bobříka mlčení

provozujeme,“ potvrdil starosta
Mostkovic Jaroslav Peška, podle
něhož je chyba, že se vše nezvládlo
podle původních plánů.

Přichází
o další peníze
Podobně situaci vidí i podnikatelé
v okolí nádrže. „Naši klienti nám
momentálně kvůli této situaci ruší
plánované svatby, narušen je celý
chod hotelu. To opravdu není po
skončení vládních omezení nic
příjemného,“ vyjádřila se Jana Ožanová z Hotelu Plumlov, která si
stěžovala na fakt, že se o příčinách
problémů a postupu řešení nebyla
schopná nikde dozvědět bližší informace.
Ze všeho nejvíce ji zajímalo, jak *NCFKPCRąGJTCF[D[NCPCMQPEKWRN[PWNÆJQVÚFPGXÚTC\P÷RQFRN¾PQXCPÚOUVCXGORąÊéKPQWO÷NDÚVPGFQUVCVGMUT¾åGM
Foto: Martin Zaoral
dlouho bude nastalá situace trvat.
rybářů. Na opětovně zaslané otázky Pouze zprostředkovaně se k nám do„Nedokážu si představit, že takto to
Voda stále chybí
ohledně důvodů zdržení připouštění neslo, že dle Povodí Moravy zvednuzůstane ještě nějakou dobu, to by
nádrže, o možných problémech při tí hladiny aktuálně nebrání stavební
odradilo i ty nejotrlejší. Nechci však
nevěstám lhát, že za měsíc to bude Zástupci Povodí Moravy tvrdí, bagrování zdrže a výsadbě mokřadu práce, ale nedostatek srážek a malý
v pořádku, protože to prostě nevím,“ že hospodaření s rybami je zce- či postupu při dopouštění nádrže průtok v tocích, které přehradu zásola v kompetenci prostějovských Večerník odpovědi opět nedostal. bují vodou.
dodala Ožanová.

+<FJID>F½H

Kamínková stezka
sklidila úspìch
Konice (mls) – Další podařenou
akci se podařilo zorganizovat
v Konici. Do Kamínkové stezky připravené u příležitosti 100.
výročí otevření konické sokolovny se zapojilo celkem 124 lidí.
Z nich organizátoři vylosovali
10 výherců. „Stezka je výsledek
úžasné spolupráce zaměstnanců
komunitního centra s lidmi ve
městě. Každý se zapojil dle svých
možností a výsledek stál za to,“
radovala se za pořadatele Veronika Kutá.

Nad pøehradou se rozsvítí
Mostkovice (mls) – Už delší
čas se plánuje vybudování veřejného osvětlení v ulici Chatařská
v Mostkovicích. Obec stavební
povolení na projekt týkající se
rozrůstající se chatové oblasti nad
plumlovskou přehradou získala
už přede dvěma roky. Nyní požádala o prodloužení jeho platnosti. „Důvod zdržení spočívá v tom,
že chceme práci zkoordinovat
s firmou, která v této ulici plánuje
vedení elektrického kabelu. I ona
má na projekt již stavební povolení. Kdy práce začnou, bude
záležet na nich,“ vysvětlil starosta
Mostkovic Jaroslav Peška s tím,
že v uvedené oblasti by se výhledově měl vybudovat i vodovod.

'ÈWLXzPRKRXÔ½GLW
Kostelec na Hané (mls) – Tohle
vypadá moc pěkně. První etapa
revitalizace sídliště Sport v Kostelci na Hané byla v uplynulém
týdnu úspěšně zkolaudovaná.
Děti tak mohou vyrazit mimo
jiné i na nové dětské hřiště umístěné za panelovým domem. „Je
však nutné dodržovat provozní
řád,“ upozornil starosta František
Horák.

IµHîNOÁQTFQ@OGT

truhlíky

21061110759

KONICE Tohle tu chybělo! Začátkem června se v Konici pustili
do výsadby truhlíků na místním
náměstí. Drtivou většinu lidí tato
novinka potěšila.
Nová výsadba na náměstí některým z místních připomněla doby
dávno minulé. „Pamatuji doby, kdy

paní Hořtičková krásně vysazovala
náměstí a místní ženy dobrovolně
pomáhaly. V záhonech dominovala
červená a oranžová barva. V kašně
bývala voda a stříkal vodotrysk,“
zavzpomínala s notnou dávkou příjemné nostalgie Lenka Hronová.
(mls)
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Foto: Facebook

Mateøídouška opìt
v provozu
Plumlov (mls) – Hraní a zpívání, tancování, cvičení, ruční tvorba, výlety do přírody a také dobrá
nálada – to vše po delší přestávce
opět může nabídnout Mateřské
centrum Mateřídouška. Na faře
v Plumlově je od uplynulého
týdne otevřeno každý čtvrtek od
9.00 do 12.00 hodin.

21061110765

osázené

21061010751

Ve čtvrtek 10. června prováděli
policisté dohled nad silničním
provozem ve Vícově. Před půl
desátou večer tam zastavili motocykl Jawa s nečitelnou registrační značkou. Motocykl řídil
čtyřiatřicetiletý muž, který se
v rámci silniční kontroly podrobil dechové zkoušce na alkohol.
Ta byla pozitivní s výsledkem
1,83 promile alkoholu. Řidič
s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal požití alkoholu
před jízdou. Lustrací policisté
zjistili, že i kdyby byl řidič střízlivý, na motocyklu nemá co pohledávat. V evidencích je totiž
veden jako neřidič. V minulosti
mu byl řidičský průkaz zadržen,
ale po uplynutí trestu si nezažádal o jeho vrácení. Problém byl
také s motocyklem. Čtyřiatřicetiletý muž k němu nepředložil
žádné doklady a policisté zjistili,
že již není evidován. Nyní je muž
důvodně podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Při kontrole
všechno špatně

Podezřelým chováním na sebe
upoutal pozornost dvaačtyřicetiletý řidič v Přemyslovicích. V noci z úterý 8. na středu
9. června narazil na policejní
hlídku. Aby se vyhnul kontrole, na křižovatce prudce odbočil vpravo, aniž by dal znamení
o změně směru jízdy. Policisté
nemeškali a vyrazili vůz zkontrolovat. Za volantem seděl
uvedený muž, který jim nepředložil žádné doklady potřebné
k provozu vozidla. Policisté
v registru řidičů zjistili, že dotyčný měl v letech 2015 až 2017
soudem uložen zákaz řízení. Po
něm si však muž řidičský průkaz neobnovil. Policisté řidiče
vyzvali jak k dechové zkoušce
na alkohol, tak testu na drogy.
Dechová zkouška vyšla negativně. Problém nastal až u testu na
drogy. Test byl pozitivní na látku amfetamin/metamfetamin.
Následnému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve
a moči se odmítl podrobit.

Zdrogovaný
hlídce neujel

Policisté pátrají po pachateli, který vnikl do bytu v obci Dobromilice. Minulou středu 9. června
v brzkých ranních hodinách využil toho, že nebyly uzamčeny
vstupní dveře jak do bytového
domu, tak do předmětného bytu.
Uvnitř odcizil mobilní telefon
značky Motorola a pánské boty
Nike. Poškozená vyčíslila způsobenou škodu na 4 500 korun. Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu porušování
domovní svobody.

Přišla o mobil i boty
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v Čechách pod Kosířem. Nakonec
zvítězila představa mužského majitele
panství, který měl k přírodě opravdu
silný a dlouhodobý vztah. „Chci divoký
park jako prostor pro fantazii, tajemství
a dobrodružství,“ představil svoji vizi
hrabě, který sám sebe prezentoval jako
filozofa s rýčem. Ostatně mnohé z dosud rostoucích stromů u zámku zasadil
svýma vlastníma rukama.
Kromě hravého vysvětlení rozdílu mezi
anglickým a francouzským parkem se
návštěvníci dozvěděli celou řadu zajímavostí včetně pověsti o zakutáleném
klubíčku a draku dlícím ve zdejší jeskyni
či faktu, že se malíř Josef Mánes naučil

pprohlídka
roohlíídka zámeckého
zámeckkéhho parku
paarkku

Sestříhané keře a záhonky plné růží, jak
o tom snila paní hraběnka, nebo raději
divoká a romantická příroda s krásnými stromy a tajuplnými zákoutími,
jak to prosazoval její manžel František
Josef II. hrabě Silva-Tarouca. Tak to byl
základní konflikt příběhu kostýmovaných prohlídek zámeckého parku

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

3x foto: Martin Zaoral

svěřila se Večerníku jedna z účastnic
prohlídky, která dorazila z Olomouce.
Návštěvnost atraktivních prohlídek
nebyla špatná, mohla však přece jen
být i o něco vyšší. „Svoji roli zřejmě sehrálo nevypočitatelné počasí i to, že už
se v okolí rozběhla řada dalších akcí,“
přemítal kastelán zámku Martin Váňa,
který se v jednom případě sám zhostil
role průvodce.
Dalším zpestřením letošní sezóny
v Čechách pod Kosířem bude nepochybně lehce strašidelné Svatojánské
čarování, které je připraveno na sobotu 26. června.

Zákaz opírají o skutečnost, že lišky
v lese loví hlodavce a hlavně zajíce, kteří okusují sazenice stromků. Po těchto
úvahách se nabízí otázka. Má záchrana
zvěře při kosení pícnin vůbec význam?
Dobrý myslivec vždy odpoví, že má.
S tímto vědomím jsme nastoupili do
první letošní seče. Stáli jsme před třemi
plochami o výměře 17 hektarů a dvakrát 35 hektarů. Pole oddělují polní cesty, remíz a suchá svodnice. Naše krajina
je silně zatěžována civilizačními tlaky.
Zvěř je trvale rušena, a proto uprostřed
jetelových polí nachází klid pro svoje
životní potřeby a netuší, že jednoho
dne přijede zemědělská technika. Do
záchrany zvěře nastoupili čtyři lovečtí
psi a na závěr se připojil pátý. Mladou
fenu českého fouska vedl Jan Bija, druhou mladou fenu českého fouska Luděk Slavík, zkušenou fenu německého
krátkosrstého ohaře vedl Jan Toman,

mladou fenu malého münsterlandského ohaře Aleš Trávníček a fenu kokršpaněla Iveta Doubravská.
V prvním poli o výměře 17 hektarů jsme
zvedli 6 kusů srnčí zvěře a 5 dospělých
zajíců, v porostu nebyla žádná srnčata.
Po našem odchodu na pole najela zemědělská technika, čtyři traktory s bubnovými rotačními sekačkami se záběrem
pěti metrů. Na traktorech fungovalo
akustické a světelné plašící zařízení. Na
druhém poli byli zajíci, srnci a srny. Podle chování srn jsme hledali srnčata.
Toto pole jsme také zvládli a nastoupili
na třetí. To za námi již byla zemědělská
technika, která nás vysokou pojezdovou
rychlostí doháněla. Naše práce trvala
celý den a únava psů i vůdců byla veliká.
Bez pomoci dalších členů spolku Vladimíra Tesaře, Ing. Drahotína Horňáka
a JUDr. Františka Jurtíka, kteří zajišťovali
občerstvení, bychom tuto náročnou
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KLADKY Tohle byl pro Kladky velký den! Spousta lidí si uplynulou
sobotu 12. června nenechala ujít příležitost nahlédnout do prostor
nedávno zrekonstruované budovy obecního úřadu, kde se v budoucnu budou pořádat větší společenské akce. Velkým lákadlem pro stovky návštěvníků z řad místních i lidí z okolí byly také pečené makrely
připravené místními hasiči, přítomným na návsi hrála kapela Poslední kovboj.

Michal KADLEC

DRŽOVICE To se tedy v Držovicích dějí věci... V minulém vydání
Večerníku jsme informovali o nesmyslném rozmnožení napojovacích komunikací na rondel v Olomoucké ulici. O pár desítek metrů
dál ale probíhá ještě mnohem horší
drama! Rodina Chovancova, bydlící v jednom z domků v Konečné
ulici, je totiž pod obrovským tlakem
silného německého developera.
Ten před rokem odkoupil sousední
/[UNKXEK\$ÊNQXKE.WVQVÊPC\CEJT¾PKNKXRQNÊEJRąGF\GO÷F÷NEKP÷MQNKMFTWJč\X÷ąGRąG nemovitost a hodlá zde v rozporu
FGXwÊOUTPM[
ZHQVQ/[UNKXGEMÚURQNGM$ÊNQXKEG.WVQVÊP s územním plánem Držovic vybučinnost nezvládli. Výsledkem naší práce v čele s Davidem Tomanem, kteří dovat další obchodní zónu. Přestože
byla záchrana dospělé zaječí i srnčí zvě- s námi úzce spolupracovali. Možná úřady rodinu uklidňují, developer
ře, vynesení čtyř srnčat a posečení třech z traktorů obdivovali naši pěší činnost se mladé manželské dvojici s malým
dítětem neštítí vyhrožovat!
srnčat. O další ztráty životů, na které ve vysoké vojtěšce.
jsme v pokosech jeteliny nepřišli, se po- Psi si prověřili svoji fyzickou zdatnost
starali predátoři. První přiletěli krkavci a procvičili práci před zvěří, postupováManželé Chovancovi z Držovic nea čápi.
ní a vystavování.
Musíme poděkovat pracovníkům zeJan Toman, bývalý předseda prožívají nyní zrovna pohodové chvíle.
mědělského podniku Rolsu Lešany Okresní myslivecké rady Prostějov „Vloni prodali naši sousedé svůj rodinný

dům s pozemkem zahraničnímu developerovi. Podle územního plánu
Držovic se jedná čistě o rezidenční čtvrť
určenou pouze pro obytnou zónu, případně pro malé podnikání. Následně
za námi přišel zástupce developera a začal na nás tlačit, abychom jim prodali
i náš dům s pozemkem. My jsme to pochopitelně odmítli a tím začaly problémy,“ vrací se na začátek nelehkých časů
Petra Chovancová z Držovic. „Jednatel developerské firmy z Německa
nám začal vyhrožovat s tím, že tady
hodlají postavit obchody a udělají
nám ze života peklo! Budeme prý čelit hlučnosti a prašnosti. Když manžel
argumentoval tím, že podle územního
plánu obce tady nelze obchody stavět,
bylo mu doslova řečeno, že developer
má neomezený příjem peněz a pomocí
nich dokáže změnit všechno,“ sdělila
exkluzivně Večerníku bezradná žena.
Tímto ale nátlak ze strany developera
neskončil. Manželé Chovanci totiž
mají na svém pozemku postavenou

zděnou kůlnu, která však přesahuje na
pozemek sousedů. Tedy nově ve vlastnictví developera... „Přišel nám výhružný dopis, že developer bude do třiceti
dnů kůlnu, která má společnou střechu
i zeď s kůlnou na sousedním pozemku,
bourat. A prý si tak máme zabezpečit
statiku stavby na své polovině, jinak
celá padne k zemi,“ prozradila Chovancová. Na dopisu od developera, který má Večerník k dispozici, ostatně
stejně jako další důležité dokumenty v této kauze, však je pouze razítko
firmy bez jediného jména zástupce
developera. Co na to úřady?
Určité uklidnění do rodiny vnesl dopis
ze stavebního úřadu v Prostějově, kam
se pan Chovanec obrátil se stížností
na jednání developera. Z magistrátu
ovšem sice přišla zpráva, že developer
nepožádal o žádný demoliční výměr,
nicméně stavební úřad mu není schopen v bourání kůlny na společném pozemku zabránit! „Stavební úřad k dnešnímu dni neeviduje žádné vydané

Pomocí peněz prý developer dokáže všechno...

➢ z titulní strany
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„Prožíváme vrchol jara a v tomto období čeká na zvěř využívající jetelových kultur velké nebezpečí při sklizni.
Všichni dobří myslivci mají zájem na
záchraně zvěře před největšími predátory, kterými jsou zemědělské stroje.
Členové Mysliveckého spolku Bílovice-Lutotín před každou sklizní organizují různé záchranné akce. Za mnoho
let této činnosti jsme vyzkoušeli rušení
zvěře před pokládáním mláďat, umísťování zradidel v porostu, pohazování
pachových tamponů a nakonec vždy
zůstala fyzická práce s loveckými psy
v průběhu sečení.
Musím konstatovat, že zemědělci na
polích nechtějí zvěř, což potvrzuje
upravená vyhláška o době jejího lovu.
Lesníkům překáží zvěř zase v lese.
Setkal jsem se s názorem, že majitelé
lesů, kteří vydávají povolenky k lovu,
zdůrazňují lovcům, aby nelovili lišky.

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL

Pro děti už máme připravené disciplíny
a také bohaté občerstvení. A na všechny
účastníky už čekají hezké ceny,“ nastínil
hlavní organizátor akce Tomáš Kučera.
Soutěžících už je nyní přihlášeno více
než sto. Nechybí mezi nimi děti z blízkého okolí, ale také například z Brna či Jeseníků. Této akce se účastní i dětské domovy. „Zájem ze strany dětí mě velmi těší, je
vidět, že jim dlouho upíraný pohyb chybí. Jen bych chtěl ještě připomenout, že
se žádné startovné neplatí, je však nutná
předchozí registrace přes mou osobu ať
už telefonicky, nebo e-mailem. V den
konání akce už totiž registraci nemohu
slíbit, protože organizace disciplín bude
dána dopředu,“ doplnil Kučera. (jaf)
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si budou moci projít kroniky města
a najít tak zmínky či fotografie nejen
o sobě, ale i známých či příbuzných.
Odpoledne v areálu ZUŠ bude k mání
řada aktivit, nebude chybět vystoupení pro děti. Zlatým hřebem sobotního
programu bude vystoupení známé hudební skupiny Slza.
Neděle 20. června pak bude patřit především místním umělcům ze základní
umělecké školy. „V plánu je samostatný program s názvem Spolu dokážeme víc. Děti předvedou, co si distančně nacvičily, vystoupí sbor i učitelská
kapela,“ prozradil ředitel ZUŠ Němčice nad Hanou Ladislav Gazdag.
Celý program je k nalezení na internetových stránkách města www.nemcicenh.cz.
(sob)

opatření vůči předmětné stavbě a ani
o takové opatření nebylo požádáno.
Není tak oprávněn vydávat předběžná
opatření ani postupovat jinak, než je
stanoveno ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech. Stavební úřad dále uvádí, že majetkoprávní
vztahy vyplývající ze skutečnosti, kdy
se jedná o stavby na dvou pozemcích
ve vlastnictví různých osob, které však
nejsou fakticky rozděleny, není příslušný řešit stavební úřad a tyto spory
je nutné řešit výlučně soudně, a to formou civilního procesu,“ uvedl Michal

Hrubý, referent Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. „Na základě
tohoto dopisu se obáváme, že developer nám kůlnu zbourá a pak se s ním
budeme několik let soudit,“ obává se
Petra Chovancová.
Ani starosta Držovic současný přístup německého developera nechápe.
„Územní plán Držovic zcela jednoznačně vylučuje v uvedené lokalitě stavět
jakoukoliv obchodní zónu a k žádné
změně územního plánu ani nedošlo.
A ani o ní vůbec neuvažujeme. Obec
ani žádný developer nekontaktoval

s úmyslem výstavby obchodů místo rodinného domu. Rodině Chovancových
samozřejmě poskytneme pomoc, která
bude v našich silách,“ uvedl pro Večerník Jaroslav Studený.
Večerníku se zatím nepodařilo kontaktovat developerskou společnost
z Německa, ale budeme se o to všemi
silami snažit v nadcházejících dnech.
Redakci by především zajímalo, proč
kvůli nepovolené stavbě, která by byla
navíc v rozporu s územním plánem
Držovic, vyhrožuje majitelům sousední nemovitosti?!

2x foto: Michal Kadlec, internet
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došlo na naši adresu...

v zámeckém rybníku plavat. Konečně
právě malířský altán s jeho kresbami
byl rovněž jednou ze zastávek prohlídky, která návštěvníky zavedla i na
zdejší červenou věž. Dozvěděli se též,
že dubová alej vedoucí parkem byla
původně dlouhá tři kilometry a táhla
se až ke statku Gabrielov na Kosíři či že
zámeckou oranžerií navrhl architekt,
jehož dílem je i slavný pražský palác Lažanských, kde sídlí vyhlášená kavárna
Slavia. „Byla jsem tu loni na koncertu
operní pěvkyně a letos jsem se sem ráda
vrátila. Park je opravdu úžasný, myslím,
že jsem podobný zatím nikde neviděla,“

0¾XwV÷XPÊEKUK\¾OGEMÚRCTMXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGORTQwNKXQRTCXFWFQDTÆURQNGéPQUVK

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

Víkend otevřených
zahrad nabídl
kostýmované
prohlídky
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ČECHY POD KOSÍŘEM Máte
v plánu založit si vlastní zámecký
park? Pokud ano, pak jste mohli
načerpat inspiraci během některé z celkem osmi kostýmovaných
prohlídek v Čechách pod Kosířem,
které se konaly po oba dva dny
uplynulého Víkendu otevřených
zahrad. Vycházku parkem doplněnou o řadu zajímavých a humorně podaných informací si však
mohli užít i ti, kteří třeba nedisponují vhodnými nemovitostmi.
Možností nepohrdl ani Večerník.
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Loňský rok oslavám příliš nepřál.
Letošní už je na tom trochu lépe.
A třeba Němčice nad Hanou se
toho rozhodly využít. Příští víkend
tak město představí třídenní kulturní a společenský program, kterým oslaví padesát let města. ¨
Padesátin Němčice nad Hanou coby
město dosáhly loni, až letos se ale dostane na jejich oslavu. Přesto – nebo
možná právě proto – bude program
opravdu hodně pestrý. Všichni si užijí
tance, hudby i veteránů.
Program začne už v pátek 18. června,
v 19.00 hodin přijde na řadu slavnostní oceňování obyvatel města. V soboKonečně už nebudou muset pocho- tu 19. června kolem desáté hodiny se
vávat basu pod širým nebem! V Klad- příchozí mohou těšit na dostaveníčko
kách se po letech podařilo vybudovat historických vozidel. V tomtéž čase
nový společenský sál, který bude
sloužit pro konání společenských akcí
v obci. Ten v obci citelně chyběl. „Stará hospoda je už zhruba deset let zavřená a jinak u nás prostě nebylo kde
udělat ani svatební hostinu,“ nastínil
starosta Kladek Josef Hofman.
To se nyní změnilo. Po kompletní rekonstrukci nezůstal v budově kámen na ZDĚTÍN Nemáte na sobotní odpolekameni. „Kanceláře se přesunuly z patra dne program pro vaše ratolesti? Zkusdo přízemí a nahoře vznikl prostor, kam te navštívit fotbalový areál ve Zdětíně,
se vejde kolem stovky lidí. Těším se, že kde se koná další ročník olympiády
v něm budeme moci v zimě uspořádat dětí a mládeže pořádaný místním
třeba ples. Ale bude tu i řada dalších akcí Sokolem ve sp olupráci obce a místod soukromých oslav přes dětský maškar- ních podnikatelů. Všechny zúčastní ples či setkání seniorů. Také se sem pře- něné děti se mohou těšit na řádnou
sune pochovávání basy, které jsme zatím dávku pohybu v rámci soutěží a také
vždy museli dělat venku,“ radoval se Josef hodnotné odměny pro všechny registrované. Mimo to si na své přijdou i
Hofman.
S opravou obecního úřadu v Klad- rodiče a fanoušci, na které bude čekat
kách se začalo loni v květnu, práce se bohaté občerstvení.
podařilo dokončit letos v dubnu. Re- Ve Zdětíne je už na olympiádu vše přializace projektu vyšla na 17,8 milionu chystáno. „Určitě bych ––chtěl všechkorun, z toho 10 milionů obec získala ny srdečně pozvat, aby se v sobotu
odpoledne přišli pobavit do Zdětína.
na dotacích ze státního rozpočtu.
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rozhovor večerníku

Dobrovolnice z organizace Nábor hrdinů Leona Koláčková
zve příští úterý 22. června do olomoucké kavárny. Proč?
ČECHOVICE Už za pár dnů se
v nedaleké Olomouci koná nábor
do registru dárců kostní dřeně.
O jeho propagaci se stará dobrovolnice Leona Koláčková (na snímku),
která vypomáhá dobročinné organizaci Nábor hrdinů. Ta celou tuto
akci pořádá. V rámci kampaně před
náborovým dnem nedávno zavítala
i do fotbalového areálu v Čechovicích, kde se konala sbírka v rámci
dobrovolného vstupného na zápas
a po něm došlo také na natočení
krátké videopozvánky místními
fotbalisty. U této příležitosti jsme
sympatickou ženu vyzpovídali.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Mohla byste ve zkratce představit organizaci Nábor hrdinů?
„Jedná se o dobročinnou organizaci,
která funguje od roku 2019 a pořádá
náborové akce do Českého národního registru dárců dřeně v různých
koutech republiky. Na těchto náborech zapsali téměř šestnáct stovek
potenciálních dárců, kteří by mohli
v případě genetické shody pomoci
lidem v boji s leukémií nebo jinou
závažnou poruchou krvetvorby.
S touto aktivitou začali po onemocnění kamarádky leukémií, kdy se
dozvěděli, že každý čtvrtý pacient
vhodného dárce nenajde.“
yy Kdy jste se nechala zapsat do registru dárců? A jak jste se k organizaci dostala?
„Moje kamarádka onemocněla leukémií, v tu chvíli se tak většina osob
z jejího blízkého okolí rozhodla pro
registraci do dárců kostní dřeně.
Ona poté nemohla sehnat více než
rok dárce, tak se rozhodla zkontaktovat tuto organizaci. A Nábor hrdinů se rozhodl přijet za ní sem k nám
na Moravu. Když jsem se o tom dozvěděla, organizátorce těchto akcí
jsem napsala a sešly jsme se s tím, že
bych jim chtěla pomoci. Začala jsem
s nimi na olomouckém náboru spolupracovat.“

yy Jakým způsobem probíhá taková spolupráce?
„Řešili jsme různé možnosti, jak
na olomoucký nábor dostat co nejvíc lidí, ať už se jednalo o propagaci
v místních médiích, či například
v obchodních centrech. Teď se nám
podařilo dohodnout s magistrátem,
že budou plakátky vystaveny i v městské hromadné dopravě. A jsme rádi za
spolupráci s Večerníkem.“
yy Nyní jste se objevila v Čechovicích, kde vyjádřil místní fotbalový
oddíl podporu organizaci. Proč
zrovna tento tým?
„S Lukášem Koláčkem se dlouhodobě znám, tak jsem jej kontaktovala,
zda by nebyla možnost uspořádat
takovou menší akci v Čechovicích,
kde by pak i kluci následně natočili
nějaký spot. Říkal mi, že v tom nevidí problém, jen se bude muset zeptat
kluků, zda do toho půjdou. A ti prý
bez váhání souhlasili, za což jsem
nesmírně ráda, protože to pro nás
opravdu hodně znamená.“
yy Když jsme se zastavili u vytvoření spotu místními fotbalisty, k čemu
přesně nyní Náboru hrdinů poslouží?
„Tato upoutávka se bude vázat k akci,
která se bude konat v olomoucké
kavárně Coffee Library příští úterý
22. června. Bude to od deseti do sedmnácti hodin, kde se budou moci lidé
zapsat do registru dárců kostní dřeně.
Registrace trvá opravdu chvilku, navíc
nejdete do žádného nemocničního
prostředí nebo nějakým způsobem
pro vás nepříjemného. Tam si můžete
v klidu sednout, dát si dobrou kávu
s nějakým zákuskem a u toho se zaregistrovat. Je to takové spojení příjemného s užitečným.“
yy Které podmínky musí člověk
splnit, aby se mohl zapsat do registru dárců?
„Co se týče podmínek, tak tam platí
věková hranice pro registraci od 18
do 35 let, ozvat se vám pak však mohou klidně i později, protože v registru zůstáváte až do šedesáti. Musí se
navíc jednat o zdravého člověka, který váží alespoň padesát kilogramů
a neužívá dlouhodobě žádné léky.
Tato podmínka se nevztahuje na antikoncepci či léky na sezónní alergie,
v tom problém není.“

yy Jak tedy celá registrace probíhá?
„Když se přijdete zaregistrovat, tak
musíte prvně vyplnit dotazník a následně se provádí pouze stěr z dutiny
ústní, který si provádí přímo sám registrovaný. Je to jednoduché, člověk
si vezme dvě štětičky a vytře si jimi
dásně. To celé zabere nějakých deset
minut času.“
yy A jak velká je šance, že se člověk
stane i dárcem?
„To, že se člověk přihlásí do registru, ještě neznamená, že se stane dárcem, protože pravděpodobnost shody je pouhé
jedno procento. Sama jsem například
v registru už více než rok a zatím ani nepřišla nějaká zmínka o tom, že bych teoreticky mohla někomu dřeň darovat.“
yy Často se mluví o tom, že odebírání kostní dřeně je velmi bolestivá
záležitost. Je tomu opravdu tak?
„Dříve se odběr prováděl jedině během
narkózy z pánve punkční jehlou. Ani to
nijak zvlášť nemusí bolet, po probuzení
z narkózy to dárci prý přirovnávají k podobné bolesti, jako kdyby třeba uklouzli na ledu. V současné době už je ale také
druhá možnost, která se podobá odběru krevní plazmy. Pro dárce to představuje jen dva vpichy a přibližně tři nebo
čtyři hodiny drobného nepohodlí, kdy
musí být připojený na separátor. Každý
si může způsob odběru vybrat. Pokud
to může zachránit něčí život, tak si myslím, že narkóza či čtyři hodiny času pro
člověka neznamenají nic.“
yy Mluvila jste o kamarádce a pravděpodobnosti shody. Podařilo se
právě pro ni najít dárce?
„Ano, jí se to podařilo. Nyní je po
transplantaci asi měsíc a půl. Vše je
tedy zatím velmi čerstvé. Transplantace kostní dřeně a léčba celkově jsou velice náročné a než si vše sedne, chvíli to
trvá. Věříme, že vše bude v pořádku.“
yy Vy jste členkou nebo dobrovolníkem této organizace?
„Já přímo členkou uvedené organizace nejsem, pouze vypomáhám v rámci Olomouckého kraje. Angažovala
jsem se, protože tady nemají žádné
kontakty či známé, kteří by se to snažili dostat do povědomí místních občanů. Celkově se o to starají manželé
Martina a Stanislav Chmelovi, dělají
to vážně dobře a pouze jako dobrovolníci při zaměstnání a při dětech.“

Registrace trvá opravdu chvilku, navíc
nejdete do žádného nemocničního prostředí
nebo nějakým způsobem pro vás nepříjemného.
Tam si můžete v klidu sednout, dát si dobrou kávu
s nějakým zákuskem a u toho se zaregistrovat.
Je to takové spojení příjemného s užitečným...

(QVQCTEJKX.-QN¾éMQXÆ

yy Jste ale jednou z hlavních tváří
olomouckého náboru, který by měl
proběhnout, a snažíte se to hojně
propagovat. Jedná se o jednorázovou akci, nebo byste u toho ráda
nadále zůstala?
„V současné chvíli nad tím příliš nepřemýšlím. Je to samozřejmě složité.
Sama mám svou práci plus k tomu
dvě děti, takže ono toho času opravdu
není nazbyt. Nicméně v rámci Olomouckého kraje se nějaké dlouhodobé spolupráci nebráním, a když budu
moci, určitě ráda pomůžu.“

yy Kromě natočené upoutávky proběhla v Čechovicích také
finanční sbírka během zápasu.
K čemu budou peníze využity, a je
něco, co byste ráda lidem vzkázala?
„Peníze půjdou na konto organizace
a budou využity na zajištění dalších
náborových akcí. A co bych chtěla
vzkázat? Neskutečné poděkování
všem, kteří se této akce zúčastnili a jakýmkoliv dílem pomohli. Počínaje fanoušky Čechovic, vedení klubu, fotbalisty až po Lukáše Koláčka. Mám
z toho opravdu neskutečnou radost.“

vizitka

21042010464

LEONA KOLÁČKOVÁ
✓ narodila se 1. května 1987 v Olomouci
✓ vystudovala obor logistiky služeb
na Vysoké škole logistiky v Přerově
✓ je vdaná, má dvě děti
✓ pracuje jako koordinátorka rodinného
centra v Olomouci
✓ v současné době na mateřské dovolené
✓ do registru dárců kostní dřeně se zapsala poté,
co její kamarádce diagnostikovali leukémii
✓ přes svou kamarádku se dostala také k organizaci Nábor hrdinů,
které v současné chvíli dobrovolně vypomáhá na území Olomouckého kraje
✓ společně s fotbalisty Čechovic připravila videopozvánku na náborovou
akci, která se uskuteční 22. června v olomoucké kavárně Coffee Library
zajímavost: mezi její koníčky patří cestování a jóga
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PROSTĚJOVSKO Nejlepší stavby
nebo rekonstrukce minulého roku
soutěžily o cenu Stavba roku 2020
Olomouckého kraje. V šesti kategoriích uspěly tři stavby z Olomouce,
mezi nimi také náročná rekonstrukce tramvajové trati v ulici 8. května.
Ceny byly vyhlášeny v pátek 4. června za účasti hejtmana Josefa Suchánka a čestná uznání si vysloužily také
dvě stavby z prostějovského regionu.

Michal KADLEC

èGUVP¾W\P¾PÊXUQWV÷åK5VCXDCTQMW1NQOQWEMÆJQMTCLGQDFTåGN[CWVQDWUQXÚVGTOKP¾NPC(NQTK¾PUMÆOP¾O÷UVÊX2TQUV÷LQX÷KTGMQPUVTWQXCP¾wMQNCXG
5OTåKEÊEJ
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i minulé zastupitelstvo. Našli jsme
dobré architekty, kteří byli schopni
zakomponovat do naší obce parádní
objekt. A ten se líbí i našim občanům
a také návštěvníkům obce,“ uvedl pro
Večerník Aleš Moskal, starosta Smržic.
Letošní ročník soutěže Stavba roku
Olomouckého kraje byl oproti jiným výjimečný – stejně jako ostatní
oblasti veřejného života ji ovlivnila
epidemie covid-19. Hodnocení projektů tak probíhalo on-line. (mik)

PROSTĚJOV Série protiepidemických rozvolnění vrátila hosty
do restauračních zařízení a v jedné z okrajových částí Prostějova se
již uskutečnila i první tancovačka.
Na ní však došlo k incidentu mezi
třemi ženami, do kterého se zapojil také starší muž. Ten do jedné ze
žen strčil, až upadla na zem. Potyčku museli uklidnit až přivolaní
strážníci městské policie.
Pěkné počasí přilákalo v pátek
4. června návštěvníky na venkovní
posezení. Ne vždy se to ale obejde
bez problémů. „Strážníci řešili po
dvaadvacáté hodině napadení mezi
hosty v okrajové části města,“ sdělil na úvod Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
A vzápětí popsal melu, která se při
zábavě strhla. „Nejprve došlo k fyzickému kontaktu mezi pětašedesátiletou a devětatřicetiletou ženou.

Starší ze dvojice během tancování
přistoupila k mladší ženě a rukou jí
poškrábala na zádech. Svědkem tohoto incidentu byla kamarádka napadené ženy. Ta, když celou situaci
uviděla, se jí ihned slovně zastala.
Na vzniklý incident reagoval také
pětašedesátiletý muž, který rukama
odstrčil kamarádku napadené a ta
následkem tohoto fyzického výpadu upadla na zem. Dále už konflikt
pokračoval jen ve slovní úrovni,“
prozradil Zapletal.
Za přítomnosti hlídky strážníků
sváděli účastníci sporu vinu jeden
na druhého a nedokázali se shodnout. „Viditelné zranění nikdo
z přítomných aktérů neměl a lékařské ošetření nepožadoval. Případ
byl oznámen správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ uzavřel mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

21052110614

21061110767

21061110764

21052010612

Do soutěže se letos přihlásilo více než
třicet projektů z celého kraje od rodinných domů až po dopravní nebo průmyslové stavby. O vítězích cen v pěti
kategoriích rozhodla odborná porota
a udělovala se rovněž cena hejtmana
a několik čestných uznání, mimo jiné
stavba autobusového terminálu na Floriánském náměstí v Prostějově či stavba nové základní školy v obci Smržice.
„Pro nás je to ocenění skutečně dobré
práce, měli jsme při výstavbě autobusového terminálu a vůbec rekonstrukci Floriánského náměstí šťastnou ruku
při výběru projektanta i zhotovitele.
Stejně zdařilým způsobem se snažíme

škrábancům
na zádech!

o vyřešení autobusové dopravy v ulici
Újezd,“ řekl Večerníku Jiří Rozehnal,
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Nadšení z čestného uznání pochopitelně panuje také ve Smržicích.
„Samozřejmě nás ocenění potěšilo,
obzvláště když jsme uspěli v kategorii, která byla nejvíce obsazená.
Do rekonstrukce naší školy jsme investovali i za pomoci dotací celkem
43 milionů korun a jde o skutečně
zdařilou stavbu, na které se podílelo
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Nastal čas k návštěvám kulturních a společenských akcí, které byly
Prostějovanům dlouhou dobu odpírány. Problém ovšem může nastat
u těch, kteří během koronavirové pandemie zlenivěli a nikam se jim
nebude chtít. A takových lidí je požehnaně...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Během
těchto dní na vás v plné míře dopadnou starosti nejen o rodinu, ale
i zvířecí miláčky. Partnera totiž čeká
služební cesta, tudíž budete muset
vydatně zaskočit. Největší problémy vás čekají s dětmi.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Uprostřed
týdne potkáte člověka, který vás
bude inspirovat a vlije vám nové
krve do žil. Společně se pustíte
nejen do sportovních aktivit, ale dotyčný vás vytáhne i do společnosti,
kterou jste dlouho ignorovali.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebude se vám moc líbit, že vás partner odstaví na druhou nebo dokonce třetí kolej a začne se věnovat
svým aktivitám. A dokonce i jiným
lidem. Převažovat u vás začne žárlivost – nebude divu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Měli byste
se teď zaměřit více na rodinu, kterou jste v poslední době zanedbávali. Pokud začnete doma trávit více
času, kromě vděčnosti se dočkáte
i více lásky a náklonnosti. Určitě to
nepodceňujte.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vykonáte
spoustu práce, přesto neustále budete mít pocit, že jste na něco zapomněli. A ten vás neopustí ani ve
chvíli, kdy od zaměstnavatele dostanete hodně vysokou výplatu. Pořád
zůstanete neklidnými.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Vy se tento týden rozhodně vyhýbejte alkoholu. Pokud se někde zapomenete
na mejdanu nebo jiné společenské
akci, čeká vás ostuda a budete moci
chodit akorát tak kanály. Snažte se
abstinovat.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nedávno vám významně pomohli známí
a kamarádi, nyní je ale řada na vás.
Jeden z blízkých lidí se dostane do
problému, tak nedělejte, že ho neznáte! Pomocnou ruku mu určitě
nabídněte, vyplatí se to.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Do práce se vám moc chtít chodit nebude,
nicméně výmluvy na nemoc nebo
zranění nezaberou. Nadřízení po
vás požadují spousty práce, a pokud
ji neuděláte vy, hrozí vám, že o ni
přijdete. Stojí to za to?

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Širokým obloukem se vyhněte lichvářům! Sice máte nyní hluboko do
kapsy, ale dá se to přežít i bez půjčování peněz. Musíte se ale hodně
uskromnit, na což nejste zvyklí.
Doba vás ale donutí.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Docela často a rádi používáte jadrné
výrazy. Ovšem nyní potkáte zajímavou osobu, do které se bezhlavě
zamilujete. A před ní se rozhodně
sprostě mluvit neodvážíte. Výrazně
změníte svůj slovník.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dostanete geniální nápad, který byste
rádi zrealizovali. Má to ale jeden háček, chybí vám k tomu více pracovitých rukou a také peníze. Zkuste
tedy zvolit úspornější variantu, ale
pomocníci se najdou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. S vervou
se pustíte do řešení problémů, které
jste si v posledních letech nadrobili.
Některé resty jsou už opravdu hodně prehistorické, ale kdy je napravit, když ne právě teď? Ano, nyní je
ideální doba!

nákupníí
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu:
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

14. června 2021

Zdravá výživa je závislá na příjmu výživových látek z potravy. Výživové látky,
které potřebuje lidský organismus k získání energie, růstu a obnově buněk, tkání a orgánů, a které přijímá v potravinách, musí obsahovat bílkoviny, sacharidy,
tuky, vitamíny, minerály, vlákniny a vodu. Energetická hodnota potravin se obvykle vyjadřuje v kilokaloriích nebo joulech. A jelikož je v populaci čím dál oblíbenější, vyrazili jsme zjistit, jak jsou na tom vybrané výrobky nákladově. Nejlevnější
bio rýžové chlebíčky značky Racio, makadamové ořechy a brusinky bikvy nabízí
shodně Albert. Kokosový olej extra virgin jsme objevili nejvýhodněji v Kauflandu.
Uzený tempeh a žitné vločky má v nabídce pouze Tesco.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 9. června 2021.

INFORMUJE
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Po velmi dlouhé době jsme velmi rádi, že můžeme nabídnout
školení realizované prezenční formou. Nenechejte si dne
22. června 2021 od 9.00 hodin
v Národním domě ujít seminář
k novinkám v důchodovém pojištění, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Okresní
správou sociálního zabezpečeaní Prostějov.

Přednášející bude jako vždy zkušená lektorka Bc. Taťána Sojková. Po
celou dobu konání budou přítomni
pracovníci OSSZ Prostějov, kteří
budou připraveni v rámci diskuse
zodpovídat Vaše dotazy. Seminář
je určen všem pracovníkům personálních útvarů a mzdových účtáren
zajišťujících úkoly při provádění důchodového pojištění zaměstnanců;
všem institucím, které chtějí získat

nejnovější informace v oblasti důchodového pojištění.
Akce bude realizována za zvýšených
hygienických podmínek vycházejících z vládních opatření platných
v době konání školení (Mimořádné opatření vydané Ministerstvem
zdravotnictví dne 28. května 2021).
Více informací
najdete na www.ohkpv.cz.
(ohk)

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Bousín
D
Dne: 28. 6. 2021 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá Dne: 30. 6. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
ooblast: bytové domy na ul. Werichova včetně garáží, oblast: část obce Bousín: dům č. 45, č. 49 a par. č. 47/4
Obec: Prostějov
zzahrady na ul. Okružní, parc. č. 6380/1 a 6381/7.
Obec: Prostějov
Dne: 1. 7. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
O
Dne: 28. 6. 2021 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Partyzánská č. 34 (MŠ), 31,33–35,40, pravá
D
ooblast: bytové domy na ul. Werichova včetně strana ul. Havlíčkova s č. 2-26a, oboustranně ul. Šafaříggaráží, zahrady na ul. Okružní, parc. č. 6380/1 kova od ul. Havlíčkova po ul. Olomoucká, oboustranně ul. Olomoucká č. 5 a 6 po č. 43A a 34, Vápenice
a 6381/7.
Obec: Mostkovice
č. 25–31, Vojáčkovo nám. č. 2–5.
O
Dne: 28. 6. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá Obec: Okluky
D
oblast: část obce Mostkovice – pravá strana Dne: 2. 7. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
ulice Ohrozimská č. 2-30, V Proluce, Nábřeží, Pěší, celá obec Okluky vč. chat a chata „Severka“ u Stínavy.
Za Stodolami od č. 534 po č. 561, Stichovická č. 42, část Obec: Konice
ul. Prostějovské od č. 80 po č. 88.
Dne: 7. 7. 2021 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá
Obec: Prostějov
oblast: celé ulice: Březský vrch, Tyršova, areál ZŠ+G
Dne: 29. 6. 2021 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá Konice, sportovní hala, dům seniorů, sokolovna. (Netýoblast: jednostranně ul. Určická s č. 19a-31a.
ká se polikliniky č. 392)
EG.D, a.s.

%ORNRYpîLÔWüQt PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 15. června: křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka
II/433, odbočka v centru obce, u bývalé točny a na druhou stranu v obci, komunikace u hřbitova
čtvrtek 17. června: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova,
nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok
Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana
směr železniční přejezd

VEČERNÍK NA LÉTO
VY U VODY, NOVINY DOMA
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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
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nebo se zastavte na naší provozovně Vápenice 19, Prostějov

řádková inzerce / nabídka realit a nemovitostí / vzpomínky
REALITY

KOUPÍM

SLUŽBY

Pronajmu plně vybavený byt 1+1 GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
v Prostějově. Tel.: 704 416 641
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Pronajmu byt 2+1. Situovaný na jih, a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starovelký balkon. V okolí plná občanská žitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprovybavenost. Tel.: 704 416 641
dávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Pronajmu byt 2+1 v Pv.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Tel.: 605 547 122.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

„ 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.

Rodina shání ke koupi dům v PV a okolí.
Tel.: 737 601 184

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří. Odešla jsi cestou,
po které chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nám nechala dokořán.

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

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

Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost).
Mobil 736 791 091
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Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367

Dne 13. června 2021
by se dožila 43 let
paní Jana MAULEROVÁ
z Čelčic na Hané.
Dne 18. června 2005
ukončila její život dopravní nehoda.
Všem, kteří vzpomenou s námi
na její milou tvář,
děkuje maminka a bratři.

Dne 17. června 2021
uplyne 6 let od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi, rodina.

Dne 12. června 2021
uplynulo 20. výročí úmrtí
pana Jaroslava FRODLA
ze Ptení.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Stále s láskou
vzpomínají dcera Drahomíra
a synové Jaroslav a Zdeněk
s rodinami a syn Jiří.

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140
Stříhání pejsků Pv tel.: 606 166 853.
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Hledám firmu, která by mi do podzimu
opravila štítovou zeď a střechu
ve Chvalkovicích na Hané.
Pouze osobní domluva na adrese
Chvalkovice na Hané 92.
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Volejte: 739 322 895
'ROQtOV po. rek.
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Dne 17. června 2021
uplyne rok ode dne,
kdy nás bez rozloučení opustil
pan Jiří HORECKÝ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

'20<
Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Volejte: 739 322 895
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Dne 17. června 2021
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jaroslav CHOCHOLÁČ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Aleš a Jaromír
s rodinou.

Dne 19. června 2021
uplyne 20 let od okamžiku,
kdy nás navždy
opustila milovaná maminka
paní Jarmila VRÁNOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Richard s rodinou.

3521È-0<

Děkujeme, tatínku, za cestu,
kterou jsi s námi šel, za lásku,
kterou jsi nám dal, za ruce, které nám
pomáhaly, děkujeme za to, že jsi byl.

20091121414

16011421482

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
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3+1 Plumlovská 120m2
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Volejte: 739 322 895
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Dne 4. června 2021
uplynulo 9. výročí od úmrtí
pana Miloslava BUREŠE
ze Ptení.
Dne 15. června 2021
by oslavil 75. narozeniny.
Za modlitbu a tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Dne 18. června 2021
by se dožil 75 let
pan Jan KOVÁČÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera,
syn a vnoučata.

352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
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Zavzpomínejme
na vaše blízké!

zadejte VZPOMÍNKU na své blízké

za
pouhých

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

.ġ

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

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

21032610369

www.realitypolzer.cz

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

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

SEZNÁMENÍ
Muž 59 let, 182 cm, se rád seznámí s ženou 55-56 let, která by chtěla bydlet na
vesnici,má ráda zahrádku a přírodu. Tel.:
704 509 379

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Škrabal 1957
Přemyslovice
Alena Kubíčková 1947
Vrahovice
Františka Dvořáková 1943 Drahany
Emilie Pavlová 1937
Prostějov
Vladimír Susedka 1957
Rozstání
Josef Neckař 1936
Vrahovice
Stanislav Pukl 1945
Hradčany

UZÁVĚRKA
řádkové
inzerce je

Bronislava Sloupská 1944

v PÁTEK
18. června,
v 10.00 hodin

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. června 2021
Marie Hanzalová 1945 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Procházková 1941 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 16. června 2021
Leo Procházka 1944 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 18. června 2021
Jindřich Smolka 1941 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Čechy p/K Naděžda Skálová 1932

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohumil Hromada 1928 Prostějov
21061120766

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
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21061020752
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Dne 20. června 2021
by se dožil 87 let náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jiří HOFMAN
z Čelechovic na Hané
a zároveň dne 5. července 2021
vzpomeneme 3 roky
od jeho odchodu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jiřina s přítelem Jardou,
synové Petr a Pavel,
vnučky Zuzana s manželem
Láďou, Tereza se Simonou
a pravnuci Adámek,
Štěpánek a Mikulášek.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. června 2021
Vlasta Vojkůvková 1927 Kralice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. června 2021
Pavel Baar 1956 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 18. června 2021
Bedřiška Faltýnková 1937 Prostějov 11.45 Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

Studenti zajistěte si včas brigádu na prázdniny.
Info: Personální agentura, Kravařova 9,
Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
21020320122

Společnost STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře
111, 798 07 Brodek u Prostějova, přijme
dělníka – zedníka.
Požadujeme:
- praxe výhodou, zručnost
Nabízíme:
- práce na plný úvazek (na dobu
neurčitou), nástup možný ihned, prémie,
příspěvek na stravování
Kontaktujte nás na Tel.: 582 370 316
nebo email: stavbros@stavbros.cz

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

21060410709

Do zavedené restaurace přijmeme
číšníka/servírku na HPP.
Tel:. 775 780 045

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

Uzávěrka
řádkové INZERCE
je v PÁTEK
18. června v 10.00 hodin

Pozice

Administrativní
pracovník/-ce
Asistent/ka soudce
Číšník/servírka
Prodavač/ka elektro
Projektant/ka
Provozní motorestu
Řidič/ka
Seřizovač/ka
Účetní
Uklízeč/ka
Referent/-ka technické
přípravy na odboru
rozvoje a investic

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

22 000 Kč
26 730-39 420 Kč
18 500 Kč
20 000-25 000 Kč
25 000 Kč
21 000-35000 Kč
27 000 Kč
30 000-40 000 Kč
30 000 Kč
15 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
jednosměnný
nepřetržitý provoz
jednosměnný
jednosměnný

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

Ing. Radoslav Říha, Prostějov
Okresní soud v Prostějově
Restaurace U Císařské cesty, Držovice
Elektro Gama Expert, Pv
Ing. Radoslav Říha, Prostějov
Kelerest, Kelčice
Mgr. Marcel Kubis, Prostějov
Linaplast, Kralice na Hané
Cukrovar Vrbátky, Vrbátky
Restaurace U Císařské cesty, Držovice

21 260-32 240 Kč

pružná prac. doba

vyšší odborné

Statutární město Prostějov

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

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání tel.: 950 154 317.
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Jediné negativum – společnost nahlásila
záměr hromadného propouštění

PROSTĚJOV Takřka samé pozitivní informace lze vyčíst z aktuální
statistiky nezaměstnanosti. V květnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji na 16 219, počet hlášených
volných pracovních míst vzrostl
na 8 834 a podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 3,9 %. Počet lidí
bez práce se rovněž výrazně snížil
také v Prostějově. Menší výstrahou
může být oznámení nejmenované
firmy o hromadném propouštění...
K 31. květnu 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 16 219 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 214 nižší
než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 173 osob. „Z tohoto počtu bylo 15 312 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15
do 64 let, což je o 1 269 méně než na
konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet vyšší o 1 130,“

podotkl Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu uplynulého měsíce
bylo nově zaevidováno 1 655 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem jde
o 4 osoby větší číslo a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku
je to naopak o 374 lidí míň. „Z evidence během května odešlo celkem 2 869
uchazečů. Bylo to o 390 osob více než
v předchozím měsíci a o 1 096 osob
více než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 092, což
je o 153 více než v předchozím měsíci
a o 603 více než ve stejném měsíci minulého roku. Dále bylo 609 uchazečů
o zaměstnání umístěno, to je o 146
více než v předchozím měsíci a o 296
více než ve stejném období minulého
roku. Přesně 777 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ popsal aktuální
stav Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého

kraje byl podobný – ve všech došlo
k poklesu. „Nejvíce se počet snížil
v okrese Olomouc (o 421 osob, k největšímu procentuálnímu poklesu ale
došlo na Jesenicku, a to o 15 % – jedná se o vůbec největší okresní pokles
v rámci ČR. Co se týká prostějovského regionu, k poslednímu květnovému dni je tady evidováno 1 997
nezaměstnaných, z toho 1 131 žen. Je
to o více než dvě stě osob méně než
na konci dubna. Prostějovská pobočka Úřadu práce pak registruje 1 664
volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných zde činí 2,7 procenta,“
prozradil dále hlavní analytik trhu
práce.
Ke konci května bylo evidováno na
Úřadu práce ČR, Krajské pobočce
v Olomouci 8 342 žen. „Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil
51 %. V evidenci bylo 2 533 osob se
zdravotním postižením, což představovalo 16 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci května bylo
evidováno 691 absolventů škol všech

QÑM<UIîKJFG@NG<
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 116 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl vyšší o 55 osob. Na celkové
nezaměstnanosti se podíleli 4 %.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 802 uchazečů o zaměstnání,
to je 30 % všech uchazečů vedených
v evidenci. Podíl nezaměstnaných
osob poklesl v Olomouckém kraji
na 3,9 %, což je poprvé od listopadu
2020 stejná hodnota jako v celé České republice. Olomoucký kraj evidoval dále k 31. květnu celkem 8 834
volných pracovních míst. Jejich počet byl o 905 vyšší než v předchozím
měsíci a o 402 vyšší než ve stejném
měsíci minulého roku. Z celkového počtu nahlášených volných míst
bylo 695 vhodných pro osoby se
zdravotním postižením,“ informoval
Mikšaník, který na závěr uvedl jedinou negativní záležitost z průběhu

minulého měsíce. „Během května
poprvé v letošním roce jedna společnost se sídlem v Olomouckém kraji
nahlásila záměr hromadně propouštět, a to téměř osm desítek zaměstnanců. Se zaměstnavatelem je Úřad
práce ČR v úzkém kontaktu s tím,
že zaměstnancům bude nabídnuta

účast v projektu Outplacement, tedy
možnost poradenství, vzdělávání
a rekvalifikace s plynulým přechodem k novému zaměstnavateli. Další
podrobnosti k tomuto zaměstnavateli nelze sdělit,“ uzavřel hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.

YÙYRMSRÄWXXFKD]HÄÕDYROQÙFKPÉVW
YRORPRXFNÅPNUDMLYOHWHFKs
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Rovněž čtyřiadvacáté vydání tohoto roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 17. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Hvězda
Vlastimil MRÁČEK, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
František Horák
Markéta DRÁPKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZAHRÁDKU
Marek KOPEČNÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 1, 8, 3
SYLVA ŠEVČÍKOVÁ, Drahany
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

21022560236

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V naší prodejně seženete zboží všeho druhu.
Marie VESELÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDREþHUVWYHQt

SUDOKU

OSMISMĚRKA

21051960600

21051960598

SKVĚLÁ ZÁBAVA...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDYVWXSGRFHQWUD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do do KULTURY
a graficky lehce poupravili jednu z hvězd blížícího se programu Prostějovské léto 2021, přičemž písničkář zde měl
vystoupit již loni a jeho vlastní jméno zní Jan Pokorný…

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

21051960599

20050761653

LÉZE, VIZE, SLZA, REAKCE, KEMP, KRUL, DŽÍPY, TCHÁN, KÁČE,
LAIK, CVALÍCI, OSOBA, ADAT, CUKR, SMYKY, KROJ, KARI, METRY,
ÚLET, MROŽ, ELSA, TÚJE, DRUMS, GÁZA, ŘEŽE, CHOROBNÁ,
SÁGA, DRES, AMÍK

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá ý7<ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL
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BURGER ROCK FEST

QRKHMEDORY½OLJDPXzÕ¤5

v
TJ Sokol I Prostějo
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

vs. NK AUVSseTIN
tín
sobota 19. června, 14.00 hodin

5. KOLO

KDY: SOBOTA 19. ÈERVNA 2021, 15.00 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$
Spojení dobrého jídla, piva a muziky
lidé vždy přijímali s nadšením. Právě
na něj se rozhodla vsadit agentura
HIT TRADE, která již řadu let pořádá oblíbené akce na pláži U Vrbiček
u plumlovské přehrady. Výsledkem
je Burger Rock Fest chystaný již na
nadcházející sobotu. Ten se stane
první z celkem tří letošních akcí
v rámci seriálu Rock Maier Fest.
„Hodláme uspořádat premiérový
ročník takzvaného rychlého občerstvení ve stylu burgerů, hot-dogů, langošů a podobně. Účast nám přislíbili

odborníci a specialisté, kteří jsou mistry
v kuchařském umění, například Angel grill Foodtruck, Pluhař Foottruck,
Zámecká zahrádka 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,“
představuje akci 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.
V hudební části akce se představí známé či méně známé regionální kapely
Keks, Elán Haná, Suzi Quatro revival,
STZ známější pod přezdívkou Pytlíkova banda, AC/DC revival a Sláva bend,
která vše zahájí.

DNFHYUHJLRQX
Den otců v Pivíně
Obec Pivín, pivínské divadlo PiDi, Myslivecký spolek Pivín a spolek Děti a příroda zvou na Den otců v lese. Akce
se bude konat nadcházející sobotu 19. a neděli 20. června
na střelnici v Pivíně. V první den od 15:00 hodin je plánovaný sraz účastníků, naučná stezka s úkoly, zábavné

kvízy pro děti i dospělé či opékání špekáčků. Zhruba od
19:00 hodin vystoupí s přednáškou nejen o myslivosti
i svou liškou Coco Radomil Holík. Dojde také na zpívání
u ohně a odvážní budou na místě stanovat. Vstupné na
akci je dobrovolné.

Volejbalisté se sejdou podruhé
Příjemný zážitek si mohou odnést sportovněji zaměření jedinci, kteří dorazí v sobotu 19. června do Kralic na
Hané. A co je čeká? Volejbalové klání amatérských týmů.
Uskuteční se už podruhé, a sice v Sokolském parku vedle
kulturního domu. Jedná se o turnaj pro smíšené týmy,
z šesti členů družstva by tak měly být alespoň dvě ženy.

Účastníci se kromě příjemné atmosféry mohou těšit na ceny,
pro vítěze je připravena bečka piva. Zájemci o turnaj si ale
musí pospíšit, přihlášky je třeba zaslat do této středy 13. 6. na
e-mailovou adresu mestys@kralicenahane.cz. Samotné
klání začíná tuto sobotu prezencí od 7.30 hodin, první
zápasy by měly vypuknout
nout po deváté hodině.

9ÉFHÄ
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Školní 1, Prostějov
pondělí 14. června
17:30 CORPUS CHRISTI
polsko-francouzské kriminální drama
20:00 PRVNÍ KRÁVA
historický western USA
úterý 15. června
17:30 CRUELLA
kriminální film USA
20:00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
americký thriller
středa 16. června
18:00 BÁBOVKY
česká romantická komedie
20:00 ZEMĚ NOMÁDŮ
drama, road movie USA
čtvrtek 17. června
15:00 ŽALUJI! - METRO SENIOR
francouzské historické drama
17:30 PŘÍPITEK
francouzská komedie
19:30 GODZILLA VS. KONG
akční USA
pátek 18. června
15:00 PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE
česká pohádka
17:30 CRUELLA
20:00 V ZAJETÍ
americký horor
sobota 19. června
15:30 LUCA
animovaný film USA
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční USA
20:00 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
neděle 20. června
10:30 LUCA – 3D
15:00 MOŘE KOUZEL
animovaný Rusko
16:45 CRUELLA
19:30 RYCHLE A ZBĚSILE 9

'XKD
.XOWXUQÉNOXE
Školní 4, Prostějov
středa 16. června
17:00 10. ROČNÍK MEMORIÁLU
LUĎKA MAŘÁKA
vernisáž výstavy fotografií

/HWQÉ.LQR

0X]HXPDJDOHULH

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských
synagog a modliteben, která aktuálně
zdobí hlavní sál Husova sboru Církve českobratrské husitské
do 29. srpna
0ÈVWVNÅGLYDGOR
FLÓRA A FAUNA
3URVWÈMRY
Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
SONS PROSTÌJOV
výstava obrazů
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 29. srpna
Prostějovská
pobočka
Sjednocené
úterý 15. června
DOPOSUD
organizace nevidomých a slabozrakých
19:00 BA/ROCK GOES
výstava děl Kamily Hájkové
(SONS)
poskytuje
zrakově
postiženým
TO HOLLYWOOD
klientům základní poradenství, sociálně
Vilém Vaverka Se svým ultimate
=½PHN
aktivizační
služby
a
dopomoc
v
rámci doW Bandem
brovolnické služby. Dále nabízí možnost
abonentní koncert
3URVWÈMRY
zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
virtuální prohlídka a video na
*DOHULH
v rámci výhod a dávek sociální péče. Konwww.teliportme.com
zultační hodiny na Svatoplukové ulici 15,
hSDOÉÄHN
VÝSTAVA OBRAZŮ
pondělí 9-12hod a dále po tel. domluvě.
VIKTORA HOHAUSE
Uprkova 18, Prostějov
malíř-samouk, nesmírně talentovaný * v úterý 15. června od 10:00 hodin je na
do 5. září
a svébytný umělec byl s Prostějovem progamu návštěva Botanické zahrady. Sraz
FENOMÉN SAUDEK
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi účastníků před vchodem.
výstava fotografií
výtvarným kronikářem, když zachycoval * ve čtvrtek 17. června od 9:00 hodin se
početná kolekce manýristických fotogra- jeho atmosféru, proměny i pulzující život uskuteční PLETENÍ Z PEDIGU.
fií, na nichž se objevuje i ikonická „zeď,“
&(1758035252',18
dominanta ze 70. let minulého století, ale
i mnoho dalších a také obrazy, kterými se
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
slavný fotograf vyjadřuje v poslední době,
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předje dovezena do Prostějova poprvé a orichozí telefonické domluvě, nabízíme
Skálovo nám.6, Prostějov
ginálním doplněním jsou fotografie propodporu a doprovázení při hledání řešení
stějovských tvůrců, kteří tak chtějí vzdát do 30. června
v čase náročné životní etapy, či manželské
MINECRAFT
A DISNEY
poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
V KNIHOVNĚ
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchoMají vaše děti rády Disney pohádky nebo vném směřování - to vše s psycholožkou
/HWQÉNLQR
hru Minecraft? Pak určitě nepropásněte Marcelou Anežkou Kořenkovou.
červnovou
soutěž
na
oddělení
pro
děti
0RVWNRYLFH
a mládež. Soutěžící si ověří, jak dobře 0XOWLNXOWXUQÉFHQWUXP0R]DLND
pátek 18. června
znají svůj oblíbený svět. Mohou si vybrat
Raisova 1159, Prostějov
21:30 ŽENSKÁ POMSTA
Disney či Minecraft, nebo oba. Malou
romantická komedie
odměnou za vyplněný kvíz dostane každý. w v úterý 15. června od 16.30 do 17.30
hodin se koná kurz s P. Sochorovou
čtvrtek 17. června
MONTESSORI – VŠESTRANNÝ
=8h
15:00 PORADNA SOS
ROZVOJ DÍTĚTE, ve kterém kromě záMáte
spotřebitelský
problém
a
nevíte,
9$PEURVH
kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy kladní edukace rodičů bude k dispozici cca
Kravařova 14, Prostějov
ve čtvrtek, se v Městské knihovně Pro- 50 pomůcek (hraček). Jednotlivé aktivity
do 30. června
stějov koná „Poradna pro spotřebitele“. rozvíjejí smyslové poznání, jemnou motoV LESE
Odborní právní poradci Sdružení obra- riku, matematické myšlení a slovní zásobu.
výstava prací výtvarného oboru
ny spotřebitelů – Asociace s Vámi budou Kurz je určen pro rodiče s dětmi ve věku 18
z okresní výtvarné soutěže
řešit Váš konkrétní problém. (učebna) měsíců – 4 roky.
Na nádvoří zámku
sobota 19. června
ŠARLATÁN
životopisné historické drama
pátek 18. června
21:30 RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
komediální drama Dánsko

CO, KDY, KDE DQHELQIRUPDFHDXG½ORVWL]YDvHKRRNROÉd
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(NRFHQWUXP,ULV
Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 15. června od 17:00 hodin se
koná NORDIC WALKING. Chcete-li se naučit správnou techniku severské
chůze a zjistit, jaké vybavení je k ní potřeba, přijďte ke hvězdárně v Kolářových
sadech. Lekce v rámci Zdravého města
Prostějov jsou zdarma včetně zapůjčení
holí. Jen je třeba, aby se zájemci přihlásili
předem telefonicky nebo SMS na čísle
732 635 360, případně mailem na adrese
lenix98@gmail.com.
* ve středu 16. června od 9:00 do 11:30
hodin je na programu exkurze s názvem
SETKÁNÍ S BYLINKAMI V BOTANICKÉ ZAHRADĚ. Exkurze Botanickou zahradou P. Albrechta se bude
konat s litovelským bylinkářem Vláďou
Vytáskem. V botanické zahradě roste
nespočet léčivých rostlin, ať už našich
původních, anebo rostlin čínské medicíny. U každé se účastníci dozví o tom,
jak dané bylinky pěstovat, jak se zpracovávají a jaký mají účinek. Začátek
vycházky je v 9 hodin na adrese Lidická
ul. 2, Prostějov 1.
* v sobotu 19. června od 9:00 do 13:00
hodin se pořádá DEN ZEMĚ A EKOJARMARK. Ekojarmark na nám. T. G.
Masaryka bude doplněn spoustou informací o naší přírodě a životním prostředí.
Pro děti i dospělé budou připraveny různorodé hravé aktivity.

RÙZNÉ...
Regionální
pracoviště
TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po tel. domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen pro objednané klienty.
Můžete
využít
nabídky
baterií
do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služby
jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info
na tel.: 588 008 095, 724 706 773.
V úterý 15. června od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov akci
„PO STOPÁCH JANO KÖHLERA“.
S průvodcem se projdeme centrem
Prostějova a prohlédneme si dílo tohoto významného umělce. Sraz je v ulici
Hanačka u domu č. 2.

Vy u vody, noviny doma
EOLåxÊLQIRQDVWUDQ÷
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QFFGPP÷QFJQFKP
(+0.'X51$167JQFKP

SPORT

navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

21042710483
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SPOLEČNOST
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Tøetí roèník jedineèného
Srazu patinovek a bastlù
KRVWLOPOÙQY+UDGÄDQHFK
dvoustrana 24-25
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ƔƔ Rodák z Rozstání a dlouholetý
fotbalista Viktorie Plzeň, s níž získal
čtyři mistrovské tituly, Tomáš Hořava
se rozhodl ukončit hráčskou kariéru.

stopou!

Petr KOZÁK

3URVWěMRYDQ

ƔƔ Další díl tematické strany nejen
pro něžnější pohlaví vám prozradí, jestli si skočíte na oběd s naší redaktorkou.
strana 26

2x foto: internet

ƔƔ Hned čtyři změny na trenérských
Ɣ
p
postech
a hrst dalších novinek vám
p
přináší
start seriálu k blížící se sezóně
2021/2022
dvoustrana 30-31

HOKEJOVÉ POSILY

ƔƔ Prostějovští Jestřábi oznámili příchod
šesti posil, většinu z nich už jsme vám ale
prozradili… Koho ne?
strana 33

ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL

o vyhhnutíí sesttupovvým starrosttem
PROSTĚJOV V letošním zkráceném ročníku 1. ligy družstev
mužů ČR 2021 hrozí nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov
sestup o soutěž níž. Nesmírně důležitou bitvu směrem
k tomu, aby se nic takového
reálně nestalo, svedou v sobotu 19. června od 14.00
hodin proti NK Austin
Vsetín B na domácím kurtu v areálu u sokolovny na
Skálově náměstí.
O důležitosti tohoto duelu nejlépe svědčí fakt, že
po třetím dějství aktuální
prvoligové sezóny zůstávaly
jen dva celky bez jediného
získaného bodu, tedy právě
oba nadcházející soupeři. Logicky jim tak patřila dvě poslední místa v průběžné tabulce, jež
po skončení sedmikolové základní
části znamenají pád do záchranářských
bojů.
„Začátek soutěže ukázal, že nováček z Plazů
není vůbec slabý a místo adepta na sestup je z něj tým pohybující
se v čele tabulky. Velice silně vypadají dle očekávání Start Praha,
Zruč-Senec, Modřice B a Český Brod, naopak dole zůstávají kromě nás i Čakovice B a právě béčko Vsetína,“ analyzoval situaci po
prohře s Plazy prostějovský trenér Richard Beneš.
Dobře si uvědomoval, že utkání s Valachy tak bude životně důležité. „Oni na tom prý nejsou moc dobře složením sestavy ani výkony, čehož je potřeba využít. Tenhle zápas prostě musíme zvládnout vítězně, v takovém případě ještě můžeme oživit své šance
na postup do předkola play-off ze šesté pozice. Snad nastoupíme
kompletní a kluci maximálně zabojují,“ burcoval Beneš.
(son)

vs.

ƔƔ Minulý týden byla uzavřena silnice II. třídy procházející Laškovem, od
dnešního dne, tj. pondělí 14. června,
by však měla být znovu obec průjezdná bez omezení.
ƔƔ Fotbalové Čechovice slaví, v sobotu odpoledne totiž mohly otevřít nové
fotbalové hřiště pro děti – to vše za přítomnost DJ´s, soutěží a dobrot

ƔƔ Městské kulturní středisko Konice
pořádá dne 25. června zájezd na muzikál Starci na chmelu, který se uskuteční
v náměšťském amfiteátru.

Naleznete
uvnitř

FFOTBAL EXTRA

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na životní úspěch dosáhla Barbora Krejčíková na French
Open. Tenistka, která si v sestavě Prostějova zahrála extraligu smíšených
družstev a v letech 2011 až 2014 byla stálou členkou klubu, figurovala na soupisce TK Agrofert i v loňském roce. „S Barborou
dlouhodobě spolupracujeme. O to větší radost z jejího histo2À=?
rického počinu máme, je to skromná holka a poctivá hráčka,“ ßNíN?H;
poznamenal manažer Miroslav Černošek na adresu čerstvé víMNL;Hí
tězky dvouhry i čtyřhry, jehož dosáhla s další parťačkou ze stáje
39
předsedy prostějovského klubu.

ƔƔ Obecní zastupitelstvo v Malém
Hradisku schválilo přijetí dotace od
kraje ve výši 368 000 korun, peníze
budou použity na opravu komunikace
Na Šlepru.

ƔƔ Tuto sobotu 19. června se v Národním sportovním centru poperou prostějovské basketbalové kadetky o jedno
ze dvou míst do extraligy.

Pondělí 14. června 2021

SERVIS PRO ŽENY

s prostìjovskou

Foto: Michal Sobecký

Číslo 24 •Ročník 25

s prezidentem
Foto: archiv P. Sokola

PROSTĚJOV Prostějovský učitel Petr Sokol se během cesty po Madeiře minulý týden potkal s prezidentem Portugalska Marcelo Rebelo de Sousou.
„Byl to pro Čecha velmi zajímavý zážitek. Prezident Marcelo navštívil ostrov, který patří k Portugalsku, při
příležitosti oslav státního svátku země. Po slavnostní vojenské přehlídce procházel více než hodinu mezi
lidmi, zdravil se s nimi či si s nimi fotil selfíčka. To vše za častého skandování Ať žije prezident! Snad se brzo
tak populárního a vstřícného prezidenta dočkáme i u nás,“ komentoval svůj zážitek Petr Sokol.
(pk)
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DIVADELNÍ NADŠENCI
V AKCI
KONICE Nově opravená sokolovna proměněná v komunitní centrum vybízí mnohé k zapojení do veřejného dění.
A tak vznikají nové akce, aktivity, nová setkání stejně jako
spolky. Jeden divadelnický založila se známými Lucie Krejčí.
Divadelničtí amatéři v souboru Šňůra se díky jejímu úsilí nyní
schází jednou týdně, nacvičují, pilují role.
„Máme deset herců, pět mužů, pět
žen. A ještě nápovědu a zvukaře,
celkem je nás tedy dvanáct,“ konstatuje Lucie Krejčí. Co přitom členové ochotnického spolku nemají ve
zkušenostech, to přebíjí nadšením.
„Řekla bych, že kromě Romana jsou

všichni nováčci. Nikdo nehrál, jsme
prakticky divadlem nepolíbení. Maximum je zde dramatický kroužek,“
říká s úsměvem Lucie Krejčí. Romanem myslí Romana Krejčíře, autora
hry Páni vesmíru aneb koupím duši,
kterou spolek nacvičuje.

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
O co se ale ve hře jedná? „Je to
černá sci-fi komedie,“ prozradil jen
autor s úsměvem. Více už by se
dozvěděli diváci. Ti nejbližší, tedy
příbuzní a známí, už měli možnost
zhlédnout povedenou premiéru.
„Spokojeni jsme, myslím si, že to

V Konici
zakládají
nový spolek,
za sebou
má premiéru
dobře vyznělo. To se vždycky pozná až při premiéře, jak to vypadá.
Odezva byla dobrá,“ konstatuje Roman Krejčíř. Pro herce to byla velká
událost. „Premiéru provázela euforie. První smích přišel, byli jsme
unešení. Mě to úplně dojalo,“ směje
se Lucie Krejčí. Za jejími zády už od
pódia zní hlasy, znamení, že zkouška začala. Ono ani vlastní secvičení hry nebylo úplně jednoduché.
„V důsledku opatření jsme střídali
distanční a prezenční zkoušky.
V době zkoušek jsme ještě nevěděli,
jestli vůbec budeme moci hrát pro
diváky,“ shodují se oba.
Po víkendu má navíc Šňůra za
sebou první vystoupení před cizím publikem, a to díky přehlídce
amatérských divadel v Miletíně.
Což pro herce byla nemalá zkušenost. Po půlroce příprav se pak zejména Lucie Krejčí dočkala, viděla,
jak se jí povedlo herecké obsazení.

-QPKEGO¾QHKEK¾NP÷PQXÚFKXCFGNPÊUQWDQTUP¾\XGOiÿčTC

4GRTQCTEJKX.-TGLéÊ
„Některé postavy jsem měla vyloženě vyhlédnuté. Ano, tohle bude hrát
tento člověk. Já věděla, že to musí
být on. Třeba doktora jsem si vybrala. A oni do toho skutečně šli. Dala
jsem na intuici a vyšlo to,“ je ráda Lucie Krejčí. Snad zabralo její nadšení,

(JI@àIî #JO=<GJQÑNFüÁO@FN@=MUT?JàFµKM@HD½MT

PROSTĚJOV Film z prostějovského prostředí v kině? To už tu
dlouho nebylo. Přesně o takový
počin se ale spolu s kinem Metro 70 postarala čtveřice tvůrců
Fotbalového skřítka. Snímek
čtyř nadšenců z prostředí malého fotbalového klubu Trpenovice se dlouho točil, stříhal,
připravoval. Když už byl hotový, zasáhl koronavirus. Nyní je
ale vše nachystané. A blíží se tak
dlouho očekávaná premiéra.
„Ta bude 31. července na prostějovském velodromu. Kino
Metro 70 to pojalo jako letní
představení pod širým nebem,“
poznamenal Marek Gerhard,
jeden z tvůrců.

Michal SOBECKÝ
Filmaři, sami coby amatérští nadšenci, do filmu zapojili řadu těch,
kteří skutečně hrají nebo hrávali
fotbal za místní kluby. Zato žádného profesionálního herce. „Samozřejmě jsem si vědom toho,
že v našich podmínkách nešlo

21061170768

hra Romana Krejčíře nebo i dlouhá
nucená pauza, kterou si lidé kvůli
koronaviru museli od společenských
a kulturních akcí dát. Možná však zapůsobil i inzerát z prosince. Poznámka Staň se divadelní hvězdou, zdá se,
účinkovala.

(QVDCNQXÚUMąÊVGMWåLGPCEJ[UVCPÚFQDÚXCVUTFEGFKX¾Mč(QVQ(CEGDQQM

dosáhnout úplné dokonalosti.
Nicméně jsme snad udělali maximum pro to, aby byl výsledek co
nejlepší,“ věří Marek Gerhard.
Za nápadem natočit film stojí Michal Grepl, sám bývalý fotbalista,
zároveň nadšený filmař i herec.
„Na hodnocení snímku se potom
musíte zeptat diváků. Pro ně se
tohle všechno dělalo a šel jsem
do toho s jediným cílem, pobavit
lidi,“ usmívá se Michal Grepl, známý v Prostějově spíše jako „Miki“.
Při zpětném pohledu si pak duchovní otec Fotbalového skřítka
pochvaloval nejen spolupráci
tvůrců, ale i zájem veřejnosti.
„Rád bych vyzdvihl spolupráci
a součinnost veřejnosti. Každý, na
koho jsme se obrátili, byl velice
ochoten pomoci a toho si velice
vážím. Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří s filmem jakkoli pomohli,“ vzkazuje veřejnosti autor
snímku, na kterém se podíleli zejména právě Michal Grepl, Marek
Gerhard, Lukáš Sluka a Vlastimil
Lang.

3ÎO@MÑQ?DQ<?G@U<UIÁADGHJQ½Spolek prostìjovských
fotografù bude

CDOTQ@SFGPUDQIÁHKJ?µIÁvystavovat v Duze
PROSTĚJOV Tak jsme se dočkali! První akcí po nekonečně
dlouhé pauze bude v prostějovském divadle koncert (Ba)rock
goes to Hollywood, s nímž dorazí
nejúspěšnější český hobojista Vilém Veverka. Již zítra, tj. v úterý
15. června, od 19:00 hodin jej na
pódiu doprovodí jeho Ultimate
W Band. Kdo chce za kulturou do
Národního domu, má jedinečnou
šanci, až do konce letních prázdnin to zde totiž bude jediná větší
akce.
Víte, co mají společného skladatel
nesmrtelné hudby k snímku Tenkrát

na západě a jedna z nejlepších skupin rockových dějin? Jejich hudba
zazní v úterý 15. června od 19:00
hodin z pódia Městského divadla
v Prostějově. Světově uznávaný hobojista Vilém Veverka spolu s dalšími výbornými muzikanty zahraje
nejen skladby Enrica Morriconeho
či Led Zeppelin, ale i další melodie,
které se vepsaly do hudební historie.
Pro hudební fajnšmekry z regionu
není jméno Viléma Veverky ničím
neznámým. Před lety vystoupil
v Brodku u Konice, před dvěma roky
se společně se skvělým klavíristou
Martinem Kasíkem představil na

zámku v Konici a nyní přijíždí do
Prostějova posílen o sedmičlenný
Ultimate W Band. „Nový program
vznikl na základě naší dlouholeté
koncertní zkušenosti. Už v minulosti jsme některé skladby populárních
a filmových autorů zařadili do našeho programu převážně barokní hudby a vnímali, jak mocně tato muzika
v posluchačích rezonuje. Nyní jsme
se rozhodli na těchto skladbách náš
repertoár přímo postavit. Stále se
však nevzdáváme nejvyšších ambicí
na kvalitu provedení, protože bez
nich nemá v umění cenu cokoliv dělat,“ představil celý projekt (Ba)rock

goes to Hollywood Vilém Veverka.
Akce proběhne za vládou stanovených podmínek, pořadatelé nabízejí
možnost antigenního testu na místě,
a to v přednáškovém sále Národního
domu. Zájemci o test by měli dorazit
hodinu před začátkem koncertu, který letošní sezónu v divadle zároveň
zahájí i uzavře. „Kvůli vládnímu nařízení nesmíme překročit poloviční
kapacitu sálu. To nám neumožňuje
odehrát další představení, i z tohoto
důvodu bude další akcí až pohádka
naplánovaná na konec letošního srpna,“ vysvětlila dramaturgyně divadla
Hana Šprynarová.
(mls)

Vy u Hvody, noviny doma
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PROSTĚJOV V prostějovském
Kulturním klubu Duha ve Školní ulici bude při příležitosti
10. výročního Memoriálu Luďka Mařáka vystavovat proslulý
Spolek prostějovských fotografů. Vernisáž výstavy se bude konat už tuto středu 16. června od
17:00 hodin.
Spolek prostějovských fotografů vznikl v roce 2009 jako volné
sdružení aktivních uměleckých
fotografů s podobnými zájmy
i představami o společné činnosti. Jeho jádrem je skupina
přátel, kteří se již předtím společně scházeli nejen kvůli svému
fotografickému koníčku, ale i ze
záliby v cestování, lásce k přírodě a k horám. Jejich snahou je
výsledky své fotografické tvorby
pravidelně prezentovat veřejnosti a účastnit se i fotografických
soutěží. Spolek prostějovských

fotografů se zapojil do aktivní činnosti ve Svazu českých fotografů.
Společnou výstavu i letos členové
spolku věnují dvěma osobnostem.
„Konkrétně se jedná o kamaráda,
fotografa, milovníka přírody a zakládajícího člena Luďka Mařáka,
který v roce 2011 tragicky opustil
tento svět. Kromě něj bude výstava věnována i další dobré duši a to
novinářce a člence Okrašlovacího
spolku města Prostějova Jarmile
Pospíšilové, která se spolkem spolupracovala,“ vyjádřil se za spolek
jeho člen Ivo Snídal.
Vernisáž výstavy se bude konat
16. června od 17:00 hodin ve výstavních místnostech Kulturního klubu DUHA na Školní ulici.
Událost podléhá epidemickým nařízením vlády v souvislosti s onemocněním koronavirus, a proto se
její uskutečnění bude řídit pravidly
v daném období.
(mls)

21061110761

společnost

3x foto: Michal Sobecký
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torem a pak přidával,“ poznamenal
při přebírání špeku. „Nikde neříkám,
kolik jsem do toho dal peněz. A proč
jsem do toho šel? Jednou jsem v nějakém záběru viděl, jak si někdo přijel na
tomhle stroji na zmrzlinu. Řek jsem si
prostě, že tuhle mašinu chci,“ poznamenal s úsměvem Marek Vévoda.
Jeho i další více než dvě stovky účastníků čekal bohatý program, kromě
projížďky po okolí to byl třeba orientační závod, samozřejmě na motorkách. Dále také dvě cestovatelské
přednášky či vystoupení kapely Kulomet. Na motorkářskou party přitom /QVQTM¾ąKUKWåÊXCNKX*TCFéCPGEJDQJCVÆJQRTQITCOWKFQDTQV\ITKNW Foto: Michal Sobecký
přijeli muži, ženy, staří i mladí, a to
včetně náctiletých. „Jsem moc rád, kdy a komu vznikne jednou velká činovi a jeho kolegovi. Začít se vrtat
že jste přijeli. Je super, že se něčemu dílna na motorky,“ říkal třeba Petr v motorkách lze zkrátka v každém věku.
takovému věnujete. Nikdy nevíte, Burian směrem k třináctiletému klu- I když motivy pro návštěvu hradčan-
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Některé kousky Petr Burian ocenil.
A jelikož se podle něj jednalo o pěkné špeky, tak rozdával vítězům právě
špek. „Tohle je opravdu kousek, který mě zaujal nejvíc. V takovém stavu
a tak starý,“ rozplýval se nad motorkou
Indian. S ní přijel Marek Vévoda. Stroj
z roku 1929 ale nemusel jet dlouhou
cestu, Vévoda to má do Hradčan coby
kamenem dohodil. „Pracoval jsem na
tom asi rok a půl, začínal jsem mo-

Michal
SOBECKÝ
Ý

pro Večerníkk
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HRADČANY Řev motorů, ale taky vůně opékaného masa.
Obojí se během prodlouženého víkendu vznášelo nad obcí
Hradčany-Kobeřice. Místní motorkář, nadšenec a majitel starého mlýna Petr Burian zde totiž uspořádal už druhý sraz bastlů
a patinovek. Na dvoře mlýna a přilehlé louce se setkala opravdu rozmanitá společnost strojů, vedle podomácku seskládaných vozidel tak stálo třeba auto VB, dále motorky čezety, Jawy
i mnohem starší kousky. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Hradčanský mlýn zaplnily Jawy i „indiáni“

PROSTĚJOV Že se dá návrat do škol pojmout i zvesela, se přesvědčili na prostějovské střední zdravotnické škole. Tamní vyučující Jitka Koblihová zorganizovala
tzv. „Barevný týden“, který spočíval v tom, že každý den chodili všichni v jiné barvě
oblečení.
Začínalo se červenou, pokračovalo modrou, černo-bílou, zelenou a končilo se žlutou.
Zodpovědně to pojali nejen žáci, ale i učitelé, a to v čele s ředitelem školy, který to měl
velmi jednoduché, protože je fanouškem sportu a jeho oblíbený klub FC Liverpool má
hned několik barevných sad dresů. „Každý den byli vybráni čtyři nejlepší a na konci týdne
pak nejlepší třída. Celkoví vítězové dostali drobné dárky,“ prozradil Martin Mokroš. Jak
přidala ještě organizátorka, chystá se ještě další akce. „Protože dobré nálady není nikdy
dost,“ usmála se Jitka Koblihová.
(red)
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Složení: Simona Bajusz (posila
z Dukly Liberec), Klára Dvořáčková (zůstala)
Odešla: Iva Šípová
Ne že by nahrávka vékáčka během
uplynulého roku vyloženě hořela, ale
k ideálu měla z objektivních důvodů
daleko. Iva Šípová jakožto loňská
akvizice sice disponovala zkušenostmi, leč opakovaně ji sužovaly zdravotní potíže a tím se dostávala do
pohybových i výkonnostních limitů.
Mladé odchovankyni Kláře Dvořáčkové pro změnu nechybí talent ani
odvaha, ještě však potřebuje zlepšit

NAHRÁVAČKY

Odešla: Michaela Jurčíková
Ofenzivní tahounkou na středu sítě
měla být ostřílená Michaela Jurčíková, navíc nová kapitánka. Jenže také
ji srazilo dolů zranění, kvůli dlouhodobě bolavému kolenu nemohla
od konce podzimu prodat svůj potenciál. Vysoká Kateřina Kvapilová
je převážně zaměřena na defenzivu,
mladá Petra Kožoušková potřebuje
sbírat zkušenosti. A v konečném důsledku soupeři věděli, že jim od blokařek nehrozí výraznější nebezpečí,
a v obraně se mohli primárně zaměřovat na pokrytí krajních hráček.
Tuhle slabinu by teď měla odstranit
brazilská akvizice Raquel Lööf da
Silva, která umí zakončovat nadmíru účinně, neboť jde o její přednost.
Tím pádem nebude útočná činnost
prostějovského družstva pro protivníky natolik čitelná, vrátí se do ní
dřívější pestrost.
příznivější situace. Zkušená Martina
Michalíková by rok po operaci ramene měla přidat potřebnou razanci
při smečování, a stejně jako talentovaná, komplexně šikovná Karolína
Fričová lépe využívat teoreticky
nižší kompaktnosti v obranách soupeřek. Pokud k tomu přidají i stabilní přihrávku a dobrou defenzivu
v poli, půjde o nezbytný pilíř týmové
kvality. Po letních odchodech střídajících Terezy Pluhařové i Anety
Weidenthalerové se otevírá zajímavý prostor pro hostující mladici ze
severu Čech Michaelu Smolkovou,
SMEČAŘKY
jež platí za velkou naději. Šanci pak
určitě dostane i klubová odchovanSložení: Martina Michalíková (zů- kyně Simona Marešová, stejně jako
stala), Karolína Fričová (zůstala), její blokařská parťačka z juniorského
Michaela Smolková (posila z Duk- výběru VK Zuzana Dostálová.
ly Liberec), Simona Marešová (přeřazena z oddílové juniorky)
Odešly: Tereza Pluhařová, Aneta UNIVERZÁLKY
Weidenthalerová
Na téhle pozici základní sestavy se Složení: Gabriela Kopáčová (zůzmění asi nejméně. Obě její členky stala), Michaela Beránková (posiz většiny poslední sezóny totiž se- la z Šelem Brno)
trvaly – a obě mohou využít pro ně Odešla: Tereza Baláková

Foto: internet

Na první pohled neměl hanácký kolektiv s účkem v uplynulém
ročníku problém, vždyť Gabriela
Kopáčová patřila k nejčastěji bodujícím hráčkám UNIQA extraligy žen ČR. Leč zasvěcení vědí,
že skórerská lídryně se svými výkony často pohybuje ve vlnách.
Jakmile se jí daří, tak skvělým zakončením doslova nese celý mančaft na zádech. Ale pokud se dařit
přestane, kupí nevynucené chyby
a kolektiv těmito výpadky logicky
trpí. Ve dvaadvaceti letech věku
se výkyvy dají chápat, nicméně
vékáčko potřebovalo na univerzálu lepší personální zastupitelnost.
Což výškově limitovaná beachová specialistka Tereza Baláková
při nejlepší vůli nemohla zaručit,
proto dorazila fyzicky disponovaná Michaela Beránková. V brněnských Šelmách málo využívaná,
tudíž s ohromnou chutí předvést
se v srdci Moravy. Kromě jištění
„Kopy“ je navíc využitelná i jako
smečařka, s ní na soupisce budou
mít trenéři víc taktických variant.
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preciznost a zapracovat na stabilitě svých výkonů. V tomhle jí může
zdatně pomoci reprezentantka v nejlepších letech Simona Bajusz, která
je jednou z nejlepších českých plejerek současnosti na daném postu.
Vedle ní se může Klárka dobře učit
i volejbalově růst, zároveň na Simonu přejde hlavní díl zodpovědnosti.
Což je při jejím umu schopna zvládnout tak, aby pomohla pozvednout
distribuci míčů v útočné činnosti na
vyšší level.

yy Po týmově nepříliš povedené sezóně 2020/21 jste se těšila do reprezentace na nový impuls a pozitivní
zážitky. Nakolik byly zatím naplněny vaše představy?
„Musím říct, že nadmíru. Moc mě potěšilo, že jsem se dostala do užší nominace. A ještě větší radost mi pak udělal
zápasový prostor, který mi trenér dal.
Po pravdě jsem nečekala, že odehraju
tolik utkání včetně několika v základní
sestavě. A navíc se nám dařilo i týmově, což je vždycky nejdůležitější. Takže
celkově super.“
yy Nejprve jste z kvalifikace pře-
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svědčivě postoupily na evropský
šampionát. Úspěch pro Slovensku,
či vzhledem k úrovni protivníků
splněná povinnost?
„Každý postup na vrcholný turnaj je
úspěchem, proto určitě velká spokojenost. V naší skupině jsme asi byly favoritkami, ale ne vždy se povede tuhle
roli potvrdit, někdy to bývá tím těžší.
My jsme ale bez nějakých velkých
problémů zvládly postoupit z prvního
místa a ukázaly, že Slovensko má kvalitní mančaft.“
yy Vy osobně jste hned v polovině
ze šesti střetnutí výrazně bodovala.
Překvapení?
„Ano, pro mě to znamenalo velmi příjemné překvapení. Jak už jsem řekla,
nepředpokládala jsem, že od kouče
dostanu takový prostor. Každopádně
jsem se snažila svou šanci co nejlépe
využít, což se mi docela dařilo. Proti

PROSTĚJOV Nabité léto prožívá volejbalistka VK Prostějov
Karolína Fričová (na snímku). Během uplynulého bloku reprezentačních akcí byla pevnou součástí národního výběru žen
Slovenska, teď se snaží zdárně dokončit další ročník studia na vysoké škole. A pokud se znovu dostane do nominace, čeká jednadvacetiletou smečařku v srpnu mistrovství Evropy.

pochvaluje si
Karolína Fričová

papírově slabšímu Kosovu se dobrý
výkon při naší převaze asi trochu očekával, nejvíc mě pak potěšilo utkání
s Černou Horou. Naskočila jsem, holky mi pomohly a pocit po důležitém
společném vítězství, na kterém jsem se
podílela, byl skvělý.“
yy Co říkáte na působení v následné Golden European League?
„Naše skupina měla jasné favoritky v Bulharkách, které dominovaly
a v obou vzájemných zápasech nás
porazily 3:0. O druhé místo jsme si to
při odstoupení Finek rozdaly s Ukrajinkami, kterým jsme napoprvé těsně
podlehly, což později dost mrzelo.
Ukázalo se totiž, že nebýt této porážky,
mohly jsme ještě bojovat o postup do
Final Four ze druhé pozice. Každopádně nám udělala radost závěrečná výhra
nad Ukrajinou, díky níž jsme Evropskou ligu zakončily vítězně s dobrým
pocitem. Kvůli tomu, že nám utekla
účast na závěrečném turnaji, nemohla
být sice spokojenost stoprocentní. Ale
myslím, že jsme celkově zanechaly solidní dojem.“
yy Slovenský nároďák nyní působí
poměrně silným dojmem. Souhlasíte?
„Po minulém mistrovství Evropy v domácím prostředí prošel reprezentační
tým žen Slovenska velkou obměnou,
hodně se omladil. V současném složení se s holkama postupně víc poznáváme, sehráváme, sbíráme zkušenosti
a snažíme se intenzivně pracovat na
zlepšování. Řekla bych, že nějakou

kvalitu určitě máme, avšak výkonnostní potenciál je do budoucna s tolika
mladými hráčkami ještě mnohem větší. Abychom nejen spolehlivě porážely
ne tolik silné soupeře, ale dokázaly
lépe konkurovat těm špičkovějším.
Například vyrovnaně vzdorovat Bulharsku a podobným celkům.“
yy Jaké ambice bude mít kolektiv SR na srpnovém ME
2021?
„Řekla bych, že losování pro
nás dopadlo příznivě. A základní skupina, ve které jsme,
vypadá dost hratelně. Kromě
Italek v ní nejsou žádné papírově nepřekonatelné týmy, byť se
samozřejmě dají očekávat hodně
vyrovnané
boje, kde
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každý bude moci porazit každého. Já
však rozhodně vidím šanci na postup
do play-off, což určitě bude naším cílem. Zároveň je potřeba sbírat co nejvíc bodů do světového žebříčku, neboť
jsme podle současného umístění na
hraně toho zajistit si start na mistrovství světa v příštím roce. Což by byla
pro slovenský ženský volejbal
paráda.“
Co čeká Káju Fričovou
v nejbližších týdnech? Jak
to má se studiem, dovolenou i přípravou na ME?
A zajímají vás její názory
na aktuální klubové dění ve
vékáčku? Pak si za týden přečtěte druhou část
našehoo obsáhn
našeh
lého interr
view!

zápassový prrostorr, kteerýý jsem
m dostaala“

Složení: Raquel Lööf da Silva
(posila ze Slávie EU Bratislava),
Kateřina Kvapilová (zůstala), Petra Kožoušková (zůstala), Zuzana
Dostálová (přeřazena z oddílové
juniorky)

BLOKAŘKY

Složení: Adéla Stavinohová (zůstala), Andrea Píchalová (přeřazena z oddílové juniorky)
Stejně jako na všech ostatních postech, ani na liberu to během minulého ročníku nebylo v Prostějově
optimální. Což loňská navrátilkyně
Adéla Stavinohová neměla problém
sama sobě přiznat. Někdy ji pronásledovaly trable na přihrávce, jindy
při obraně v poli. Přesto (nebo právě proto) stále přetrvává víra, že má
výkonnostně na víc, než co zatím od
svého příchodu zpět do mateřského
klubu předvedla. Jistit záda jí navíc
bude talentovaná odchovankyně
Andrea Píchalová, jež takovým způsobem fungovala již ve druhé polovině uplynulé sezóny. Teď se ovšem dá
předpokládat, že (staro)nový kouč
Miroslav Čada pošle novicku v případě nouze či potřebyy častěji
častěj
častě
těěji
ějjii do hr
ěj
hhry.
ryy..
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PROSTĚJOV Tvorba hráčského kádru volejbalistek VK Prostějov
pro příští sezónu 2021/2022 je u konce. Vedení klubu postupně
prozradilo už všechny odchody i příchody, veškeré pohyby na
soupisce, k nimž mezi minulým a dalším soutěžním ročníkem
došlo. Pojďme si nyní zrekapitulovat, jak vlastně obměněný tým
Hanaček aktuálně vypadá a co se od něho dá očekávat.

Nové kvalitní posily by měly dodat vyšší herní úroveň v některých důležitých aspektech

volejbal

LETNÍ
POHÁR ŽEN – OLOMOUC
Výsledky – 1. kolo: Nečasová,
Jurčíková – V. Zajícová, M. Zajícová 0:2 (-17, -16), Muzikářová,
Ostranská – Beranová, Kadeřábková 2:0 (16, 12). 2. kolo: Muzikářová, Ostranská – Makovcová,
Hadáčková 2:1 (17, -18, 13),
Bartošíková, Kašpárková – Mukařovská, Urbanová 0:2 (-17,
-17), Baláková, Kozmík – Jeřábková, Matoušková 2:0 (19, 15).
3. kolo: Muzikářová, Ostranská
– Pluhařová, Honzovičová 1:2
(20, -10, -9), Baláková, Kozmík
– Koblížková, Tomášová 2:1
(-21, 20, 11). 4. kolo: Baláková,
Kozmík – Hrobárová, Špalková
2:0 (18, 18). Opravy: Nečasová,
Jurčíková – Tezzele, Gistrová 0:2
(-12, -19), Bartošíková, Kašpárková – V. Zajícová, M. Zajícová
0:2 (-13, -9), Muzikářová, Ostranská – Tezzele, Gistrová 2:1
(24, -18, 12), Muzikářová, Ostranská – Mukařovská, Urbanová
0:2 (-16, -18). Semifinále: Baláková, Kozmík – Pluhařová, Honzovičová 0:2 skreč. O 3. místo:
Baláková, Kozmík – Mukařovská, Urbanová 0:2 skreč.
Konečné pořadí: 1. K. Adamčíková, B. Adamčíková, 2. Pluhařová, Honzovičová, 3. Mukařovská,
Urbanová, 4. Baláková, Kozmík,
5. Hrobárová, Špalková a Koblížková, Tomášová, 7. Makovcová,
Hadáčková a Muzikářová, Ostranská, 13. Bartošíková, Kašpárková, 17. Nečasová, Jurčíková
atd.

ČESKÝ
POHÁR ŽEN – OSTRAVA
Výsledky – 1. kolo: Baláková, Benediktová – Karlíková, Urbanová
0:2 (-18, -11), Bartošíková, Rusá
– Ročková, Příhodová 0:2 (-9,
-12). Opravy: Baláková, Benediktová – Frommová, Šauerová 0:2
(-16, -12), Bartošíková, Rusá –
Svozilová, Voznicová 0:2 (-5, -6).
Konečné pořadí: 1. Štochlová,
Williams, 2. Dunárová, Resová,
3. A. Dostálová, M. Dostálová, 4.
Lorenzová, Hynková, 5. Kulhánková, Pospíšilová a Svobodová,
Žolnerčíková, 7. Šťastná, Stará
a B. Adamčíková, Jakubšová, 17.
Baláková, Benediktová a Bartošíková, Rusá atd.

Vy
u vody,
noviny
doma

Olomouc, Prostějov (son) –
Kvůli koronaviru opožděný start
beachvolejbalových turnajů v ČR
znamenal doslova jejich smršť během úvodních dvou týdnů konání. Do bojů na pískových kurtech
přitom zasáhlo několik prostějovských hráček. O prvním víkendu
se však nedařilo ani Tereze Balákové (donedávna VK Prostějov),
ani Barboře Bartošíkové (TJ OP
Prostějov). Ve dvojicích s brněnskou Adélou Benediktovou, respektive s Pražankou Vendulou
Rusou nezískaly na Českém poháru žen v Ostravě ani set a shodně obsadily dělené sedmnácté
místo.
Napodruhé při Letním poháru
v Olomouci už to však bylo mnohem lepší. Terka Baláková tentokrát vytvořila pár s ostřílenou
Gabikou Kozmík Tomášekovou,
někdejší oporou vékáčka ze Slovenska. Společně postoupily díky
třem vítězným duelům až přímo
do semifinále, jenže závěrečné
bitvy o medaile musely vzdát,
tím pádem skončily čtvrté. Velice
dobře si vedla také Kateřina Muzikářová z TJ OP Prostějov, jež po
boku brněnské Terezy Ostranské
dospěla k solidní sedmé příčce.
Naopak dua Barbora Bartošíková,
Simona Kašpárková (13. post)
i Viktorie Nečasová, Adriana Jurčíková (17. místo) nezískala žádnou dílčí výhru.

Beach: Baláková ètvrtá
v Olomouci s Kozmík
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luzáři nad Renegades po dramatickém
vstupním setu rovněž 2:0.
Pak už došlo na medailové bitvy. Semifinálové mače měly naprosto jednoznačný průběh, když viditelně nejkvalitnější výběry Sexmeraldy a Vyškova
smetly z dvorců Vrbátky, respektive
Premiéru. Poražení si to následně
rozdali o bronz, medailovou útěchu
v tomto utkání nalezla o něco lepší
Premiéra.
Podnik O POHÁR HVL poté vyvrcholil očekávaným finále, v němž měli
dlouho navrch Vyškovští. Patřila jim
zahajovací sada poměrem 25:21, i ve
druhé zpočátku vedli. Prostějovský
mančaft se však postupně zlepšoval
a nepříznivý vývoj dokázal otočit. Soupeř se ještě naposledy zvedl srovnáním
stavu z 21:18 na 21:21, ovšem koncovku druhého dějství vydřela bojovná
Sexmeralda 25:22. Aby se ve zbytku
střetnutí již neohlížela zpět. Rozhodujícímu tiebreaku dominovala suverénně 15:6 a mohla tedy propuknout její
vítězná radost.
„Chceme vám všem poděkovat, že
se po tak dlouhé pauze a v těžších
podmínkách podařilo turnaj úspěšně
uskutečnit,“ zaznělo při slavnostním
vyhlášení výsledků od Jany Dosedělové za organizátory z SK HVL Prostějov. Poděkování ale zasloužili hlavně
oni, neboť právě zásluhou pořadatelů
si volejbaloví hobbíci mohli v postupně rozvolňované době dobře zahrát
i pobavit se sportem, který je baví.

Konečné pořadí základní skupiny A: 1. Španělsko 13 (16:10), 2.
Francie 12 (15:9), 3. Rumunsko 11 (14:10), 4. Ázerbájdžán 0 (2:18).
Konečné pořadí základní skupiny B: 1. Bulharsko 12 (12:0), 2.
Slovensko 4 (5:10), 3. Ukrajina 2 (4:11).
Konečné pořadí základní skupiny C: 1. Česko 14 (16:8), 2. Chorvatsko 11 (15:10), 3. Bělorusko 6 (9:15), 4. Maďarsko 5 (7:14).
Zápasový program závěrečného turnaje Final Four – sobota
19. června: 16.00 hodin první semifinále Španělsko – Chorvatsko, 19.00 hodin druhé semifinále Bulharsko – Česko. Neděle 20.
června: 16.00 hodin o 3. místo, 19.00 hodin finále.
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PLOVDIV, PROSTĚJOV Volejbalistky Slovenska sice nepostoupily v Golden European
League žen 2021 ze základní
skupiny do závěrečného turnaje
Final Four, ale v soutěži nakonec
zanechaly solidní dojem. Včetně
jedné členky týmu z VK Prostějov, kterou byla smečařka Karolína Fričová.
Druhý turnaj grupy B hostil bulharský Plovdiv, kde výběr SR v úvodním
střetnutí opět nestačil na silné domácí
družstvo. Bulharky i ve druhém vzá4CFQUV XQNGLDCNKUVGM 5NQXGPUMC XéGVP÷ -CTQNÊP[ (TKéQXÆ XRTCXQ FQNG  RQ
\¾X÷TGéPÆO\FQN¾PÊ7MTCLKP[X)QNFGP'WTQRGCP.GCIWG Foto: internet jemném duelu zvítězily beze ztráty
setu 3:0, tentokrát přesným poměVolejbalová Golden European League žen 2021 – konečné rem 25:21, 25:14 a 25:22. Mezi střípořadí základní skupiny B: 1. Bulharsko 12 bodů (skóre 12:0), dajícími nachystaná Fričová se na
2. Slovensko 4 (5:10), 3. Ukrajina 2 (4:11). Finsko ze soutěže od- hřiště nedostala.
stoupilo.
Třídenní klání na Balkáně (znovu bez
Volejbalová Golden European League žen 2021 – tabulka dru- odhlášeného Finska) uzavřel zápas
hých celků ze skupin: 1. Chorvatsko 7 (10:7), 2. Francie 6 (9:8), 3. slovenského kolektivu s Ukrajinou,
Slovensko 4 (5:10). Do Final Four postoupily Chorvatky.
v němž Karolína dostala podruhé

během letošní Evropské ligy šanci
nastoupit nezvykle na liberu. A též
s její pomocí se zrodil triumf 3:1 (-23,
28, 14, 13) znamenající posun na
konečné druhé místo tabulky, byť
účast mezi elitním kvartetem soutěže
o kousek utekla.
„Jsem velmi spokojený, že jsme
Golden European League uzavřeli
vítězstvím, které je pro nás důležité.
Dnes jsme hráli dobře a díky tomu
skončili ve skupině druzí, což byl náš
cíl. V soutěži byly silnější týmy, jež
si zasloužily postup do Final Four.
Máme za sebou šedesát dní přípravy
a jen tři dny volna, přičemž z deseti
utkání jsme hned sedm vyhráli a ze
tří porážek jsou dvě od Bulharska,
silnějšího než my. Tudíž s celkovou
bilancí jsem opravdu spokojený, víc
jsme tentokrát ani nemohli dosáhnout,“ zhodnotil italský trenér SR
Marco Fenoglio.
(son)

6CMÆRąKNQWéGPÊ5NQXGPGMUNGVQwPÊ'.
UK(TKéQX¾\CJT¾NCPGVTCFKéP÷PCNKDGTW

jaké to bylo na srazu motorek...

síme porazit každého, kdo se nám
v play-off postaví do cesty,“ pravdivě
konstatoval hlavní kouč národního
výběru Giannis Athanasopoulos.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří
premiantky grupy A ze Španělska
a jediný postupující ze druhých míst
ve skupinách, tedy Chorvatsko. Nedělní program přinese nejprve duel
o bronz, následně rozhodující finálové střetnutí.
Letní prostějovská posila Simona
Bajusz plní v české reprezentaci roli
nahrávačské dvojky za Kateřinou
Valkovou, téměř v každém utkání kvalifikace mistrovství Evropy
i základní části European League
prostřídávala a občas nastoupila
v základní sestavě. V Ruse se dá pravděpodobně očekávat její případné
naskakování z lavičky.
(son)

"INIL?JILN´Û

PROSTĚJOV Zlatá Evropská liga
žen 2021 vyvrcholí o nejbližším
víkendu
19. a 20. června závěMichal
rečným turnajem Final Four. Do
SOBECKÝ
Bulharska
se vydají i volejbalistky
České republiky včetně nahrávačky VK Prostějov Simony Bajusz.
Reprezentantky ČR obhajují triumf
z Golden European League 2019,
loni se soutěž kvůli koronaviru
nehrála. Tentokrát Češky přesvědčivě vyhrály základní skupinu C,
čímž znovu postoupily mezi elitní
kvarteto. A rozhodně mají ambice
opětovně dosáhnout na celkové
vítězství.
Což ale bude dost náročné, neboť
los jim pro sobotní semifinále přisoudil nejtěžšího možného protivníka – domácí Bulharky. „Pokud však
chceme Evropskou ligu vyhrát, mu-

8º5.'&-;121*4*8.

Pořadí základní skupiny A: 1. Sexmeralda Prostějov 6, 2. Premiéra 4, 3. Renegades 2, 4. Fénix 0.
Pořadí základní skupiny B: 1. Vyškov 7, 2. VK Vrbátky 6, 3. Haluzáři 3, 4. Reálka 2, 5. Sokol I Prostějov 2.
O 7. místo: Sokol I Prostějov – Reálka 2:0 (16, 12).
O 5. místo: Haluzáři – Renegades 2:0 (24, 17).
Semifinále: Sexmeralda Prostějov – VK Vrbátky 2:0 (12, 14),
Vyškov – Premiéra 2:0 (8, 17).
O 3. místo: Premiéra – VK Vrbátky 2:0 (19, 21).
Finále: Sexmeralda Prostějov – Vyškov 2:1 (-21, 22, 6).
Konečné pořadí: 1. Sexmeralda Prostějov, 2. Vyškov, 3. Premiéra, 4. VK Vrbátky, 5. Haluzáři, 6. Renegades, 7. Sokol I Prostějov, 8.
Reálka, 9. Fénix.

jinou, v němž Karolína dostala podruhé během letošní Evropské ligy
šanci nastoupit nezvykle na liberu.
A též s její pomocí se zrodil triumf
3:1 (-23, 28, 14, 13) znamenající posun na konečné druhé místo tabulky, byť účast mezi elitním kvartetem
soutěže o kousek utekla.
„Jsem velmi spokojený, že jsme
Golden European League uzavřeli
vítězstvím, které je pro nás důležité.
Dnes jsme hráli dobře a díky tomu Nominované hráčky
na soustředění žen ČR U23 v Kutné Hoře:
skončili ve skupině druzí, což byl
nahrávačky Klára Dvořáčková, Tiziana Baumruková a Květa
náš cíl. V soutěži byly silnější týmy, Grabovská, blokařky Aneta Bartošová, Adéla Benediktová, Ema
jež si zasloužily postup do Final Kneiflová, Ela Koulisiani a Michaela Nečasová, smečařky MagdaFour. Máme za sebou šedesát dní lena Bukovská, Klára Mikelová, Denisa Pavlíková a Veronika Virpřípravy a jen tři dny volna, přičemž tová, univerzálky Michaela Brichtová, Tereza Diatková a Petra
z deseti utkání jsme hned sedm vy- Indrová, libera Daniela Digrinová a Lucie Kolářová.
hráli a ze tří porážek jsou dvě od
Bulharska, silnějšího než my. Tudíž spokojený, víc jsme tentokrát ani italský trenér SR Marco Fenoglio.
s celkovou bilancí jsem opravdu nemohli dosáhnout,“ zhodnotil
(son)
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PLOVDIV, PROSTĚJOV Volejbalistky Slovenska sice nepostoupily v Golden European League
žen 2021 ze základní skupiny do
závěrečného turnaje Final Four,
ale v soutěži nakonec zanechaly
solidní dojem. Včetně jedné členky týmu z VK Prostějov, kterou
byla smečařka Karolína Fričová.
Druhý turnaj grupy B hostil bulharský Plovdiv, kde výběr SR v úvodním střetnutí opět nestačil na silné
domácí družstvo. Bulharky i ve
druhém vzájemném duelu zvítězily beze ztráty setu 3:0, tentokrát
přesným poměrem 25:21, 25:14
a 25:22. Mezi střídajícími nachystaná Fričová se na hřiště nedostala.
Třídenní klání na Balkáně (znovu
bez odhlášeného Finska) uzavřel
zápas slovenského kolektivu s Ukra-
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Nikdy nevíte, kde se
s touhle dívkou setkáte! Devatenáctiletá Tereza Žáková hýří aktivitou
na všech frontách. Čerstvá semifinalistka prestižní Miss ČR byla po
úspěšné maturitě na prostějovské
„reálce“ přijata na vysokou školu
a dál sní svůj sen stát se zubařkou
či dětskou lékařkou. Kromě toho
však jako dobrovolnice pomáhá
v očkovacím centru v „Kasku“ a aby
toho nebylo málo, tak chystá soutěž
krásy ve Šmoulíkově, kde dlouhodobě pracovala jako brigádnice.
Chce přitom využít svých bohatých
zkušeností z obdobných klání, které dle ní nejsou ani tak o soupeření,
jako spíše o zábavě.
a další úspěchy následovaly. Nedávno
se jí podařilo uspět v prestižní Miss
České republiky.
„Prošla jsem vstupními on-line castingy, načež mě čekala výběrová kola, která už probíhala osobně. Začátkem června jsem se dozvěděla, že jsem se dostala
do semifinále této soutěže,“ prozradila
Večerníku Tereza Žáková, která podobné soutěže má skutečně ráda. I proto nyní dělá vše pro to, aby je přiblížila
i začínajícím modelům a modelkám.
„Rozhodla jsem se uspořádat soutěž
miniMISS a miniMISSák Šmoulíkov.
Akce by se měla konat 4. září v dětském
centru Šmoulíkov. Nyní již přijímáme
přihlášky a přitom se řídíme heslem
‚Čím více účastníků, tím více legrace‘,“
prozradila Tereza Žáková.
Případní zájemci se mohou hlásit
na facebookových stránkách Šmoulíkov, kde je už nyní vyvěšena událost s více informacemi. Dále také
na Instagramu @smoulikov. S případnými dotazy se mohou soutěžící obrátit na e-mail minimiss@
centrum.cz. „Klidně mě také mohou
kontaktovat na mém Facebooku či Instagramu,“ vzkazuje Žáková.

jako přátelské přijetí. Navzájem jsme se
představili hodností a jménem. ‚Jak se
vám daří?‘ Zeptal se docela dobrou angličtinou. ‚Děkuji, pane, jde to,‘ odpověděl

nebo se zastavte na naší
provozovně Vápenice
19, Prostějov

volejte či pište SMS
na tel.: 608 960 042

predplatne@vecernikpv.cz,

Objednávky zasílejte na e-mail:

Vy
u vody,
noviny
doma

Zprávu uvedlo na svých internetových stránkách české velvyslanectví
v Haagu a velvyslankyně Sequensová
už navštívila i místo sestřelu a výkopových prací. Vyzvednutí vraku je součástí nizozemského programu zahájeného v roce 2019, vláda od té doby
platí podle listu The Guardian veškeré
náklady. Jeho cílem je umožnit uložení pozůstatků pohřešovaných pilotů
a členů posádek a dát jejich příbuzným
jistotu o osudu rodinných příslušníků.
Během druhé světové války bylo nad
územím Nizozemska sestřeleno nebo
se zřítilo více než 5500 letadel, 30 až
50 těchto vraků letadel podle odhadů
obsahuje pozůstatky členů posádek.
A nyní se blíže podíváme na zdejšího

Martin MOKROŠ

NIEUWE NIEDORP, PROSTĚJOV
Až neuvěřitelná a zároveň důležitá
zpráva přišla na začátku června z Nizozemska. Po osmdesáti letech se
konečně podaří ze zajetí země a trosek u obce Nieuwe Niedorp vyprostit, kromě dalších, i tělesné pozůstatky Viléma Konštackého, rodáka
z nedalekých Čelechovic na Hané,
navigátora 311. československé
bombardovací perutě, která sloužila za druhé světové války ve svazku
Royal Air Force (RAF).

zur Lippe-Weissenfeldem.
Po tomto útoku spadl v plamenech k zemi u obce Nieuwe Niedorp. Ze šestičlenné posádky
přežil jen velitel Vilém Bufka, který byl
zajat a ošetřen v německé nemocnici.
Ostatní členové posádky druhý pilot Alois Rozum, přední střelec Jan Hejna,
telegrafista Leonhard Smrček, navigátor
Vilém Konštacký a zadní střelec Karel
Valach nepřežili. Vilém Bufka o osudu
svého letounu a posádky napsal knihu
„Bombardér T2990 se odmlčel“ a já si
dovolím odcitovat pár vět a zřejmě i tu
poslední, kterou pronesl navigátor Konštacký, jež zněla: „Hoši, před námi Amsterodam! Za chvíli budeme…“ Pak jsme
již svědky popisu událostí, kdy velitel
sledoval útok německého stíhače, dále
nezaznamenal žádnou reakci posádky,
výbuch letadla a jeho seskok padákem.
Bufka popisuje i setkání se svým protivníkem Egmontem Prinze zur Lippe-Weissenfeldem v holandské nemocnici, a to takto: „Do pokoje vstoupili lékaři
a důstojník Luftwaffe s poddůstojníkem
a dvěma strážnými s automaty, kteří se
postavili u dveří, asi abych jim neutekl…
Jak mi nebylo do smíchu, musel jsem se
5MWRKPQXÆHQVQ8KNÆO-QPwVCVUMÚ(3. zprava)PCJQTPÊOUPÊOMW9GNNKPIVQP[
2GTWV÷CPCUPÊOMWXRTCXQ8KNÆO-QPwVCVUMÚ
3x foto: archiv M. Mokroše usmát. Důstojník letectva si to vyložil

hrdinu a jeho poslední let. Vilém Konštatský se narodil 17. 11. 1914 v Čelechovicích na Hané a jako mnoho
jiných chtěl bojovat proti okupantům. Podařilo se mu to právě v řadách
311. bombardovací perutě. Osudným
se mu stal 23. červen 1941, kdy při
náletu na Wilhelmshaven byl letoun
Vickers Wellington Mk. Ic s číslem
T2990 napaden německým nočním
stíhačem v BF-110, Egmontem Prinze

‚Gratuluji, pane!‘ ‚Děkuji, měl jsem včera víc štěstí,‘ odmítl skromně. ‚Neviděl
jsem vás, nemohli jsme se bránit.‘ ‚Nemohli jste mě vidět. Navedli mě na vás
už nad cílem a provázel jsem vás až na
pobřeží.‘ Tak proto nad cílem nestříleli!
‚Zachránil jsem se zřejmě sám,‘ pokoušel
jsem se dovědět něco o osudu ostatních.
‚Lituji,‘ odvětil stroze a tím potvrdil mé
obavy. Tak chlapci v tom zřejmě zůstali. Do jednoho. Podal mi ruku, pronesl
několik zdvořilostních frází o mém
brzkém uzdravení a návratu domů do
Anglie. Choval se jako důstojník a z jeho
jednání byl znát respekt k příslušníkům
RAF. Jak by se choval, kdyby věděl, že
jsem Čech…“
Po osmdesáti letech to tedy vypadá,
že se pan Vilém a další spolubojovníci dočkají důstojného pohřbu,
i když už teď na místě pádu existuje
pietní místo. Dodejme ještě trochu
čísel. 311 peruť do dubna 1942, kdy
skončila s nálety, provedla jako součást Bomber Command (Bombardovacího velitelství) 1029 bojových
letů a z 318 mužů jich ztratila 128 (94
padlo). Zbytek války tak decimovaná
československá bombardovací peruť
RAF strávila v rámci Pobřežního velijsem rovněž anglicky. ‚Jsem pilot noční- telství (Coastal Command).
ho ME-110,‘ pokračoval, ‚spolu s tímto Na tyto muže musíme být hrdí a berpoddůstojníkem jsme vás sestřelili.‘ me si z nich příklad pro budoucnost.

Po 80 letech najde hrdina důstojný odpočinek

následně ve čtvrtek si lze vstupenky vyzvednout přímo v redakci.

Na odpovědi čekáme v redakci do středy 16. června do 16:00 hodin. Výherce budeme kontaktovat telefonicky ještě v tentýž den,

kontaktováni.

CO JJE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŽIVÝCH PASTÍ PŘIPRAVENO V PALMOVÉM SKLENÍKU?
b) Večerník a noční prohlídka
c) nejstarší masožravá rostlina
a) rostliny k prodeji
Správnou odpověďď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2021...
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“. Zavolat svoji odpověď
nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou
na telefonní číslo 608 960 042,, ppřípadně
p
p
ppřijďte
j osobně
do redakce na Vápenici 19. NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, na které budete v případě výhry

6RXWøæ2
296783(1.<1$)/258å,9§3$67,
96783(1.<1$)/258å,9§3$67,

Cyklisté z Prostějovska, zbystřete.
Už tuto sobotu 19. června odstartuje Vrahovický bicykl, tradiční
sešlost cyklistů všeho věku a energie. Letošní ročník má znovu nabídnout dvě trasy. Jednu rodinnou a druhou takříkajíc na výdrž.
„Držíme stejnou linii jako třeba
Smržická šlapka, trasy téměř změn
nedoznají, protože z Vrahovic nic
moc nevymyslíte. Zejména když jde
o rodinnou trasu na 25 kilometrů.
Nic jiného než přes Kralický Háj, po
cyklostezce do Bedihoště a do Skalky se vymyslet nedá,“ uvádí hlavní
organizátor akce Pavel Dopita.
Druhou 56kilometrovou jízdu chystají do Tovačova, kde bude kontrola.
„Delší trasu jsme chtěli změnit, jsou
tam nakonec dílčí úpravy z toho důvodu, že máme družbu s Lobodicemi. Pravidelně nám přijíždí čtyřicet
až padesát lidí z Lobodic a okolí.
Z toho důvodu trasu směřujeme
na Lobodice a Tovačov. Po cestě,
v Citově, se pak lidé mohou těšit na
vetřelce,“ usmívá se Dopita, který
zdůrazňuje, že akce není závod, ale je
hlavně o setkávání a pohybu. „Účast
přislíbila i celá jedna třída ze ZŠ Majakovského,“ pochvaluje si.
Bicykl začíná klasicky z vrahovického
hřiště, a to v sobotu 19. června od 8.00
hodin. Ovšem pozor, cíl bude z organizačních důvodů umístěn v hospodě
Pod Lípou, kde cyklisté najdou i občerstvení. Účastníci se mohou těšit na
příjemnou atmosféru, drobné ceny
a dobroty, to vše okořeněné kvalitou
moravských silnic.
(sob)
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14. června 2021

S Terezou Žákovou se čtenáři Večerníku setkali už loni na podzim díky
jejímu úspěchu v soutěži Miss OK,
kde se jí v konkurenci dívek z celé ČR
podařilo získat titul Miss OK Face.
V jejím případě to však nebyla první
ského mlýna byly různé. Pro něko- podobná zkušenost. Už v deseti letech
6GTG\Cä¾MQX¾EJEGQUVCVPÊO\RTQUVąGFMQXCVTCFQUVMVGTQWUCOC\CMQWwGNCRąKUQW
ho to byly stroje a také doplňování ze druhého místa postoupila do finále
V÷åÊEJMT¾U[
(QVQCTEJKX6ä¾MQXÆ
odborných znalostí na jejich údržbu Dívky a princezny České republiky
a opravy, pro jiné to byla prostě společenská záležitost. „A já přijel hlavně
kvůli pivu,“ usmíval se Petr Halfar.
„Petra Buriana známe. Byli jsme zde
už loni, věděli jsme tedy, co čekat. A je
2Q\PGLVGHCUEKPWLȜEȜUXɄVOCUQʟTCXȩEJCǭGZQVKEMȩEJTQUVNKPRɸKXGȸGTPȜEJCǭPQȸPȜEJRTQJNȜFMȐEJRCNOQXȘJQ
2Q\PGLVGHCUEKPWLȜEȜUXɄVOCUQʟTCXȩEJCǭGZQVKEMȩEJTQUVNKPRɸKXGȸGTPȜEJCǭPQȸPȜEJRTQJNȜFMȐEJRCNOQXȘJQ
to tu moc fajn,“ vzkázal na dálku muž,
tou dobou pozorující cvrkot.
UMNGPȜMWPC8ȩUVCXKʂVK(NQTC#MEGUGMQPȐXǭTȐOEK1NQOQWEMȘOW\GLPȜPQEK-CRCEKVCLGQOG\GPȐ
A že bylo co sledovat. Nádvoří mlý<CLȜOȐXȐUVCLGOPȩCǭHCUEKPWLȜEȜUXɄVOCUQʟTCXȩEJTQUVNKP!%JEGVGXKFɄVLGLKEJUOTVQPQUPȘRQJ[D[CǭRCUVKPC
<CLȜOȐXȐUVCLGOPȩCǭHCUEKPWLȜEȜUXɄVOCUQʟTCXȩEJTQUVNKP!%JEGVGXKFɄVLGLKEJUOTVQPQUPȘRQJ[D[CǭRCUVKPC
na bylo prakticky non-stop plné lidí
XNCUVPȜQȸK!0[PȜOȐVGLGFKPGȸPQWʂCPEK\ȜUMCVXUVWRGPMWPCXȩUVCXWOCUQʟTCXȩEJPGDQNKMCTPKXQTPȜEJTQUVNKP
a strojů, kromě motorek se objevovaʞKXȘRCUVKMVGTȐUGMQPȐQFFQȸGTXPCPC8ȩUVCXKʂVK(NQTC1NQOQWEXGUDȜTMQXȩEJUMNGPȜEȜEJ<LKUVɄVG
ʞKXȘRCUVKMVGTȐUGMQPȐQFFQȸGTXPC PC8ȩUVCXKʂVK(NQTC1NQOQWEXG UDȜTMQXȩEJUMNGPȜEȜEJ<LKUVɄVG
ly i velorexy nebo vojenský náklaďák.
„Splněný sen, dvůr ve mlýně plný moMVGTȘOCUQʟTCXȘTQUVNKP[UKOʐʟGVGRɄUVQXCVKǭWǭXȐUFQOCК5QWȸȐUVȜXȩUVCX[DWFGKǭRTQFGLTQUVNKP
torek... Super lidi, krásné stroje,“ po8UVWRGPMW PC (NQTW 1NQOQWE \ȜUMȐ JPGF ʂGUV X[NQUQXCPȩEJ ʂʈCUVNKXEʐ
8UVWRGPMWPC(NQTW1NQOQWE\ȜUMȐJPGFʂGUVX[NQUQXCPȩEJʂʈCUVNKXEʐ
znamenal po dvou dnech programu
Petr Burian.
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Do dějiště klání, kterým byl venkovní
areál U Rockyho v Krasické ulici, ráno
dorazilo devět celků z deseti přihlášených. Jednu vylosovanou základní skupinu tak tvořilo pět týmů, tu druhou
jen čtyři. Tím pádem ubylo zápasů
v úvodní části programu, což se později vlastně hodilo.
Celodenní boje nadšených volejbalistek a volejbalistů totiž hned dvakrát
přerušil déšť. Naštěstí ne dlouhý, šlo
pouze o přeháňky. Ta první vydatnější
trvala půl hodiny, chvíli se navíc muselo čekat na oschnutí kurtů. Podruhé pršelo kratší dobu a méně, tudíž
dohrání akce s výstižným podtitulem
„Umíme to ještě?“ se nedostalo do vážnějšího ohrožení.
Skupinová fáze přitom nepřinesla žádné větší výsledkové překvapení. Obě
grupy ovládli dva největší favorité,
tedy Sexmeralda Prostějov a Vyškov.
Za nimi do semifinále pronikly ještě
druhé kolektivy v pořadí Premiéra
s Vrbátkami.
Poslední deváté místo obsadil Fénix,
který jako jediný nenastoupil do play-off. V duelu o sedmou pozici Sokol
I Prostějov jasně přejel unavenou Reálku, střetnutí o pátou příčku vyhráli Ha-

Marek
VEND
SONNEVEND

pro Večerník
ník

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV O celý uplynulý ročník Hanácké volejbalové ligy
smíšených družstev sice přišli vinou proticovidových opatření,
ale jednorázový turnaj na závěr zrušené sezóny si už nenechali
vzít. Polovina účastníků tradiční amatérské soutěže si v sobotu
zahrála O POHÁR HVL 2021 a společně dospěla ke zdárnému
konci navzdory dílčím komplikacím s počasím.

5GZOGTCNFC2TQUV÷LQXUVCX÷NCXGHKP¾NGPGRTQUVWRPÆDNQM[RTQVK×VQMčO8[wMQXC
CPCMQPGEUGOQJNCTCFQXCV\VWTPCLQXÆJQVTKWOHW 2x foto: Marek Sonnevend
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Friedrich
Nietzsche

„Ty máš svou cestu.
Já mám svou cestu.
Zatímco správná,
bezchybná a jediná
cesta neexistuje.“

Motto na tento týden:

6(59,6352æ(1<
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Krásné, klidné a veselé dny
přeje Aneta Křížová

Milí přátelé,
milé přítelkyně,
srdečně vás zdravím v prvním
červnovém vydání tematického
seriálu Servis pro ženy, který je
však určen nejen něžnému pohlaví, ale sledují nás v dosti velkém
počtu také muži. A to je dobře.
Doufám, že všichni
ni často nau, užíváte si
vštěvujete přírodu,
přítomných
volnosti a všudypřítomných
radostí. Je jich kolem nás
tolik, stačí se jen
n pořádně
rozhlédnout a na chvíli se
zastavit. Sedněte siitedy
tedy
nyní k oknu na balkón
alkón
či na zahradu, vezmězměte si k tomu sklenici
enici
vody, zákusek, zkrátrátt
ka něco dobrého
ho
a buďte teď a tady.
y.
Dnes jsme pro vás
připravili druhý díl
seriálu o nespa-vosti, odtajníme
e
třetího výherce
o oběd s mojí
maličkostí, tradičně si můžete
připravit něco
dobrého na zub
a dále také nabíí
ízíme možnost udržovat
držovat se
v dobré kondici prostřednicrostřednictvím cvičení. V neposlední
eposlední
řadě připomínáme,
me, že
se můžete hlásit
sit do
prázdninové PROMĚNY
Ě
IMAGE. Tak neváhejte, čeká vás
zážitek na celý život. A už příště se
můžete těšit na červnovou oslavu,
kterou se takřka po roce vracíme
na stránky nejčtenějšího regionálního periodika. Vítězkou jubilejního 60. dílu se stala Jana Kurková.

VRXWĨÿ
V
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Po náročném dni uléháte s úlevou
a očekáváte, že si odpočinete, načerpáte energii,
ener ale obtížně usínáte,
v nocii se probouzíte a už nemůžete
znovu usnout. Nespavost způsobuje podrážděnost, zhoršenou koncentraci a špatnou náladu. Zhoršuje
se i pracovní výkonnost. Tak tohle
občas zažívá každý. Pokud se to ovšem děje noc co noc po delší dobu
a člověk spí méně než pět hodin, tak
dochází k vážnějším problémům –
psychickým poruchám a poruchám
vnímání. Nenechejte problém
s nespavostí zajít tak daleko. Příčin
může být celá řada. V dnešním druhém díle tohoto seriálu se podíváme na jednu z nich.
Číhá na nás všude, má na nás neskutečný vliv, ale přesto ho nevidíme.
Co je to? Ano, někdo možná uhodl,
je to všudypřítomný elektrosmog.
Zatímco spíme, tak mobil, televize
a další zařízení nikdy. Chytré telefony, notebooky, ale třeba i dětské
chůvičky, všechna tato zařízení vyzařují elektromagnetické záření. Bohužel stále hojně platí, co nevidíme,
tomu nevěříme. Avšak zdání klame.
Moudré přísloví ne nadarmo říká, že
stokrát nic umořilo osla. Je mnoho
faktorů, které přispívají k nespavosti
či nemocnosti. A elektromagnetické
záření jje pprávě jjedním z nich…

Mnozí z nás si jen stěží dovedou
představit život bez mobilního telefonu, avšak je namístě se zajímat
o možná rizika, která mobily a další
zařízení mohou způsobovat. V dnešní době tuto techniku považujeme za
samozřejmou, a to natolik, že už ani
nevnímáme, spíše ani nevíme, jak
nám škodí. Existuje mnoho výzkumů, které jejich škodlivost na naše
zdraví dokazují. Jednak se tomu děje
při dlouhodobém pobytu u těchto
zařízení a jednak i při náhlém výskytu. Teprve však za nějakou desítku
let poznáme, co tato technologie
s námi udělala. Schválně. Kolik z nás
spí s telefonem poblíž hlavy? Bohužel asi většina. Kolik z nás má televizi
v ložnici? Snad méně než těch v případě telefonů. To vše má ale nepříznivý vliv na náš spánek. Pokud užíváte telefon jako budík, dejte si ho na
letadlo nebo off-line režim, zkuste
ale raději použít budík na baterky.
Pokud už musíte mít mobil v ložnici,
měl by být nejméně dva metry od
postele. A jelikož i televize vyzařuje
elektromagnetické vlny, i tam platí
vzdálenost minimálně dva metry.
Pokud zvládnete vypnout wifi, tak
pro sebe i své okolí uděláte víc, než
si myslíte, škodlivý totiž není sám
internet, ale bezdrátové připojení
mikrovlnami.
Pamatujte si, že vše, co odebírá elektrický proud, tak vytváří elektromagnetické
pole. Takže alespoň při spánku udělejme vše pro to, ať spíme kvalitně a zdravě.
Dlouhodobé následky na lidský organismus se stále zkoumají a seznam chorob je opravdu dlouhý. Od nespavosti,
neplodnosti, infarktů až po rakovinu.
Vyvarujte se také telefonování a sledování televize před spaním. Mobilní telefony blokují tvorbu melatoninu, který
ovlivňuje spánkový cyklus. Žijeme však
v době, kdy se těmto vlnám nejde vyhnout. Pokud žijeme ve městě nebo někde poblíž, jsme vždy pod vlivem mnoha vln, které lidské tělo v určité míře
absorbuje, ukládá se totiž do našich tkání. Stačí mít souseda s wifi za stěnou vaší
ložnice, ale s tím se bohužel nedá nic
dělat. Otázkou také je, co s námi dělají
a jak pracují chytré hodinky, které dnes
již mají i děti. To se ale projeví až za nějakou dobu. Nicméně záření je kolem
nás opravdu více než dost. Zbavte se
tedy elektrosmogu v ložnici a dopřejte
si kvalitní spánek a obstojnou imunitu,
mějte alespoň v noci telefon od těla co
nejdále, nejlépe i vypnuté lampičky ze
zásuvky u nočního stolku. Nic vás to
nestojí, tak proč to preventivně neudělat. Existují stínicí textilie, kameny,
orgonity a různé odrušovače. Někdo
jim věří, jiný ne, ale lepší je udělat něco
než nic.
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případně v prosluněném poledni na přilehlé zahrádce.
Do jedinečné soutěže se hned v premiérovém dějství
zapojilo několik desítek čtenářů, ve druhém kole byl
zájem ještě větší a ani ve třetím klání nebyla o správné odpovědi nouze. Do slosování byli zařazeni ti,
kteří ví, že „K Servisu pro ženy se připojil úspěšný
projekt PROMĚNA IMAGE“, volit jste tedy museli
za b). Třetím a šťastným výhercem se stala Pavlína
Lišková z Prostějova.
Výherkyni gratulujeme a brzy bude informována o termínu slavnostního obědu i převzetí výhry. A již v příštím
vydání Servisu pro ženy přineseme reportáž z prvního
oběda s výherkyní a naší redaktorkou.
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Jak jistě víte, v měsíci dubnu jsme oslavili 10. výročí existence ttematického Servisu pro ženy. Slavíme rádi
tence
vám protože jen díky našim čtenářům se seriál
s vámi,
t
těší takové
oblibě. U příležitosti tohoto jubilea
takP
P
tak
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vyhlásil první ze
soutěží
sout o netradiční cenu, kterou jste mohli najít
ve tištěných
vydáních nejčtenějšího regionálníti
ho
periodika i na www.vecernikpv.cz.
hope
pe
A protože
pro
klasických výher je všude dost, hlavním
trumfem
trum v tomto klání se stal oběd s naší redaktorkou,
kterávvvás po celých deset let provází nejen světem žen.
která
Stačilo odpovědět na jednoduchou otázku, mít trochu
štěstí ppři losování a kromě předplatného Večerníku na
jeden rok plus dárkových předmětů nejčtenějšího regionálního
periodika jste se mohli začít těšit na příjemgionál
ně strá
strávené chvilky po boku Anety Křížové. A to navíc
v krásných
prostorách restaurace Národního domu,
krá

LXXXI.
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A já se těším zase příště!

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

4. Nyní se s výdechem zvedeme na
patě pokrčené nohy, zadek zatlačíme
nahoru a propnutou nohu směřujeme ke stropu (viz. foto). V této pozici
několik sekund vydržíme a pak se
vrátíme zpět. Ramena držíme celou
dobu stažená dole. Na každou nohu
cvik opakujeme dvanáctkrát. Během
cvičení pravidelně dýcháme. Důležité je závěrečné protažení, ať vás další
den nic nebolí.

3. V dalším cviku se posadíme a opřeme dlaně o zem. Jednu nohu máme
nataženou a druhou pokrčenou (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

2. Teď to bude náročnější, natáhneme ruku nad hlavu a začneme přitahovat koleno k pokrčenému lokti
(viz. foto). Tělem však nepadáme
dopředu ani dozadu, snažíme se pořád držet rovně jako prkno. Z počátku je to poměrně těžký cvik a bude
stačit, pokud vydržíte tři tempa za
sebou a pak vyměníte stranu. Cvik
velice účinně posiluje kompletně
celé tělo a také vnitřní stabilizační
systém. Pokud zvládnete jedno tempo, tak nevadí, vždy cvičte dle vašich
možnost.

V tomto okénku se budeme
již po jedenaosmdesáté věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti zad,
páteře či kyčlí dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
posílení celého těla, vnitřního stabilizačního systému, rukou, hýždí
a zadní stranu stehen…
1. Jako první se rozcvičte, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně si pusťte nějakou
oblíbenou hudbu a můžeme začít.
Položíme se na bok, zvedneme se na
ruce a najdeme rovnováhu, ležíme
jakoby na rovné čáře, břicho nevystrkujeme dopředu, ale ani zadní partie
dozadu, tělo je rovné jako prkno (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

PRO TĚLO
I DUŠI

CVIČENÍ

servis pro ženy

.GRVHVWDOWőHWtPYìKHUFHPQHWUDGLĀQtVRXWěçH
RREěGVUHGDNWRUNRX"

O@IDN KüDEéO@

LET
*
,I<=ÁUÁQTIDF<EÁ>Á
10
ODDECHOVÝ ÈAS
tematického seriálu

21060910733

21061110758

'RILQ¿OHNYDOLILNDFHFKDOOHQJHUXSRVWRXSLOLGYDéHxL

14. června 2021

35

„Kluci měli docela smůlu na los.
Všichni tři dostali nasazené soupeře,
kteří už mají něco za sebou a s rolí favorita se dokázali vyrovnat. Ale i takové zkušenosti se našim mladým
hráčům budou v další kariéře hodit.
Už třeba v příštím roce je využijí,“
komentovala kvalifikační zápasy ředitelka MONETA Czech Open Petra Černošková.
Nicodův soupeř byl nejvýše nasazený Němec Haerteis a favorit měl
s domácí nadějí hodně práce a postup urval až ve třech setech. Dlouhou bitvu odehrál také Jurajda s Belgičanem Vannestem. Prostějovský
tenista získal první set a ten druhý
ztratil až v tie-breaku. Právě tento
okamžik utkání hodně ovlivnil. Belgický tenista se rozehrál k bezchybnému výkonu a Jurajda ve třetím
dějství získal jediný game. Nad síly

Ladislav VALNÝ
Michal SOBECKÝ
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Denní zpravodajství
najdete každý večer

Živé přenosy
sledujte na streamu
www.czech-open.cz

1. kolo:
Nedovyjesov, Oliveira (KazachsV¾P2QTVWICNUMQt t2CWNUQP4KMN
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Jak v deblu?
Los ètyøhry MONETA
Czech Open 2021

PROGRAM MONETA
CZECH OPEN 2020
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nim možná stále hraji,“ říká pětatřicetiletý
tenista, který si prošel opravdovým tenisovým peklem. V letech 2016–2017 odehrál
na okruhu ATP dohromady pouze osm
zápasů a vyhrál jediný. Stejně se nevzdal
a obrovská touha po návratu slavila úspěch.
Další pokus dostat se zpět do tenisového kolotoče přišel v roce 2018. V dubnu
vyhrál challenger v Alicante a odletěl do
Marrákeše na turnaj Grand Prix Hassan
II., do něhož mohl zasáhnout pouze díky
chráněnému žebříčku. Andujar pod marockým sluncem zářil. Porážel soupeře za
soupeřem a po semifinálovém vítězství
nad Portugalcem Joãem Sousou zvládl
i finále. Titul získal po výhře nad třiadvacetiletou britskou turnajovou dvojkou
Kylem Edmundem ve dvou setech. Jako

nevyzrál na Němce Haerteise, i když
v tomhle případě se jednalo o velice
vyrovnaný duel plný dlouhých výměn a působivých návratů do zápasu. A zejména závěr třetího setu byl
opravdu velmi napínavý. Podobně
vyrovnaný souboj byl i ten, v němž
se prezentoval Adam Jurajda proti
Vannestovi z Belgie. Třetí set s jednoznačným výsledkem 6:1 pro Belgičana však znamenal další konec
Čecha na turnaji.
Dál naopak postoupil Pavel Nejedlý.
Osmadvacetiletý tenista nastoupil
proti o sedm let staršímu Rusovi
Nedělkovi. Podle umístění v žebříčcích měl být favoritem spíše Nedělko, nicméně ho limitovaly problémy
s prsty. Na Nejedlého se snažil vyzrát nalákáním na síť, párkrát se ale
tato taktika Rusovi vymstila. Nejed-

355. hráč žebříčku ATP se stal nejníže
postaveným šampionem turnaje ATP
Tour od sezóny 1998 a triumfu Lleytona
Hewwita v Adelaide. Australanu tehdy
patřilo 550. místo. Bodový zisk Španěla
po vítězství katapultoval o více než dvě
stě příček výše na 154. pozici. „Vždy jsem
věděl, že se mohu vrátit. Jinak bych to nezkoušel. Ukázalo se, že jsem měl pravdu,“
vyznal se po dlouho očekáváném triumfu
Andujar. S osudem se španělský hráč pere
neustále. V posledních třech letech musel
několikrát odstoupit z rozehraného turnaje, pauzy ale nebývají dlouhé. A když
tělo dovolí, je nebezpečný pro každého
soupeře, což potvrdil předloni postupem
do osmifinále na US Open a semifinále
v Gstaadu.
(lv)

lý naopak zůstával v klidu, zatímco
soupeř byl viditelně nervózní a naštvaný. Za stavu 1:0 na sety a 4:2 na
gamy pak Nedělko ze zdravotních
důvodů odstoupil.

Ve finále Poljak narazí na Němce
Haerteise a Nejedlý vyzve Erlera
z Rakouska. Tyto zápasy odstartují pondělní program MONETA
Czech Open.

Kvalifikace dvouhry - 1. kolo: Nicod –Haerteis (1-Německo) 3:6, 6:3,
3:6; Ignatik (3-Bělorusko) –Rybakov (USA) 4:6, 5:7; Poljak – Verbeek
(Nizozemí) 6:3, 6:3; Nejedlý –Nedělko (6-Rusko) 6:2, 4:2 skreč; Jurajda –Vanneste (8-Belgie) 6:4, 6:7, 1:6; Zeballos (Bolívie) – Mansouri
(7-Tunisko) 6:7, 0:6; Menšík – Erler (4-Rak.) 3:6, 4:6; Sels (2-Nizozemí)
– Setkič (Bosna a Hercegovina) 6:3, 6:1.
Program 2. kola kvalifikace, pondělí 14. června:
Erler – Nejedlý (10.30), Rybakov – Vanneste (10.30), Haerteis – Poljak
(10:30), Sels – Mansouri (12.00)
Program 1. kola, 14. června, cca od 12.00 hodin:
Oliveira – Vrbenský, Bachinger – Svrčina, Paulson – Dellien, Kovalik –
Kopřiva, Miedler – Kolář, Mager – Forejtek.

MONETA CZECH OPEN
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BYLI JSME
U TOHO

Pablo ANDUJÁR (Španělsko) - 1
Yosuke WATANUKI (Japonsko)
Alex MOLČAN (Slovensko)
kvalifikant
Goncalo OLIVEIRA (Portugalsko)
Michael VRBENSKÝ (ČR)
Andrew PAULSON (ČR) - DK
Hugo DELLIEN (Bolívie) - 5
Gianluca MAGER (Itálie) - 3
Jonáš FOREJTEK (ČR)
Daniel SINIAKOV (ČR) - DK
Sebastian BAEZ (Argentina)
Matthias BACHINGER (Německo)
Dalibor SVRČINA (ČR) - DK
kvalifikant
Juan M. CERUNDOLO (Argentina) - 7
Blaz ROLA (Slovinsko) - 8
kvalifikant
Jiří LEHEČKA (ČR)
Lukáš KLEIN (Slovensko)
Andrey KUZNETSOV (Rusko)
Martin KLIŽAN (Slovensko)
kvalifikant
Federico CORIA (Argentina) - 4
Jozef KOVALÍK (Slovensko) - 6
Vít KOPŘIVA (ČR)
Lucas MIEDLER (Rakousko)
Zdeněk KOLÁŘ (ČR)
kvalifikant
Tobias KAMKE (Německo)
Facundo MENA (Argentina)
Jiří VESELÝ (ČR) - 2
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Prize money:
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Pablo Andujar
a jeho cesta do pekla a zpět
Úžasným příběhem nezdolné zarputilosti
a oddanosti tenisu je kariéra nejvýše nasazeného hráče letošního ročníku MONETA Czech Open Pabla Andujara. V roce
2015 mířil mezi největší hvězdy. Zahrál si
finále na antukové megaakci v Barceloně,
kde porazil i Davida Ferrera, jednoho z nejlepších tehdejších antukářů. Na světovém
žebříčku ATP poskočil až na 32. příčku,
reprezentoval v Davisově poháru. Úspěšné
období ale ukončilo zranění lokte. Na více
než dva roky prakticky vypadl ze světového tenisu.
„Postupně jsem absolvoval tři operace.
Loket mě trápil, pořád jsem ale věřil, že se
zase vše otočí. Byly to velké zkoušky. Díky

Menšíka byl Erler z Rakouska, který
ve dvou setech potvrdil pozici nasazené čtyřky. „Hlavně Adam Jurajda
byl blízko. Chybělo několik míčků
a mohl vyhrát,“ poznamenala Černošková.
Z pohledu prostějovského diváka
měl být nejatraktivnější duel Šafránek – Poljak, avšak první nominovaný proti hráči z Prostějova nenastoupil. Jeho místo tak převzal Sem
Verbeek, sedmadvacetiletý levák
z Nizozemí, který se aktuálně ve
dvouhře pohybuje až v deváté stovce. V zápase byl tak favoritem právě
domácí hráč, což se taky brzy začalo
potvrzovat. Verbeek sice v prvním
setu kousal, snažil se hráči TK Agrofert vyrovnat. Jenže ten měl lepší
podání, více se dostával do útoku
a soupeře tlačil. Poljak i díky tomu
nakonec první set vyhrál, potvrdil
lepší formu i papírové předpoklady. Druhý set zprvu nevypadal pro
místní naději tak nadějně. Verbeek
se tentokrát držel ještě usilovněji,
nutil Poljaka k chybám, hrálo se víceméně vyrovnaně, což Prostějovanovi na psychice nepřidalo. Za stavu
4:3 na gamy pro Poljaka se nehrál
bůhvíjak pohledný tenis, ale rozhodující míče uzmul prostějovský tenista a Nizozemec již neměl síly na
zvrat.
A jak se dařilo dalším českým tenistům? Tam už to taková sláva nebyla.
Jakub Menšík totiž nestačil na Rakušana Erlera, podobně Jakub Nicod

tipy na vítěze z antukových VELMOCÍ

do semifinále na turnaji ATP a na konci
května si zahrál čtvrtfinále v Bělehradu.
Nejvýše byl na světovém žebříčku klasifikovaný v polovině března, kdy mu patřilo
85. místo.
„Letos je to zatím dobrá sezóna, díky postavení v první stovce se dostávám přímo
do celé řady turnajů. Chci to využít a uhrát
ještě další dobré výsledky, které by mě posunuly ještě výše,“ plánuje Federico Coria.
Na podporu fanoušků v Prostějově se
mladší z bratrské dvojice zřejmě spoléhat
nemůže. Guillermo totiž při svém triumfu na Czech Open porazil ve dvou setech
domácí ikonu Jiřího Nováka, který ani
napotřetí nedokázal uspět ve finále a titul
z důvěrně známých kurtů v jeho bohaté
sbírce chybí.

v Parmě ve druhém s Američanem Paulem. Ještě předtím přišel osudový covid,
Veselý onemocněl a nadějná forma z Austrálie byla pryč! „Nemoc mi vzala prakticky všechny síly, chvíli jsem to zkoušel, ale
výsledky nepřišly. Patřím mezi tenisty, kteří
potřebují hrát hodně zápasů, cestovat z turnaje na turnaj, jen tak se dostávám do herní
pohody. A to v první části sezony možné
nebylo,“ konstatuje smutně Jiří Veselý, který přesto věří, že jeho vítězné chvíle přijdou
právě doma.
(lv)
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No, bude se na co dívat, tak se stavte. Denní program startuje v 10.30
hodin, finále je na programu v sobotu 19. června od 10.00 hodin na
centrálním dvorci NTC MORAVA
Za Kosteleckou ulicí.

&QLFG PC X[UP÷PÆ HKP¾NG MCåFÆJQ QTICPK\¾VQTC VWTPCLG C UQWDQL PGLXÚwG PCUC\GPÆJQJT¾éGUFQO¾EÊJX÷\FQW,KąÊXGUGNÚ PCUPÊOMWXRTCXQ D[T¾FX[\XCN2CDNQ
#PFWL¾TC\GiRCP÷NUMC ZHQVQKPVGTPGV

PROSTĚJOV Pět domácích tenistů vstoupilo včera do kvalifikace o postup do hlavní soutěže
tenisového turnaje MONETA
Czech Open. Do finálových bojů
se dostali domácí hráč David Poljak a Pavel Nejedlý, naopak na své
soupeře nestačila zbývající trojice
Čechů Adam Jurajda, Jakub Nicod a Jakub Menšík. Do nich mělo
nastoupit původně šest Čechů,
nakonec jich ale hrálo jen pět.

tenisem -MJNOîEJQNF½CJ-JGE<F<UHîI<NJPK@ü@
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tenis

PROSTĚJOV Každým dnem se
mění podmínky rozvolňování opatření proti covidu-19 a to se samozřejmě týká i diváků, kteří přijdou do
areálu Národního tenisového centra
Morava. Tradičně budou mít volný
vstup a pořadatelé věří, že si nenechají ujít atraktivní zápasy největšího
mužského podniku v České republice, MONETA Czech Open.
„Budou muset mít roušku nebo respirátor, podmínky se mění, ale jako pořadatelé musíme plně dodržovat hygienická
a protipandemická nařázení. Věřím, že
jako každý rok i letos přijdou prostějovští fanoušci povzbudit nejen české tenisty. Tvrdím to už dlouho – naši fanoušci
jsou nejlepší a nejobětavější, rozumí
tenisu, jen si připomeňme, oni byli vždy
zárukou dokonalé atmosféry při týmových soutěžích,“ říká šéfka MONETA
Czech Open Petra Černošková. Každý

o devadesát míst na 265. příčku.
Jste s takovým posunem spokojený?
„Přál jsem si, abych postupoval konstantně nahoru, což se daří. Jen to nejde
tak rychle, což je dáno menším počtem
turnajů v první části sezóny. Challengerů bylo málo, často jsem se kvůli žebříčku nedostal ani do kvalifikace. Musel
jsem hrát nižší kategorie v Egyptě, za
které je málo bodů. Teď už to vypadá
lépe. Turnajů bude docela hodně, budu
mít šance na další postup.“
yy Kondičně jste na větší porci zápasů připravený?
„S fyzičkou by neměl být problém.
Když se nedalo hrát, byla možnost
alespoň. Na zápasy budu připravený,
doufám, že jich bude co nejvíce.“
yy V Prostějově budete obhajovat
loňské semifinále. Necítíte se kvůli
tomu pod větším tlakem?
„Nemyslím na to, chci prostě hrát
a zůstat v soutěži co nejdéle. Loňské

„Se startovním polem jsme spokojeni. Máme tady opravdu výborné
antukové specialisty, jejich start je
pro fanoušky určitě hodně atraktivní.
Současně si hlavní soutěž zahraje celá
řada našich mladých nadějí, což je
vždy naší největší ambicí,“ uvedla ředitelka MONETA Czech Open Petra
Černošková.

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ zpravodajství

body z Prostějova
ostějova se budou odepisovat až v září,
ří, což je výhoda. V hlavě
to pochopitelně
pitelně někde je, ale kvůli
tomu se netrápím.
etrápím. Jsem rád, že můžu
v Prostějově
vě hrát, je to můj oblíbený
turnaj.“
yy Před rokem jste celkem pravidelně hráll první zápasy. Přál byste
si, aby se to
o opakovalo?
„Hrát prvníí rundu mi nevadí. Má to své
výhody, protože
rotože přesně víte, kdy
půjdete na
kurt a podle
dle
toho se můžeůžete připravit. Nechám tomuu volný průběh, kdyžto
když to
dopadne, budu
udu rád.“
yy V posledních
edních týdnech
jste se nemohl
mohl soustředit výhradně
na tenis. Jak dopadla maturita, na
kterou jstee se připravoval?
„Dobře, musím
usím říct, že se mi ulevilo
a hlava je teď čistá. Bylo to psychicky

Nejvýše nasazeným hráčem turnaje
je předloňský vítěz a poslední finalista Pablo Andujar. Dvojkou je domácí trojnásobný vítěz největšího
tuzemského turnaje Jiří Veselý. O titul budou hrát klasičtí antukáři Gianluca Mager z Itálie nebo Federico
Coria z Argentiny. Mezi nasazenými
nechybí jeden z nejlepších slovenských
tenistů Jozef Kovalík, osmičku uzavírá
zkušený Slovinec Blaz Rola.
„Nejvíce ale zřejmě budeme sledovat
výsledky našich kluků. Jirka Veselý se
pokusí vyhrát turnaj počtvrté, Jirka
Lehečka zase obhajuje loňské semifi-

pro mě obrovskou cenu. Vyhrát před
mými nejbližšími, před kamarády, a navíc
v klubu, pro který chci získat do nejvíce
úspěchů, bylo vždycky fantastické. Na druhé straně ale také hodně složité. Všichni se
na mě dívají jako na favorita, ale konkurence je každým rokem těžší a náročnější.“
Sebevědomí chtěl letos Veselý najít na trávě ve Stuttgartu, ale skončil v prvním kole
kvalifikace, v němž podlehl Rakušanu Novakovi. Na Roland Garros prohrál v prvním kole s Rusem Chačanovem, předtím

PROSTĚJOV Jen Jiří Veselý má šanci
přepsat vítěznou statistiku prostějovského challengeru, jsou v ní zapsáni tři
trojnásobní šampioni – Jan Hájek, Radek Štěpánek a on. První dva už skončili a vyhrát domácí turnaj počtvrté, to je
velký sen české jedničky. Veselý vyhrál
v letech 2014, 2015 a 2017, v roce 2014
přehrál ve finále Slováka Gombose,
o rok později Srba Djera, v roce 2017
Argentince Delbonise.
„Každý titul, který jsem získal doma, měl

Federico Coria má šanci
zopakovat bratrův triumf
Na bratra Guillerma, vítěze z roku 2002, se
pokusí v průběhu 28. ročníku MONETA
Czech Open navázat jeho mladší bratr Federico Coria, který v devětadvaceti letech
prožívá nejpovedenější sezónu v kariéře
a bude patřit do okruhu favoritů prostějovského challengeru.

„Zjistil jsem, že bratr v Prostějově kdysi vyhrál. Už je to nějaká doba, měl jsem asi deset. Nebylo by špatné získat do rodiny další
pohár,“ usmívá se Argentinec, jehož nejoblíbenějším povrchem je právě antuka.
Loni v Paříži na French Open došel až do
3. kola, což je jeho maximum na grandslamu. Letos Coria na sebe upozornil především v argentinské Cordobě, kde postoupil

PROSTĚJOV Především na antuce často dochází k nečekaným
výsledkům. Na favorizované soupeře si vyšlápnou papírově horší
hráči s potřebným fyzickým fondem a velkou dávkou trpělivosti.
Přesto se PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokusil ze startovní listiny vytáhnout dva zahraniční tenisty, kteří by mohli dosáhnout během
MONETA Czech Open na výborný výsledek. Ne náhodou pochází
ze Španělska a Argentiny, zemí, které vychovávají své reprezentanty především na antukovém povrchu.

Dva zahraniční

-ü@KÁn@3@N@GÑàÁNG<

zápasech čeká Veselého Argentinec
Mena, Lehečku ve exfederálním derby Slovák Klein, Siniakova těžký duel
s Argentincem Baezem, Forejtka třetí
nasazený Mager z Itálie a Vrbenského
Portugalec Oliveira. Z dalších duelů 1.
kola láká pozornost vstup nasazené jedničky Andujára, jehož vyzve Japonec
Watanuki a Slovák Kližan musí překonat Rusa Kuzněcova.

nále. Osobně jsem zvědavá na české
naděje, které dostaly volnou kartu,“
poznamenala Černošková.
Do hlavní soutěže se díky kartě dostal Dalibor Svrčina, Andrew Paulson
a Daniel Siniakov. Na základě žebříčku si MONETA Czech Open zahraje
také Vít Kopřiva, Zdeněk Kolář, Jonáš
Forejtek a Michael Vrbenský.
„Nejtěžší los má zřejmě Vít Kopřiva,
kterého na úvod čeká šestý nasazený
Jozef Kovalík. Ale to neznamená, že náš
hráč nemůže postoupit. Myslím, že tento zápas bude patřit mezi ozdoby prvního kola,“ uvedla ředitelka MONETA
Czech Open s tím, že je na programu
hned ve druhé rundě úvodního dne.
Hned poté se na dvorci číslo 1 představí Kolář proti Miedlerovi z Rakouska
a v pondělí 14. června nastoupí i Svrčina s Němcem Bachingerem. V úterních

MONETA Czech Open ozdobí hráči světové stovky

PROSTĚJOV Čtyři hráči první světové stovky budou největšími
favority 28. ročníku MONETA Czech Open, který se bude hrát na
prostějovských kurtech až do 19. června. Přímo do hlavní soutěže se dostalo hned devět domácích tenistů, tři z nich díky divoké
kartě, kterou dostali od pořadatelů.

Prostějovský areál ožije špičkovým

yy Před prostějovským turnajem
jste hrál v Bratislavě. Přivezl jste si
dobrou formu?
„Věřím, že ano. Musel jsem do hlavní
soutěže přes kvalifikaci, díky tomu
mám za sebou pět zápasů. Škoda že
čtvrtfinále nevyšlo, ale celkově to nebyl špatný turnaj a můžu na něj navázat.“

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Na Slovensku se vám poprvé podařilo porazit hráče první světové
stovky. Jaký byl zápas s Argentincem Coriou?
„To utkání mi dalo strašně moc. Byl to
tenis z vyšší úrovně. Soupeř prakticky
nekazil, proto bylo střetnutí hodně
náročné. Jednotlivé gamy byly dlouhé
a vysilující, navíc se po dlouhé době
hrálo ve velkém horku. Nemuseli jsme
do třetího setu, i tak se hrálo téměř dvě
hodiny. Myslím, že oba jsme byli rádi,
když utkání skončilo.“
yy Od začátku roku jste na světovém žebříčku ATP poskočil téměř

PROSTĚJOV Před rokem na prostějovských kurtech využil Jiří
Lehečka dokonale divokou kartu od pořadatelů MONETA Czech
Open, když postoupil až do semifinále. Letos se pokusí na tento
úspěch navázat a věří, že může uspět. „Mám to v Prostějově rád,
je to můj domácí turnaj. Kurty znám, budu mít k dispozici maximální servis a toho chci využít,“ říká odhodlaně aktuálně 265.
hráč světového žebříčku.

„Rozhodně ano. Momentálně je
na prvním místě tenis, ale nikdo
neví, jak půjde život dál. Třeba
jednou budu chtít studovat vysokou školu a maturita je milník,
který je třeba splnit. Věnoval
jsem studiu veškerý volný čas
a jsem rád, že to vyšlo.“

náročné, protože času na přípravu nebylo tolik, co by si člověk
přál. Musím poděkovat celému
vedení gymnázia a hlavně třídní
profesorce Vendule Zbořilové, která mě skvěle připravila a i díky
tomu to dopadlo dobře.“
yy Vnímáte složení
maturitních zkoušek
jako důležitý krok
ve vašem životě?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Po maturitě už mám před sebou jen tenis,“
usmívá se před Czech Open Jiří Lehečka

den se bude hrát na třech kurtech, i díky
tomu si každý bude moci vybrat, jaké
utkání bude sledovat bez toho, aby porušil stanovené nařízeníy, 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.
Platná nařízení mají i letos na tradiční
ozdobu prostějovských turnajů nepříjemný dopad, opět nemůže být v programu zajímavá exhibice bývalých elitních tenistů. „Je to pochopitelně škoda,
tenisové hvězdy vždy sledoval nabitý
centrkurt, na prvním místě je však turnaj a přísná pandemická opatření kolem něj. Věřme, příští rok snad už bude
jiné,“ dodává Petra Černošková, která je
ve funkci turnajové ředitelky už potřiadvacáté.
(lv)

O@IDN KüDEéO@

* ,I<=ÁUÁQTIDF<EÁ>Á
,I<=ÁUÁQTIDF<EÁ>Á

21052810689

14. června 2021

27
35

PARDUBICE, PROSTĚJOV V sestavě BK Olomoucko bude v nadcházející sezóně chybět David Pekárek. Křídelník, který na konci sezóny pomohl Kolínu k bronzovým medailím v Kooperativa NBL, se domluvil na dvouletém angažmá v Pardubicích.
„Osobně bych se rád zase basketbalově o kus posunul. Vím, na čem musím zapracovat, a pevně věřím, že právě v Pardubicích k tomu budu mít ideální podmínky,“
potvrdil přestup Pekárek.
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a třetí, zatímco TR ZUBR třetí a druzí.
Podobně bezkonkurenční jako ženy
byli rovněž veteráni TR MASTERS,
kteří zvítězili v obou disciplínách.
„Všichni byli hlavně rádi, že se po
těch dlouhých měsících zákazů
konečně mohlo znovu závodit.
Byznys s rouškami a respirátory
vystřídalo sportování, i když úplně
normální situace už se asi nikdy nevrátí. Našim posádkám se v úvodu
sezóny každopádně dařilo, jsme
spokojení. Snad už teď budou soutěže pokračovat dál podle upravené
termínové listiny,“ řekl Večerníku
raftový kapitán Tomi-Remont Prostějov Zbyněk Netopil.
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88 520 €

Prize money:

Zmíněná termínovka nyní přinese klání v Českém Vrbném
(19. a 20. června, řeka Vltava)
a po prázdninové pauze následně
další závody, včetně některých
přeložených z původních jarních
termínů: Praha Troja (21. a 22. srpna, Vltava), Lipno (28. a 29. srpna,
Vltava), Želiv (11. a 12. září, Trnávka) a ještě jednou Želiv (25. září,
Trnávka). „Největší škoda je, že letos
přijdeme o některé klasické sjezdy,
například v obávaných Čertových
proudech. Ale bohužel s tím nic nenaděláme a většina je ráda i za to, co KRALICE NA HANÉ Pětasedmv současné situaci lze uskutečnit,“ desáti let se 30. května dožil Zdepovzdechl si Netopil.
(son) něk Zachar, dlouholetý funkcionář kralického fotbalu a někdejší
ÏXÌÅ¾½ÄÒÓÏÈ½WÏËÈÎ½ÇÂ¼ÂÇº½Åº»¾Æ
prezident klubu FC Kralice na
Hané, v němž působí dosud. „Při
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY R6
vstupu do kopané jej léta sponzo0XæLVODORP 
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roval a také působil jako prezident
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klubu, člen výboru, kde působí
åHQ\VSULQW 
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dodnes, a později i jako hospodář.
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ztracený krajský přebor, ve kterém
åHQ\VODORP 
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působí FC dodnes,“ řekl k přínosu
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ZHQVQ(CEGDQQM V období Zacharova prezidentování
se ale také stavělo a pracovalo v záNOVÉHO TRENÉRA
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zemí. „Za jeho působení byla pro1(Ġ(.É-('12'8&+É35É&(
=(=ÉìÌ
3ì(759É9É
vedena přestavba šaten, které byly
Možná až šokující zprávu více než před týdnem Koronavirus je ten tam. Ale zvítězili jsme nad Ne herní projev, ne tolik postavení v tabulce, ale komu- rekonstruovány, přistaveny byly
uveřejnil klub 1.SK Prostějov. Ten totiž nečeka- ním? Na jásot je ještě brzy. Jen si vzpomeňme, jak nikace a otevřenost. Tyto dvě skutečnosti prostějovské- ještě další dvě a klubovna. Dále bylo
ně přišel o svého trenéra Pavla Šustra. Okamži- dopadl ten z loňska…
mu hokeji chybí nejvíc. Bit je přitom nejen fanoušek vybudováno tréninkové škvárové
tě tak začalo nahánění jeho nástupce, kterého Vypadá to ale, že k úlevě mají sportovci hodně nebo regionální sportovní redaktoři, ale i sám klub.
hřiště a elektrická přípojka do šaten,“
ovšem nečeká jednoduchý úkol.
daleko, spíše naopak. Zejména ti amatérští z ko- Už několikrát jsme se ve Večerníku v uplynulých
Předně kvůli jarnímu umístění. Třetí místo je lektivních sportů už vidí, že pokud by se situace týdnech věnovali způsobu komunikace Jestřábů vysvětlil Jiří Svozil. Vyslovil rovněž
úspěch, ale taky překvapení. Jen málokdo by opět začala zhoršovat, jsou první na ráně. Byli by navenek. Bohužel se ani časem prakticky nezmě- přesvědčení, že si pamětníci určitě
ho tipoval, a to i po solidním podzimu. Adep- to oni, kdo by najednou musel přestat trénovat, nila. Oddíl nadále tají, s kým do sezóny nastoupí, vzpomenou na některé akce pořátů na třetí flek bylo (a bude) hodně. A bude o zápasech nemluvě. Už si to ostatně vyzkoušeli s jakými cíli, s jakou vizí, a k tomu s jakým týmem, dané pod vedením Zdeňka Zacharovněž mimořádně obtížné tuto pozici v další hned třikrát. Třikrát za posledních patnáct měsíců odtajněno je jen minimum už delší dobu zná- ra. Mezi ně patřily například zimní
sezóně udržet.
nesměli fakticky nic dělat, přičemž poslední pauza mých jmen. Nad více než dvaceti hráči visí otazní- fotbalové turnaje, fotbalové plesy,
Dále se bude očekávat, že tým bude předvádět trvala skoro půl roku.
ky. I přestože už před více než třemi týdny trenér večírky na ukončení sezóny a hlavně
zhruba stejnou hru, tedy kombinační, plnou hla- Trenéři, funkcionáři i hráči jsou tak vcelku pocho- Aleš Totter potvrdil, že je kádr téměř hotový.
zájezdy na mezinárodní turnaje do
du po gólech a s řadou centrů do vápna, nadto pitelně nervózní. Budou moci v září nebo v říjnu na Když se přitom podívá člověk ke konkurenci, slovenské Rovinky.
s více góly. To je rovněž nemalý cíl. I když ne hřiště? Nepřijdou zase zákazy, které načas amatérský uvidí něco zcela jiného. Přerov, Šumperk, Vsetín V okrese působí jako člen okresního
nereálný, tým zůstává pohromadě, stačí mít na sport nepodusí? Odehraje se vůbec sezóna? Nebo nebo Havířov čile s fanoušky a celkově veřejností výboru ČUS (České unie sportu).
něj podobné nároky a stavět hru na podobných přijdou nejprve odkládání a poté i odpískání zápasů? komunikují. Každý příchod – někdy i odchod –
věcech (a hráčích).
Otázky jsou namístě. Naposledy vláda bez milos- náležitě „prodají“, jde jim o pozornost lidí, o to, Legendární fotbalový činovník se
přitom „nevyhnul“ ani některým
Pak je tu samozřejmě otázka strategie. Ukazo- ti amatérský sport stopla. Fotbalisté, florbalisté, aby si k týmu našli cestu. A tak nějak s ním žili.
valo se, že trenér má poměrně velkou pravomoc hokejisté, stolní tenisté a mnoho, mnoho dalších Prostějov? Zde tohle jednoduše neexistuje. Při- oceněním. Například „Za dlouholeohledně výběru posil. A ještě větší, pokud jde sportovců nedohrálo hned dvě sezóny po sobě. tom hokej by měl být hodně o fanoušcích. Klub tou úspěšnou práci pro fotbal v Oloo vytěžování jednotlivých hráčů a způsob hry. Je Například malí hokejisté dojížděli i sedmdesát ki- ale dělá minimum pro to, aby si je udržel, nebo mouckém kraji“ a naposledy loni
zde přitom na co navazovat. Pokud se to povede, lometrů na otevřené kluziště, aby jejich bruslařské dokonce získal nové. Komunikační ticho sice „Za dlouholetou práci a přínos k rozmůže se klidně třetí místo opakovat. Nový kouč schopnosti nezakrněly.
trochu narušilo oznámení o příchodu prvních voji sportu“. K půlkulatinám mu vše
Prostějova Jiří Jarošík ale musí čekat, že laťka je Je těžké nyní odhadnout, jak bude vypadat září, posila, ale způsobem, který není hodný nejpopu- nejlepší, zdraví, spokojenost a radost
nyní nastavená zatraceně vysoko. Nebude vůbec natož říjen či listopad. Jak ale ukazují vyjádření lidí lárnějšího sportu ve městě. Nejenže to nepůsobí ze života přejí všichni fotbalisté a fotsnadné ji přelézt, nebo dokonce přeskočit.
ze sportovní branže, strach a nejistota nezmizely. dobře, ale zároveň je zcela nepochopitelné.
baloví přátelé a kamarádi.
(sob)

ROU
UDNIC
CE NA
AD LABE
EM,
PROSSTĚJJOV Opožděného začátku závodního ročníku 2021 se
konečně dočkali vyznavači raftingu z celé ČR včetně Raft teamu
Tomi-Remont Prostějov. Jeho
posádky tří různých kategorií obsazovaly v Roudnici nad Labem
vesměs medailové pozice a často
braly i zlato za triumfy.
V R6 (šestimístné čluny) se na Labi
konalo mistrovství republiky. Ženský
tým TR OMEGA Tygříci ovládl sobotní slalom i nedělní sprint, zatímco
mužská loď TR ZUBR vybojovala ve gramu Český pohár současně ko- dominovaly slalomu i sprintu, donaný coby jeden z dílů Evropského hromady tak braly čtyři zlata! Mezi
slalomu bronz a ve sprintu stříbro.
V R4 (čtyřmístné čluny) byl na pro- poháru. Ženy TR OMEGA Tygříci muži skončili TR HIKO první

Fotbalový
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rozhovor večerníku

Fotbalový kouč Jiří Jarošík přebírá v eskáčku štafetu po Pavlu Šustrovi. Co chystá?
PROSTĚJOV Velmi narychlo
muselo eskáčko reagovat na situaci, kdy se uvolnilo místo trenéra prostějovských fotbalistů
a letní příprava na novou sezónu
je za dveřmi. Za Pavla Šustra nakonec přichází Jiří Jarošík (na
snímku), někdejší prvoligový
hráč a český reprezentant. Odchovanec pražské Sparty, s níž
získal čtyři mistrovské tituly,
hrál také na zahraničních štacích
v Anglii, Skotsku, Španělsku či
Rusku. Jako trenér působil jako
asistent Davida Holoubka v Liberci a Ružomberoku, za sebou
má premiérové štace v roli hlavního kouče v Ústí nad Labem
a naposledy ve slovinském Celje.
Nyní se stal hlavním lodivodem
1.SK Prostějov. „Těch možností
se rýsovalo více. Proběhl i kontakt s kluby z první ligy, které
hledaly nového trenéra. Ale šlo
jen o takové oťukávání. Největší zájem o mé služby jsem cítil
jednoznačně z Prostějova,“ objasnil bývalý záložník londýnské
Chelsea.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jako fotbalista jste veřejnosti
dostatečně známý, jak byste ale
sám sebe zhodnotil a představil
jako trenéra?
„To jste mi dal otázku, kterou jsem
snad ještě nedostal. (smích) No,
jsem začínající trenér, poctivý, pracovitý, dělám věci na sto procent
a totéž čekám od hráčů. Mám rád
moderní, náročný fotbal. A taky
hodně balón. Doufám tedy, že to
hráčům bude chutnat, protože
chci hrát co nejvíc s ním.“
yy Považujete se za klidného
vládce lavičky, nebo nerváka?
„Ne, nervák určitě nejsem. Fotbal
ale prožívám, prožíval jsem ho
už jako hráč. Teď i jako začínající kouč, chtěl bych jít pomalu na
hřiště jim pomoct. Někdy si říkám,
že by bylo fajn se trošku zklidnit.
Myslím si ale, že je to hlavně teď
v začátku trenérské kariéry.“
yy Není to tak dlouho, co nedávný trenér prostějovských hokejistů obul brusle a naskočil ve 48
letech do zápasu. Plánujete taky
obout kopačky?

„Abych řekl pravdu, nejradši
bych kariéru nekončil. Ale zdraví
mám jen jedno, a i teď se potýkám
s problémy tohoto druhu. Což mě
trochu brzdí. Když jsem ale fit,
vždycky si s kluky něco rád zahraju. Nevím teda, jestli by to bylo na
zápas. (smích) Ale i do tréninku občas naskočím, protože chuť mám
a pořád mě to baví. Důležité je ale
zdraví, pak by to šlo.“
yy Co vás oslovilo na nabídce
eskáčka? A proč jste se ji rozhodl
přijmout?
„Líbí se mi, že Prostějov je ambiciózní klub. Byl jsem rychle přesvědčený jeho výkony a celkově
herním pojetím týmu z minulé sezóny. Měl jsem možnost proti Prostějovu i hrát, líbil se mi, měl skvělé
výsledky a zároveň dobré trenérské vedení, za což bych chtěl svým
předchůdcům poděkovat. Sám
bych chtěl s mužstvem vyhrávat.
Doufám tedy, že na to společně
navážeme, i když to bude v dalším
roce těžké. Z těchto důvodů jsem
na to kývl. A také proto, že jsem ze
strany Prostějova vnímal skutečný zájem. Cítil jsem, že mě prostě
chce. Za což jsem byl rád.“
yy Měl jste i jiné nabídky?
„Těch možností se rýsovalo více.
Proběhl i kontakt s kluby z první
ligy, které hledaly nového trenéra. Ale šlo jen o takové oťukávání.
Největší zájem o mé služby jsem
cítil jednoznačně z Prostějova.“
yy Bylo pro vás důležité i to, že
eskáčko sází na mladé hráče?
V Ružomberoku jste byl za práci
s nimi ceněn.
„Nechtěl bych být pasovaný na někoho, kdo pracuje výhradně s mladíky. Já bych prostě chtěl pracovat
hlavně s hráči, kteří chtějí. A jestli
je jim třicet, nebo osmnáct, to je
mi jedno. Samozřejmě teď jsou kádry hodně omlazované, mladých
hráčů je všude dost. Ale záleží to
jen na nich, na samotných hráčích.
Nedělám rozdíly. Buď bude achtít
trénovat od pondělí do pátku
a v sobotu hrát, nebo to bude někdo druhý a bude hrát on.“
yy Jaké máte ambice v novém
působišti? A jaké zaznívají směrem od vedení klubu?
„Co jsme se bavili, tak klub chce
znovu hrát nahoře. Samozřejmě
asi proběhne nějaká obměna kádru, protože po tak dobré sezóně
může dojít k odlivu hráčů – pro
ně zaslouženě – do vyšší soutěže.
Takhle to druholigové kluby mají.

Foto: www.prahanadlani.cz

Uvidíme, jaký kádr nakonec budeme mít. V tomto týdnu jedu do
Prostějova, kde se o tom všem ještě pobavíme. Ale jak říkám, chtěli
bychom hrát zase nahoře, předvádět dobrý a náročný fotbal. Já
osobně mám rád vítězení. A to mi
teď ve Slovinsku trochu chybělo.“
yy V Ústí nad Labem jste si ale
nevedl špatně a v Ružomberoku také ne, tam jste získal třetí
místo.
„To jo, vždycky je to ale o mužstvu. Já byl vždy spíše týmový
hráč. Doufám, že se mi podaří mít
v Prostějově dobrý kolektiv a že
budeme šlapat jako tým. Že budeme hrát jeden za druhého, že se
budou všichni snažit. Protože too je
tojediná cesta, jak se prosadit. Protolké
že mezi kluby a hráči nejsou velké
rozdíly.“
yy Plánujete nějak upravit nebo
bo
y?
pozměnit plán letní přípravy?
Případně přípravné zápasy?
„Teď se k tomu právě pomalu do-m
stáváme. Ještě se na to musím
podívat, možná nějaký zápas vy-nechám nebo některý vyměníme.
Ale třeba výběr soupeřů se mi líbí,
jsou to týmy, kteří nás prověří.“
yy Během kariéry jste působil
po celé Evropě. Byla někde mentalita vám blízká nebo naopak
zcela nepochopitelná?
„Domnívám se, že to není zas tolik
o mentalitě, ale o tom, kdo se chce
prosadit, kdo chce sportu něco obětovat, kdo ho miluje. Když jdete ale
na Balkán a moc ten tým na vás nehraje, tak s tím nic neuděláte. Jinak
jsem ale poznal spoustu různých
hráčů a se všemi jsem vycházel v pohodě. Nejde o rasu, národnost nebo
něco podobného, ale o přístup. Je
zde prostě rozdíl mezi hráči, kteří
chtějí něco obětovat a kteří ne.“
yy Nejlepší klubové výsledky
jste zažil se Spartou. Jak vnímáte
její současné postavení?
„Potřebuje si ujasnit, kterým
směrem se vydat, kterým stylem
se chce prezentovat, které hráče
a trenéry chce. Sparta je pod velkým tlakem. Myslím si, že to bude
ještě chvíli trvat, než to naladí, než
přivedou ty správné hráče. Není
to jednoduché. Slavia je rozjetá,
vše se podle ní hodnotí. Samozřejmě Sparta jako možná největší
klub zaostává. Má k tomu veškeré
podmínky, ale nedaří se jí to sladit.
Snad se to zlepší, uvidíme.“
yy Na závěr by nás zajímaly vaše
tipy na Euro?
„Byla to divná sezóna. Hráči neměli kompletní přípravy, někdo
onemocněl covidem, někdo netrénoval. Bylo to hodně těžké. Sezóna
je navíc strašně dlouhá a rozbitá.
Chtěl jsem říct, že tam bude asi
dost překvapení. Když jsem ale viděl Itálii, tak si myslím, že ty týmy
jen svou kvalitou zase budou hrát
o finále. Němci, Francouzi půjdou
daleko, jsem zvědavý na Španěly,
jejichž styl fotbalu mám hrát. Takže
vyhraje asi někdo z těch topových
týmů. Těm menším moc nevěřím.“
yy A jak dopadne český tým?
„Samozřejmě jim budu fandit,
skupinu nemají lehkou. Ale kde je
dneska něco lehkého. Moc svěže
nevypadali, doufám, že to kluci naladí a držím palce, aby došli co nejdále. Pokud budou hrát jako tým,
tak se to podaří.“

Nechtěl bych být pasovaný na někoho, kdo
pracuje výhradně s mladíky. Já bych prostě
chtěl pracovat hlavně s hráči, kteří chtějí.
A jestli je jim třicet, nebo osmnáct, to je
mi jedno! Nedělám rozdíly. Buď bude chtít
trénovat od pondělí do pátku a v sobotu hrát,
nebo to bude někdo druhý a bude hrát on...

vizitka
JIŘÍ JAROŠÍK
✓ narodil se 27. října 1977 v Ústí nad Labem
✓ někdejší profesionální fotbalista, prvoligový hráč a člen české reprezentace,
nyní fotbalový trenér
✓ s fotbalem začínal v Chudeřově, přes Ústí nad Labem a Teplice se dostal do
Sparty Praha, kde strávil nejvíce času (1990-1996)
✓ s letenským klubem také podepsal první profesionální smlouvu a poté, co si odskočil na hostování do Liberce,
získal s „A“ týmem mezi lety 1996 až 2003 hned čtyři ligové tituly
✓ v roce 2003 přestoupil do CSKA Moskva, odkud zamířil na svoje nejlukrativnější angažmá
do Chelsea FC (2005/06)
✓ následoval přesun do Birminghamu, Celtic Glasgow, Křídla Sovětů Samara, oblékl také dres Realu Zaragoza,
aby v roce 2011 následoval návrat do pražské Sparty a po dvou letech další stěhování do španělského
Deportivo Alavés (2013/2015)
✓ ve své sbírce má český, ruský, anglický a skotský ligový titul, což je ojedinělý kvartet
✓ vedle toho vyhrál i Anglický ligový pohár, Skotský pohár a ruský Superpohár
✓ nastupoval na více postech, trenéři ho využívali ve středu obrany (post tzv. „stopera“), cizí mu ale nebylo
ani místo defenzivního záložníka
✓ v české reprezentaci odehrál 23 zápasů bez vstřelené branky (první zápas v A-mužstvu české reprezentace
absolvoval 16. srpna 2000 doma proti Slovinsku)
✓ za jednadvacítku to bylo 24 utkání a 4 vstřelené góly, vrchol jeho mládežnické kariéry přišel v roce 2000,
kdy s českým týmem získal stříbro na Mistrovství Evropy v kategorii do 21 let konaném na Slovensku
✓ po konci angažmá v klubu v červenci 2015 posílil český výběr fotbalistů bez angažmá pod hlavičkou ČAFH,
který na mezinárodním evropském turnaji FIFPro vyhrál titul
✓ jako trenér se poprvé objevil v Liberci, kdy v sezóně 2017/18 dělal asistenta trenéra Davidu Holoubkovi
✓ s ním zamířil i na první zahraniční angažmá, když přijali nabídku MFK Ružomberok (2018/19),
kterému pomohl získat 3. místo v nejvyšší slovenské soutěži a účast v předkole Evropské ligy
✓ před sezónou 2020/21 se stal poprvé hlavním koučem, a to přímo v rodném Ústí nad Labem
✓ po podzimní části přijal nabídku slovinského NK Celje, kde však po čtyřech měsících skončil
✓ v první polovině června byl osloven předsedou 1.SK Prostějov Františkem Jurou a následně přijal
funkci hlavního trenéra
zajímavost: na fotbalového trenéra studoval v Rusku, kde měl možnost se seznámit i s italským
a holandským stylem fotbalu

fotbal
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PROSTĚJOV Hodně turbulentní období zažívá nyní 1.SK
Prostějov. Přestože sezóna je minulostí, vedení klubu práce
neskončila. A to ani zdaleka. Okamžitě se totiž rozjel kolotoč
odchodů a příchodů, nutně bylo třeba řešit situaci kolem odchozího trenéra Pavla Šustra. Jeho místa se ujal Jiří Jarošík,
který má přijet do Prostějova už dnes. Podepsat smlouvu
a oficiálně převzít tým. Zbylý realizační tým by měl dle dostupných informací zůstat beze změny.

PŮVODNÍÍ
ství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Michal
SOBECKÝ
Otázka trenéra prostějovských fotbalistů byla v uplynulých deseti dnech
tou nejpalčivější. A vedení ji chtělo co
nejdříve vyřešit. „Chceme mít jasno do
středy,“ avizoval předseda klubu František Jura o předminulém víkendu. A jak
řekl, tak se stalo. Právě v tento den se
rozletěla do světa zpráva, že týmu 1.SK
Prostějov se ujme třiačtyřicetiletý Jiří
Jarošík, velezkušený hráč a trochu méně
zkušený trenér. Zároveň však nebyl pro
Prostějov žádnou neznámou: vždyť na
podzim 2020 trénoval soupeře eskáčka.
„Určitě chceme, aby hrál Prostějov
atraktivní fotbal. Vybrali jsme si ho,
protože jsme viděli, jak trénuje s Ústím.

Líbil se nám ten jeho styl a stejně tak
práce s mladými hráči,“ předeslal
sportovní ředitel Prostějova Ladislav
Dudík. Podobně hovoří i František
Jura. „Hlavní bylo to, jak jsme viděli,
že se prezentuje coby trenér Ústí nad
Labem. Hrál fotbal, jaký si představujeme. Trochu bych to připodobnil
k tomu našemu, který hrál Prostějov za
trenéra Šustra,“ dodává.
Jiří Jarošík zatím trénoval jen čtyři
sezóny. Jak se ale ukazuje, už během
nich si dokázal udělat coby kouč dobré jméno. „Reference – a to po všech
stránkách – byly pozitivní. Proto padla
volba právě na něj,“ zdůvodnil výběr
Jura. Kandidátů přitom bylo více,
minimálně. V zákulisí se mluvilo
nejvíce o Danielu Šmejkalovi a Radoslavu Kováčovi.
Nyní ale k týmu nastupuje právě Jarošík, držitel čtyř ligových titulů. A podobně jako Pavel Šustr, někdejší kouč
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mládeže, který je vyhlášený právě prací
s mladými hráči. Některým koneckonců může předávat zkušenosti přímo
na trávníku. „Rád se sám do tréninků
aktivně zapojím. Když zdraví dovolí,
vždy si rád s kluky něco zahraji,“ vzkazuje nový prostějovský trenér.
Prostějov v posledních letech sází na
mladší trenéry. Po padesátnících Miroslavu Takáčovi a Oldřichu Machalovi
sáhl po Pavlu Šustrovi. A nyní ještě mladším Jarošíkovi. Jakou roli tedy hrál při
výběru věk? „Když přišel do Prostějova
Pavel Šustr, trénoval muže jen ve Zbrojovce. Ale byl to trenér, který dlouhodobě pracoval s mládeží a uměl s mladými.
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Šmejkal padl,

Kováč váhal
PROSTĚJOV Začátkem předminulého týdne nastal ve fotbalovém
Prostějově rozruch. Od týmu totiž
odešel Kouč Pavel Šustr. Klub tak
narychlo začal shánět náhradu.
A brzy poté už se zrodilo první
jméno toho, kdo by mohl Šustra
nahradit. Šlo o trenéra Daniela
Šmejkala, který v minulosti trénoval třeba Teplice a dosud působil
ve Vlašimi.
Jak se záhy ukázalo, Šmejkal trenérský
štáb na Hané neposílí. „Kouče jsme
oslovili. Z rodinných důvodů ale nakonec musel odmítnout. Rodinu má
v severních Čechách, byl od ní tři roky
pryč. Má navíc děti, s nimiž by rád trávil více času,“ prozradil Ladislav Dudí,
sportovní ředitel 1.SK Prostějov.
Podle informací Večerníku vážně ve
hře byl ještě Radoslav Kováč. „Má
rozjednanou nabídku z první ligu
a o Prostějovu by uvažoval až v případě, že by to nevyšlo. A šéf klubu Jura
nechtěl čekat,“ prozradil nám dobře
informovaný zdroj z okolí exopavského trenéra.
(sob)

stějově potvrdil. Něco
Což nám v Prostějově
áme od Jirky Jarošíka,
podobného čekáme
coby zkušeného ligového hráče i reonstatoval Ladislav
prezentanta,“ konstatoval
Dudík. Vedení mohl potěšit už na
úvod. Hned v prvních dnech po
podpisu už totiž hýřil aktivitou. „Je
aktivní, sám už see zajímal o chod
aká jména,“ uvedl
týmu, navrhl i nějaká
sportovní ředitel eskáčka.
Nový trenér by se měl u týmu
ukázat už dnes, první trénink je
nyní v plánu na 21. červen. Navázat
menším výsledky, na
by měl, přinejmenším
dce. Zda se mu to posvého předchůdce.
daří, však napoví až podzimní měsíce.

MICHAL SOBECKÝ

A snad i to je důvodem, proč volba
padla právě na sparťanského srdcaře.
Jedná se znovu o kouče s pověstí člověka, který umí do týmu zapracovat
mladé hráče. Hlavně však hned na
začátku kariéry v Ústí nad Labem
nebo předtím jako výkonný asistent
v Liberci či v Ružomberoku ukázal,
co dovede. Vzhledem k jeho věku se dá
předpokládat, že pokud ho brzy nezlanaří některý z prvoligových klubů,
mohl by třeba dvě tři sezóny zůstat.
Pokud by samozřejmě přicházely výsledky. „Jsem vítězný typ a poslední
dobou jsem si tolik vítězství neužil,“
pousmál se Jarošík.
Klub zkrátka celkově sází na mládí. Přivádí talentované hráče a dělá
z nich adepty na ligu. Přivádí mladé,

Foto: internet

Jiøí Jarošík
EĂƌŽǌĞŶϮϳ͘ƎşũŶĂϭϵϳϳǀjƐƚşŶĂĚ>ĂďĞŵ
Hráèská kariéra:

Eskáčko znovu vsadilo na mládí
Předminulý týden skončil u klubu
1.SK Prostějov Pavel Šustr. Odešel
v dobrém, měl za sebou velmi úspěšný
ročník a rok a půl pod jeho vedením
se ukázal jako dobrá volba. Tým pookřál a výsledkově překonal očekávání. Navíc se tak stalo po vzájemné
dohodě, žádná zlá krev.
Pak ale přišla otázka, co s tím? Jak
post trenéra obsadit? Ukázalo se, že
klub nelení a ani ne za týden už vyřešil Šustrova nástupce. Stal se jím Jiří
Jarošík, čtyřnásobný sparťanský mistr, zároveň však relativně nezkušený
kouč. Jako „hlavní“ dosud řídil pouze
dvě mužstva, obě velmi krátce. Vlastně čemu se divit, Jarošíkovi je pouze
43 let. Celou trenérskou kariéru má
před sebou.
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ambiciózní kouče a pomáhá jim
k tomu, aby nastartovali solidní kariéru. Ostatně i zde je vidět dlouhodobý
příklon k mládí, ne pouze u hráčů. Jak
už jsme uvedli, není to tak dlouho, co
eskáčko vedl padesátník Takáč, následovaný Machalou. Pak přišel o trenérskou generaci mladší Šustr a nyní
ještě o čtyři roky mladší Jarošík, který
bude mezi druholigovými kouči benjamínkem.
A co nového trenéra na Hané čeká?
Vysoko nastavená laťka a velká očekávání. Ne snad boj přímo o první
místo. Ale přinejmenším potvrzení,
že třetí místo z uplynulé sezóny nebyla náhoda. A že vize prostějovského
vedení fotbalu je správná. Čili dvěma
slovy – pořádná dřina.
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Nejvìtší úspìchy:

ϰǆēĞƐŬǉŵŵŝƐƚƌĞŵ;ǀĞǀƓĞĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚƐĞ^ƉĂƌƚŽƵͿ͕ϭǆƌƵƐŬǉŵ
ŵŝƐƚƌĞŵ;^<DŽƐŬǀĂͿ͕ϭǆĂŶŐůŝĐŬǉŵŵŝƐƚƌĞŵ;ŚĞůƐĞĂͿ͕ϭǆƐŬŽƚƐŬǉŵŵŝƐƚƌĞŵ;ĞůƚŝĐͿ
5HSUH]HQWDFHc$pWÙP

ĞůŬĞŵϮϯǌĄƉĂƐƽ
Trenérská kariéra:

>ŝďĞƌĞĐ͕ZƵǎŽŵďĞƌŽŬ;^s<Ϳ͕jƐƚşŶĂĚ>ĂďĞŵ͕ĞůũĞ;^ůŽǀŝŶƐŬŽͿ
EĞũǀĢƚƓşƷƐƉĢĐŚǇ͗ϯ͘ŵşƐƚŽƐZƵǎŽŵďĞƌŽŬĞŵ;^s<Ϳ

Pøípravné zápasy 1.SK Prostìjov, léto 2021





datum

èas

soupeø











(%5NQX¾EMQ
(%$CPÊM1UVTCXC
(%(CUVCX<NÊP
4QUKEG

stadion

5VCTÆ/÷UVQ
*CXÊąQX
8TwCXC<NÊP
2TQUV÷LQX

Å3URĀ-DURåtN"&KWěOLMVPHDPELFLy]Qt
POiGt´őtNi-XUD

PROST
TĚJO
OV Klid po sezóně? Ne tak docela. Vedení prostějovského fotbalu
právě v těchto dnech intenzivně řeší nové hráče, odchody, příchody, novinky. Navíc se snaží o aklimatizace nového kouče, Jiřího Jarošíka. Právě zejména o těchto tématech pohovořil předseda 1.SK Prostějov František Jura (na
snímku). Ten se věnoval jednak tomu, čím jej Jarošík zaujal, druhak pohybům
v sestavě. „Cenou za úspěch je do určité míry rozpad kádru,“ poznamenal
k doplňování mužstva. Přesto to ale spíše vypadá, že eskáčko bude zatím jen
doplňovat a zkoušet. Ostatně, osa týmu už je podepsaná. I přesto by se však
pár změn mělo v následujících týdnech uskutečnit.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jiří Jarošík pochází z Ústí nad Labem,
kde i trénoval. Zaujala kromě stylu hry
i skutečnost, že Ústí hrálo nad očekávání?
„Jasně, výsledky i předváděná hra nás zaujaly. Ono to spolu souvisí. Nám se to povedlo také. Hra se v případě Ústí projevila i na
výsledcích. To byl jeden z hlavních důvodů.“
yy Jakou roli sehrál věk? Protože se zdá,

že klub se snaží angažovat stále mladší
kouče…
„Ano, my jsme chtěli někoho mladšího. Nic
proti starším, ale přeci jen ti mladí mají trochu jiný styl. Ale chtěli jsme touto cestou
mladších trenérů, i těch, co teprve začínají
kariéru a mají chuť se zlepšovat a posouvat.
To byl rovněž jeden z hlavních faktorů, co
rozhodly.“
yy Je něco, v čem nechcete, aby nový
kouč navázal na svého předchůdce, Pavla
Šustra?
„Ani ne. Chceme, aby navázal na Šustrovu
práci, protože byla fakt dobrá. Byla té jeho
hodně podobná. Samozřejmě, předpokládá-

Kauzu Šmehyl považuje
uje
vřenou
předseda eskáčka za uzavřenou
me, že do toho vnese i svůj vlastní rukopis.
Určitě chceme tedy, aby navázal na svého
předchůdce a přidal něco svého. Nepochybuji o tom, že jeho rukopis bude v některých
aspektech určitě jiný. Určitě do hry vnese
i své věci.“
yy Kdy se Jiří Jarošík připojí k týmu?
„Dnes (v pondělí 14. června – pozn.red.)
máme první oficiální schůzku v Prostějově.
Prozatím je ve spojení s naším sportovním
ředitelem a už společně dolaďují organizační
věci.“
yy Jaké jsou novinky ohledně odchodů
a zejména příchodů?
„Ještě pořád není nic podepsané. Včera odešlo pár hráčů na zkoušku, ale podepsaného
zatím není nic. Někteří hráči odcházet budou, ale čekají nás teprve jednání s kluby. Je
třeba vzít jako fakt, že po úspěchu přichází
vždy trochu rozpad kádru a není žádným
tajemstvím, že o naše hráče je zájem v první
lize. Nebudeme budovat nový kádr, ale čtyři
pět hráčů budeme muset dovést.“
yy Je ještě někdo, kdo nemá podepsanou
smlouvu a uvažujete o něm?

„S hráči, s nimiž počítáme,
me, už smlouvu mají.
Ba naopak: budeme se bavit, zda už v tuto
chvíli bude některým nabídnuto další
prodloužení. Tak, abychom
hom měli jistotu
nejen na tuto sezónu alee i na tu příští.“
yy Nečekaně odešell bek Šimon
Šmehyl. Jak těžké jej bude nahradit?
hu překvape„Pro mě to bylo trochu
ady zůstane.
ní. Počítali jsme, že tady
A chtěli jsme, aby zdee zůstal. Ale
nska. Nevím,
dostal nabídku ze Slovenska.
adne, údajně
jestli to nakonec dopadne,
ravě. Ale pro
shání i angažmá na Moravě.
ená kapitola.
nás je to už asi uzavřená
du spolehlivý,
Hráč byl z mého pohledu
eho výkony,
byli jsme spokojení s jeho
avšak nedá se nic dělat. Nějaké hráče
pované. Tak
na jeho post máme vytipované.
snad se to povede.“
yy Počítáte s nějakými
mi doroso přípravy
tenci, že se připojí do
mužů?
„V tuto chvíli ještě ne. Snad
v zimě.“
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předal novému dočasnému kouči
Petru Kiškovi, který nás nyní připravuje na nový soutěžní ročník, jméno nového trenéra však zatím není
uzavřené a klub nadále kouče hledá,“ potvrdil informace redakci Petr
Matoušek. „V současné chvíli se snažíme mužstvo připravit na nový ročník, abychom se konečně dokázali
zvednout po nepovedených dvou
letech. Chtěl bych však i nadále pomáhat klukům na hřišti, takže otázka
trenéra je stále nedořešená,“ doplnil
navrátilec Petr Kiška.
Jméno nového trenéra se už v Plumlově rýsovalo. Podle informací Večerníku se mělo jednat o Petra Gottwalda,
který už má z regionálních klubů řadu
zkušeností. K angažování však nakonec nedošlo. „Ano, mohu potvrdit,
že nějaká jednání s Petrem probíhala.
Bohužel se nám však nyní z osobních
důvodů omluvil, což respektujeme
a musím hledat dál,“ potvrdil současný hrající kouč Petr Kiška.
(jaf)

Jan
FRÉHAR

TIŠTÍN Do nové sezóny mužstvo
Tištína nepovede dlouholetý lodivod týmu Zdeněk Oulehla, který se
rozhodl na funkci trenéra rezignovat. Jak však sám přiznává, nekončí kvůli nelichotivým výsledkům
posledních dvou ročníků, ale bere
to jako dárek ke svým kulatým
šedesátým narozeninám. Jméno
jeho nástupce zatím není známo.
Dnes již bývalý kouč však fotbalu
sbohem rozhodně nedává. I nadále
zůstává hospodářem sportovního
areálu a fotbal si nyní užije také
z pohledu fanouška, navíc na zcela
novém trávníku.
Spojení Tištína a Zdeňka Oulehly
na střídačce platilo dlouhé roky. „Já

jsem vlastně mužstvo přebíral už před
čtvrtstoletím, kdy jsem sice chtěl ještě
hrát, ale po konci mého předchůdce
se rozhodli ze mě udělat trenéra. Podařilo se nám dostat ze čtvrté třídy
do okresního přeboru. Vydrželi jsme
tam poprvé dva roky, pak jsme tam
vydrželi tři roky, potřetí jsme tam
vydrželi pět let, nyní nás bude čekat
znovu pátá sezóna. Do té nadcházející
se však určitě musí mužstvo okysličit,
abychom přidali i další roky, přece jen
máme sice ustálenou sestavu, ale už
přece jen trošku přestárlou,“ ohlíží se
za svou trenérskou štací bývalý kouč.
Konec na lavičce nepřišel z čista jasna.
„Avizoval jsem to klukům už dopředu, že jakmile přijde šedesátka, řeknu

a situaci vyřešili výborně. Matoušek
našel Gábora lobem na hlavu a ten
neměl problém zkompletovat hattrick – 3:3.
I když závěr první půle patřil domácím, start druhé měli lepší hosté.
Hned z první akce se také dočkali znovu vedení. Drmola potáhl míč po lajně
a naservíroval ho Michalu Kalábovi
do vápna, který ho trefil zcela exce-
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JESENEC Po dlouhých letech
dochází k výměně u kormidla
také v Jesenci. Kouč Petr Tichý se
rozhodl už nadále nepokračovat
a jeho místo obsadí Martin Liška.
Před novým soutěžním ročníkem
se tak jedná už o čtvrtou změnu
na trenérské lavici v rámci regionálních klubů. Bývalý kouč však
z Jesence neodchází. Nyní se bude
nadále zaměřovat na práci s mládeží, se kterou se mu podařilo
v loňském roce projít podzimem
bez porážky a nedohraný ročník
krajské soutěže mladších žáků
ovládnout.

Hlavním důvodem k jeho odchodu
z dospělého fotbalu byl potřebný
větší čas na odpočinek. „U mužstva
jsem byl už opravdu dlouho, nyní
už jsem cítil, že si potřebuji odpočinout. Rád se teď budu naplno věnovat naší mládeži, u které věřím, že za
pár let bude táhnout fotbal v Jesenci. Také už po těch letech byl možná
nejvyšší čas na nový impuls pro hráče. Věřím, že Martin Liška svůj úkol
zvládne. Kromě postu trenéra totiž
bude muset dojít i k určité obměně
kádru,“ prozradil Petr Tichý.

Jan FREHAR

si dost. Z fotbalu jako takového však
neodcházím, jen bych to chtěl rád už
přenechat někomu jinému. Zůstávám
nadále hospodářem a budu se starat
o vše okolo. Na trenérském postu
stejně jako v hráčském kádru však
doufám, že se toho ujmou mladší kluci a porvou se o další roky v okresním
přeboru,“ přidal svůj pohled k rezignaci Oulehla.
Zároveň také přiznává, že je rád, že se
nakonec podařilo zachránit mužstvo
v okresním přeboru, i když na hřišti

by si záchrany vážil více. „Mrzelo by
mě, pokud bych mužstvo předával po
sestupu, sám bych cítil, že by to nebyla ta ideální chvíle. Je však pravdou,
že nás zachránila i pandemie, což ten
dojem trošku kazí,“ pokračovala ikona
Tištína.
Ohledně jména svého nástupce však
zatím žádné zprávy nemá. „Kluci si
stále myslí, že jen laškuji, ale myslím
si, že každou chvíli už jim asi dojde, že
to myslím vážně,“ doplnil se smíchem
Zdeněk Oulehla.
(jaf)

lavičce Tištína

Nyní se tak soustředí pouze na mládežnická mužstva, která jsou v Jesenci na dobré úrovni. „Myslím si, že
mládežnickou základnu máme v našem klubu velmi silnou. Teď bude
důležité, aby v tom kluci i nadále
pokračovali, a já pro to budu dělat
maximum. I zde jsou však věci, které
mi hlava úplně nebere. V loňském
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roce jsme de facto neměli konkurenci v krajské soutěži a za odměnu
budeme hrát v příštím roce okresní
soutěž na půlku hřiště. To mi hlava
nebere. Mám tady zhruba šestnáct
vyrovnaných kluků a neumím si
představit, jak půlce vysvětlím, že
hrát nebude,“ dodal bývalý kouč
mužů.
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Prostějov (jaf) – Řada hráčů o svém
podzimním angažmá stále nemá jasno
a bude ještě zajímavé sledovat, kdo
nakonec kde zakotví, a který z klubů
bude slavit velké posílení. Stále více se
mluví o tom, že David Trajer by se po
měsíční anabázi v Čechovicích měl
nejspíše vrátit zpátky do Pivína, což
by pro „Turky“ znamenalo radostnou
zprávu. Obzvláště pokud jejich řady
opravdu opustí mladík Ježek, který by
se rád dostal do vyšší soutěže. O své
budoucnosti nemá jasno ani další stále
ještě mladý střelec Patrik Gábor, ten
už téměř jistě další zápasy v Kralicích
nepřidá a je otázkou, zda ho fanoušci
znovu uvidí v prostějovské Hané, nebo
zda se podaří ulovit tuto velkou rybu
třeba Brodku u Prostějova, kde odehrál
poslední dva zápasy.
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Prostějov (jaf) – S jasným cílem se
po rozvolnění opatření vrhnuly regionální družstva do práce. Kromě
obnovení tréninkových jednotek se tak
odehrála řada přátelských utkání. Poslední víkend se však minimálně na dvou
hřištích změnil v bitvu plnou emocí.
V Jesenci moc nezbývalo a místo zápasu
by se mluvilo pouze o hromadné bitce
mezi oběma kluby. O den dříve se zase
děly nepříliš fotbalové věci v Brodku
u Prostějova, kde bylo kromě devíti
branek k vidění také pár momentů,
které by si v soutěžních duelech
vysloužily kartu červené barvy. Zápal
pro hru se dá určitě hodnotit pozitivně,
ale obzvláště v těchto duelech je zásadní
se kvalitně připravit a nepočítat zraněné,
což se mnohdy děje, a to zcela zbytečně.

Nepøátelské pøáteláky

RYCHLÝ
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lentně – 3:4. Branka však druhé půli
spíše ublížila. Šancí na obou stranách
najednou bylo jako šafránu a moc pohledných akcí fanoušci neviděli. Za
zmínku stojí pouze hlavička domácího Dvořáka po signálu kousek mimo
a brejk hostů, který však Chvojka ve
svou třetí branku neproměnil.
Nejlepší zákrok zápasu přišel čtvrthodiny před koncem, po domácí akci
se dostal k hlavičce na malém vápně
Dvořák, ale proti srovnání byl Sika,
který se vytasil robinsonádou a vytáhl
jasný gól na roh. Po dalších pěti minutách však přišlo vyrovnání. Brodek se
i přesto vyrovnání dočkal. Po hrubce
obrany se k míči dostali domácí a na
konci byl opět Gábor, který zavěsil
i počtvrté – 4:4.
Konec duelu přinesl šanci na straně
Otaslavic, jenže Vogl nedokázal pro-
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do branky – 2:1. Euforie Brodku však
dlouho nevydržela. Po faulu si na
hranici vápna postavil míč Chvojka
a i s pomocí teče Bureše srovnal stav
– 2:2. To hostující celek nakoplo a po
další minutě skóroval Michal Kaláb
přesnou hlavičkou po rohu Chvojky
– 2:3.
I po páté brance během třiceti minut
tempo zápasu nepolevovalo a fanoušky bavila řada šancí na obou stranách.
Na domácí straně měl tu největší
Šířila, ale odražený míč po rohovém
kopu poslal nad. Na opačné straně
měl zvýšení náskoku na hlavě Vogl,
ale jeho hlavička z osamocené pozice
branku nenašla. Na konci poločasu se
vyrovnání domácí dočkali. Po neshodě při rohovém kopu obrany hostů se
do brejku utrhl Gábor s Matouškem

chovanec David Škrabal,“ konstatuje
Ullmann.
Tým ale také nejspíš přivítá i jedno
zcela nové jméno, které dosud s Konicí spjaté nebylo. „Zkoušíme Františka
Kleinera, který dříve hrával za Kojetín.
A prioritou je udržení brankáře Patrika Huňky. Bohužel můžu potvrdit
i jeden odchod - útočník David Holub
nejspíš posílí Kralice,“ informoval konický trenér.
Jinak ale mužstvo, které i v minulé sezóně předvádělo zejména senzační výkony směrem dozadu, zůstává stejné.
„Zůstáváme pohromadě. A je to jen
dobře, jsem za to moc rád,“ netajil se
spokojeností Petr Ullmann. Konice se
už pět let marně pokouší o návrat do
krajského přeboru, kde dříve pravidelně působila. Podaří se jí to napřesrok?

PIVÍN I když dlouholetý kouč Pivína Jaroslav Svozil o svém konci na
lavičce mluvil celkem pravidelně,
přesto jde o poměrně velké překvapení před začátkem nového ročníku. Mužstvo po něm přebírá Pavel
Valtr, který odehrál řadu let ve vyšších soutěžích, poslední roky však
patří ke stálicím sestavy „Turků“.
Od výkonného výboru tak dostal
důvěru. S ambicemi do nové sezóny je zatím nový lodivod oparný,
v současné chvíli bude chtít hlavně
vyzkoušet hráče, kteří by se mohli
vrátit z různých hostování.
O tom, že se kouč Svozil rozhodl
skončit, věděl mezi prvními. „Ono se
to všechno seběhlo docela rychle. Na
výboru se pak vše řešilo, kouč Svozil
chtěl po řadě let, co byl na lavičce,

zřejmě nějakou změnu, tak se rozhodl
funkce trenéra vzdát. A volba nového
trenéra padla na mě. Jsem však u mužstva v nové roli zatím velmi krátce,
takže se ještě trochu rozkoukávám,“
prozradil s úsměvem nový kouč.
Co se týče trénování, bude se jednat
o jeho první štaci. Ve 38 letech je totiž
také stále aktivním hráčem právě v Pivíně. Zda bude i nadále pokračovat i na
hřišti, ještě netuší. „Funkci jsem přijal
s tím, že bude možnost si ještě i nadále
zahrát. Přece jen se zatím svého největšího koníčku ještě nechci vzdávat, dokud
zdraví vydrží a budu mít pocit, že jsem
pro mužstvo platný. Na druhou stranu
však věk nezastavíte a je pravdou, že poslední dobou už je ta únava daleko znatelnější, než bývala dříve, takže to si ještě
musím promyslet,“ přiznal Valtr.

Kádr by pod novým trenérem mohl
doznat určitých změn. Kromě téměř
jistého odchodu Davida Trajera do
Čechovic ještě není jisté, zda v klubu
zůstane mladý středopolař Jan Ježek,
který by si chtěl vyzkoušet i vyšší
soutěž. S odchody tak musí přijít ale
také příchody. „Směrem k nám jednáme s hráči, kteří v Pivíně vyrostli.
V současné době jsou na hostováních,
většinou se jedná o kluky, kteří byli ve
Skalce. Oslovil jsem je, zda by nezahájili přípravu u nás, a většina kluků je
pro. Takže během těchto dvou měsíců uvidíme, jak na tom kluci jsou. Byl
bych rád, kdyby tu pak zůstali a hráli
bychom s většinou místních kluků,
které si klub vychoval,“ uzavřel svůj
první trenérský výstup Pavel Valtr.
(jaf)

8MQPKEMÆOOWåUVXWFQwNQMP÷MQNKMC\O÷P¾OVÚOCNGXGUMT\G\čUV¾X¾RQJTQOCF÷
Foto: Michal Sobecký

„Někteří hráči u nás byli teď na zkoušce a další na ní stále jsou,“ sdělil trenér týmu Petr Ullmann. A novinky
v týmu následně upřesnil. „Z dorostu
by do mužů měl přejít David Pospíšil,
z Kostelce na Hané se nám vrací od-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dlouhodobě se pohybuje na vrcholu I.A třídy Olomouckého KFS a stejně tak se už
několik let netají postupovými
ambicemi. Ty tentokrát utnulo
zrušení jarní části amatérských
soutěží. Konice však nic nevzdává. A do nové sezóny míří opět
s nejvyššími cíli. Znát je to i ze
složení mužstva. To se totiž oproti uplynulé sezóně změní jen minimálně.
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pasírovat míč přes Vystavěla, a tak
rozhodla až poslední situace utkání.
Matoušek našel přesným pasem Švédu, který prostřelit Siku nezvládl, následnou dorážku však proměnil Kordzik a Brodek slavil vítěznou branku
– 5:4 v 86. minutě, kterou se zápas
také dohrál.
Zda však branka měla platit, je diskutabilní, gólu totiž předcházel
střet forwarda Švédy s brankářem
Sikou. Zatímco hosté byli přesvědčeni o faulu nebo případném přerušení hry, na domácí straně nepochybovali o regulérní trefě. Utkání
tak bylo ukončeno o čtyři minuty
dříve, protože hosté už se věnovali
pouze ošetření brankáře. Jednoznačně se však jednalo o kaňku za
tímto regionálním derby, které už
v soutěži fanoušci nevidí...

Foto: Jan Frehar

BYLI JSME
U TOHO

AKCÍ ZÁPASU
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„Myslím si, že zápas to byl ve velmi dobrém tempu u obou mužstev. Řekl bych, že
jsme stejně jako soupeř ukázali určitou kvalitu. Troufám si říct, že ze zápasů s kluby
z I.B třídy, které jsme potkali, to byl nejkvalitnější soupeř. Šance byly na obou stranách,
bavili se jistě i diváci. Celkově musím poděkovat klukům za výkon, který předvedli.
Jediné, co mě upřímně mrzí, je ta poslední situace, kdy došlo k nešťastnému zranění
soupeře. Jen doufám, že bude brankář Sika zase brzy v pořádku.“
Jiøí HON – Sokol Otaslavice:
„Zápas se hrál v dobrém tempu, což považuji oproti minulému týdnu za pozitivum.
Duel nám ukázal, na čem bychom mohli stavět a kde jsou naopak rezervy. Trošku
jsme však postupně odpadali fyzicky, zatímco domácí mladí kluci měli na konci zápasu více sil. První půlka však diváky určitě bavila, druhá už byla horší. Velmi mě však
mrzí určité situace, kdy jsem měl obavy, jestli stále mluvíme o přátelském duelu. Je
to samozřejmě derby, ale zase je potřeba to odehrát tak, abychom skončili všichni ve
zdraví, obzvláště v přáteláku...“

Vít HOCHMAN - FK Brodek u Prostìjova:

Pozápasové hodnocení trenérù

První minuty patřily domácímu
mužstvu, ale herní převahu neproměnilo v žádnou vážnější akci. To
hosté se osmělili až po deseti minutách a hned to znamenalo první branku. Chvojka si poradil se třemi obránci a střelu za vápnem poslal přesně za

tyč – 0:1. Za chvíli mohlo být pro
„Metle“ ještě veseleji. Drmolův centr
však z těžké pozice Kaláb nedokázal
uklidit a Valentu vychytal Mudrla.
Pak se o první akce postaral Brodek.
Gábor však z přímáku ztroskotal na
obraně. Z následné už ale bylo srovnáno, Gábor si poradil se všemi nástrahami i brankářem a s míčem šel
až do branky – 1:1.
Po vyrovnávací brance se hra trochu
uklidnila. Po půlhodině se však děly
věci. Domácí Dvořák našel centrem
přesně Gábora, který zase došel až

Zdeněk Oulehla končí na

PLUMLOV Po nevydařeném ročníku 19/20 mužstvo po Petru Kiškovi převzal Petr Matoušek. Ani
následující ročník, v němž se odehrálo pouhých deset utkání, však
nebyl ideální a znovu to vypadalo
na záchranářské starosti. U mužstva tak nyní skončil kouč Matoušek, který však pokračuje v aktivní hráčské kariéře. Pravidelného
účastníka krajských soutěží tak
nyní dočasně převzal znovu kouč
Petr Kiška. V současné době klub
nového trenéra hledá, zatím tak
není jisté, zda u kormidla zůstane
dočasný staronový kouč, nebo se
objeví nové jméno.
V Plumlově se posledními dvěma
nekompletními ročníky doslova
protrápili a bodů sbírali jako šafránu.
To samozřejmě nebude chtít klub
opakovat i ve třetím ročníku v řadě,
proto se rozhodl sáhnout k určitým
změnám. Jedna by měla přijít i na
trenérském postu. „Já už mužstvo
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GOTTWALD TO NEBUDE
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pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BRODEK U PROSTĚJOVA Sobotní odpoledne přineslo dvojitou dávku zápasu mezi velkými
rivaly, vzdálenými od sebe jen tři kilometry. Duely Brodku u Prostějova s Otaslavicemi přináší
vždy zajímavé souboje, a nejinak tomu bylo i tentokrát, byť nešlo o body. I přes nepříznivé celodenní počasí se lokální průtrže mračen vyhnuly oběma zápasům. Duel by se dal rozdělit na
dva odlišné poločasy. Zatímco první znamenal pro fanoušky oku lahodící podívanou, druhý
padal do průměru, kdy byla znát nervozita na kopačkách obou celků. Žákovský souboj skončil
těsně pro domácí družinu a ve stejném duchu nakonec dopadli i muži.

Poslední čtyři minuty se nehrály. Co se stalo?

BRODEK ROZHODL DERBY POSLEDNÍ ,?>CµUÁJKJM<
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FOTBALOVÉ NOVINKY aneb&26('ħ-(0,0275É91Ì.<

fotbal extra - 1. díl

PROSTĚJOVSKO 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 zakončují 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. Již před jarní částí bylo jasné, že do záchranářského boje povede Kralice Milan Nekuda, který u kormidla vydržel i pro
nadcházející ročník. Ke změně na postu trenéra se však nyní
uchýlily také další celky, minimálně se jedná o čtyři kluby, které
vám dnes představíme. Nespí však také ani přestupový trh, a už
se chytají první vlaštovky nejen spekulací, ale také potvrzených
dohod. Mimo to také některé z klubů využily delší přestávku
k renovaci svých domácích hřišť. O tom všem se tak můžete
dnes dočíst v prvním letošním díle novinkového souhrnu, kterým startuje další ročník seriálu FOTBAL EXTRA 2021/2022.
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Jeden ze základních stavebních kamenů Konice posledních let odchází. Útočník
Roman Kamený se dohodl s Moravskou Třebovou a přesunuje se tak z I.A třídy
o soutěž výš. Nově si tak nyní vyzkouší nejen vyšší třídu, ale také soutěž Pardubického kraje. „Mohu potvrdit, že se Roman dohodl s Moravskou Třebovou, takže naše
řady po letech opouští náš nejlepší střelec. Určitě se mu sluší poděkovat za odvedené
výkony a přeji mu, aby mu to i nadále střílelo,“ prozradil kouč Konice Petr Ullmann.
(jaf)

Roman Kamený
(Sokol Konice --> Moravská Třebová)

I tento přestup se upekl již během zimní pauzy, která se protáhla i na celé jaro. Zkušený
krajní obránce se tak po letech vrací zpátky na domovskou adresu. Brodecké mužstvo
tak během jediné sezóny přivedlo zpět oba bratrance, protože mladší Ondřej přišel na
začátku podzimu z Čechovic. „Jsme rádi, že se nám podařilo Lukáše získat, rozhodl
především zájem samého hráče, který má nyní doma příjemné povinnosti a nechtělo
se mu už dojíždět do Klenovic. Lukáš je hráčem se zkušenostmi z vyšších soutěží a určitě bude i přínosem pro naše mladé kluky, které postupně do kádru zapracováváme,“
netajil radost ze staronové akvizice sekretář klubu Radek Kolařík.

Lukáš Frys (Klenovice --> Brodek u Prostějova)

Zkušený středopolař hlásil návrat do českých soutěží už před začátkem jarní části, kdy
měl být oporou v boji Plumlova o záchranu. Jak nakonec dopadla jarní část, však všichni víme. Na první ostrý start si tak bude muset počkat do začátku příští sezóny. „Jsme
velmi rádi, že se Karel vrací. Jedná se o nadstandardního hráče, který nám rozhodně
může pomoci nejen fotbalově, ale také svými zkušenostmi,“ hlásil už dříve bývalý kouč
Plumlova Petr Matoušek.

Karel Frantík (Rakousko --> Plumlov)

Přes Lipovou, Rakousko a Určice se na podzim zřejmě zase vrátí do Klenovic rychlý
útočník Radek Štěpánek. Dohoda zatím není definitivní, nicméně podle zpráv z obou
táborů by mělo jít už pouze o formalitu. „Mohu potvrdit, že Radek s námi trénuje i hraje a na podzim by měl být u nás. Potvrzené v rámci systému to zatím není, ale sám hráč
i vedení našeho klubu už Určice informovali. Myslím si, že podzimní část u nás určitě
stráví. Jsem za to rád, protože nějakou posilu opravdu potřebujeme, jelikož zatím se
mi naše výkony i přístup některých po té dlouhé pauze vůbec nelíbí,“ přiznal trenér
Klenovic Vladimír Horák.

Radek Štěpánek (Určice --> Klenovice)

Kdo naopak Čechovice opouští, je Ondřej Halouzka. Odchovanec určické kopané se
vrací zpátky domů po vzájemné dohodě. „S Ondrou jsme se domluvili, že v současné
chvíli bude lepší jeho návrat do Určic. Ondrovi u nás scházela lehkost a sebedůvěra,
jakou měl v Určicích, navíc se pak ještě zranil a bylo to pro něj složité. Věřím však, že
v Určicích se zase chytne a může se stát, že se ani naše cesty nerozdělily napořád,“ přidal
k odchodu kouč Čechovic Lukáš Koláček.

Ondřej Halouzka (Čechovice --> Určice)

S útočníkem číslo jedna pro Pivín možná nebude moci počítat nový kouč Pavel Valtr.
Mohutný forvard je totiž v současné chvíli na měsíční zkoušce v Čechovicích, které
hrají o třídu výš a kde už také působil. „Velice nám směrem dopředu chybí hráč, který
by podržel míče a hrál směrem zády k brance. David je navíc i střelec, také velmi poctivý kluk. Na jeho docházku si nemůžu stěžovat. Zatím jsme s Pivínem domluveni
na hostování do konce června, to jsme udělali hlavně kvůli poháru, aby za nás mohl
případně naskočit. Do konce června budeme tak jistě řešit, jakým způsobem budeme
pokračovat do podzimu,“ prozradil lodivod Čechovic Lukáš Koláček.

David Trajer (Pivín --> Čechovice)

Když se začalo mluvit o návratu Pavla Kucharčuka do českého fotbalového prostředí
bylo pro mnohé velkým překvapením, že se jej podařilo získat právě Čechovicím. Samotný hráč už během nynějších přípravných duelů ukázal, že je jednoznačně rozdílovým hráčem a v každém z odehraných zápasů na hřišti vynikal. Že by se ale Čechovice
mohly spoléhat na jeho výkony i v soutěžních zápasech to příliš nevypadá. „Pavel je
vynikajícím fotbalistou, u kterého samozřejmě víme, že má na vyšší soutěže. O jeho
služby je velký zájem v divizi, takže uvidíme, co další dny a týdny ukážou. Určitě Pavlovi nebudeme v případném uvolnění dělat potíže,“ přiznal zájem celků manažer Lukáš
Koláček. Podle informací redakce je nejblíže dohoda s Novými Sady.

Pavel Kucharčuk (Rakousko --> Čechovice);
(Čechovice --> Nové Sady?)

Půlroční mise tohoto šikovného univerzála ve třetí třídě je zřejmě u konce. Adam Josif
se připravuje v Kostelci pod vedením Lubomíra Keluce a s velkou pravděpodobností
zde zůstane i pro podzimní část. „S Adamem jsme defacto domluvení. Určitě by to
pro nás byla posila, kterou potřebujeme. Adam je velmi kvalitním hráčem, ještě mu
stále chybí tréninková praxe, kterou v nejnižší třídě nepotřeboval. Pokud se do toho
však znovu dostane, což vypadá, že opravdu chce, bude to nadstandartní hráč. Osobně
ho znám ještě z dob, kdy válel v žácích v Prostějově, než si ho stáhla Sigma Olomouc,“
potvrdil zájem Kostelce kouč Lubomír Keluc.

Adam J
Ad
Josif
if (Ž
(Želeč
l č M Kostelec)
K t l )

na Prostějovsku

Fotbalové přestupy

14. června 2021

32

14. června 2021

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

2EUDQN\QHE\ODRYËNHQGXQRX]H

2GGH<IIKJPÜDGKîNOD
PROSTĚJOVSKO Další várkou přátelských duelů pokračovalo postupné loučení jarní části fotbalové sezóny, která nenabídla jediný soutěžních duel. Mile překvapila okresní mužstva. Brodek u Prostějova si v derby poradil s Otaslavicemi, „Dobrátka“ zase dovezla výhru
s Jesence a Vícov skončil svůj duel v Nedvězí smírem. Lipová svůj první zápas po téměř osmi
měsících prohrála vysokým rozdílem. Podobně na tom byla také rezerva Určic, která dostala
od Vrchoslavic desítku. Po pěti brankách si připsaly Klenovice a také Plumlov, ovšem prvnímu jmenovanému to stejně na výhru nestačilo.

5:5

Sokol Klenovice
SK Slatinice

Branka Klenovic: 2x Poláček, Štěpánek, Zapletal, César.
Sestava Klenovic: Dočkal – Popelka, Rozehnal, Cetkovský, César –
Dreksler, Dadák – Zapletal, Poláček,
Grepl – Štěpánek. Střídali: Vacek,
Prášil.
Trenér: Vladimír Horák
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„Zápas byl pro fanoušky určitě hodně
dobrý, viděli hned deset branek, šancí
bylo mnoho z obou stran. Zápas byl
navíc celkově ve velmi dobrém tempu
a určitě ukázal, co jsme si od něj představovali. Teď si tak v klidu užijeme
volno, uděláme si závěrečnou a už se
pomalu začneme chystat na podzimní
restart soutěží, který snad proběhne
v pořádku.“

21061110769

1:5
(0:3)
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I v Dobromilicích se pustili do drobných úprav

TIŠTÍN, DOBROMILICE
V Tištíně se už během loňského
roku pustili do rozsáhlé rekonstrukce hřiště. Hřiště bylo kompletně rozbagrováno, prodlouženo na délku i šířku a srovnáno.
Během podzimu loňského roku
se však vinou zatím nedokončené
závlahy do zásevu trávníku nepustili. To tak proběhlo až během
letošního jara a s největší pravděpodobností bude sportovní areál
připravený během podzimu na
návrat fotbalistů na domácí půdu.
V Dobromilicích se také pustili do
částečných menších úprav.
Na hřiště v Tištíně padala často slova
kritiky od soupeřů. To by se mělo
nyní změnit a soupeři se budou
moct těšit na zcela nové prostředí.
„Trávník nám roste už měsíc. Postupně se nám na hřišti zelená, zásev
se podařil poměrně rovnoměrně,
takže to zatím vypadá velmi dobře.
Počasí nám do minulého týdne
přálo, hodně pršelo, poslední týden
nám pomáhají hasiči s prokropením,
protože závlaha se ještě dodělává.
Brzy by už však měla být plně k dispozici,“ prozradil hospodář a bývalý
lodivod Tištína Zdeněk Oulehla.
I když práce pokračují v tempu, jaké
si v Tištíně přáli, začátek podzimní
části bude ještě odehrán na půdě
Nezamyslic. „První dva domácí
duely však ještě odehrajeme určitě
v azylu, máme to v ´Nezátkách´ ještě předplacené z loňského podzimu
a budeme chtít ještě nechat hřiště
odpočinout. Uvidíme, jestli se pak
už přesuneme na domácí půdu,
nebo ještě nějaký zápas odehrajeme
v azylu, ale během podzimu budeme
chtít hřiště slavnostně otevřít něja-

+DĦRYLFH
Plumlov

Branka Plumlova: 3x Fajstl, Chmelař, Trajer.
Sestava Plumlova: Pokorný – J. Kiška, Frantík, Kutný, R. Bureš – Fajstl,
Zabloudil, Aujezdský, M. Bureš – Kolomazník, M. Trajer. Střídali: Chmelař,
Pe. Kiška, Pa. Kiška.
Trenér: Petr Kiška
Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

„Měli jsme nějaké omluvenky, tak jsme
měli potíže se sestavou a chybělo nám
asi pět kluků, tak jsme museli povolat
i nějaké posily, ale i přesto to byl kvalitní zápas. Byli jsme o něco lepší na míči
a určitě jsme byli lepším mužstvem,
takže výsledek tomu utkání asi odpovídá. Jsme rádi, že jsme mohli odehrát
další takový zápas.“

Věřím, že se to však bude postupně na zemi! Situaci se nakonec naštěszase zvedat a hra bude mít lepší para- tí podařilo uklidnit, ale tohle bylo
metry.“
vážně za hranou. Ve druhém poločasu se nám už podařilo naši převaVrchoslavice
hu proměnit i v branky a zaslouženě
10:3
jsme vyhráli. Kluky musím pochvá8UćLFHÅ%´
lit. Jedinou kaňkou zápasu je zranění Rosti Šoce, kterému ve druhé
Sestava Vrchoslavic: Klesnil – Naklá- půli protihráč přisedl nohu. Pevně
dal, Král, Holub, Jášek – Machálek, Fi- věřím, že se však dá brzy dohromaalka, Horák, Oplt – Hradil, Trávníček. dy. U soupeře bylo asi i znát, že hrál
Střídali: Chorý.
první zápas po pauze, protože toho
Trenér: Miroslav Panáček. vážně moc nepředvedl.“
Sestava Určic: KHýbl – Nakládal,
6).1HGYđ]t
Hudský, Zelina, Berčák – Krajíček,
Menšík, Antoníček, Paul – Kouřil, 3:3
(0:2)
Sokol Vícov
Handl. Střídali: Čajan, Rotschendl.
Trenér: Karel Vlach.
Branky: 2x Rajnoha, Pavel Plíska.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Sestava Vícova: Dokoupil – Šobr,
Miroslava Panáčka:
Humpolíček, Studený, Plíska – Ježek,
„Už to bylo určitě lepší než v minulém Vávra, Rajnoha, Dostál – Pagáč, Plíska
týdnu. Dnes už jsem byl spokojený Pavel. Střídali: Rozsíval.
s tím, jak jsme s míčem dokázali pracoTrenér: Miroslav Krutovský.
vat a vytvořili si řadu šancí. U soupeře
Hodnocení trenéra Vícova
bylo znát, že hrají první duel. Těch šanMiroslava Krutovského
cí jsme měli ještě daleko více, ale další
už jsme nedokázali přidat. Našel jsem „Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili
však i řadu chyb, kterých se musíme dobře, první půle byla v naší režii. Povyvarovat, celkově jsem však s výko- dařilo se nám dát dvě branky a mohlo
nem spokojený a kluky bych chtěl jich být i více. Ve druhém jsme však
prospali začátek a soupeř během
pochválit.“
krátké chvíle srovnal. Nám se pak poHodnocení trenéra Určic
vedlo ještě znovu dostat do vedení,
Karla Vlacha:
které jsme však po naší chybě ztratili.
„Bylo jasně znát, že trénujeme zatím Myslím si však, že jsme odehráli dobrý
nějaké tři týdny a hráli jsme první zápas a nebýt chyb v defenzivě odvezli
duel. Soupeř byl lepší, a výsledek asi bychom si vítězství.“
hovoří za vše. Žádnou vědu z toho
Sigma Lutín
však zatím neděláme a musíme začít
poctivě pracovat. Dnes to od nás bylo 3:1
(2:0)
Sokol Konice
i laxní, což mě nejvíce štve. Na druhou stranu diváci se asi bavili a naše
brankové hody od podzimu zřejmě Branka Konice: Příkopa..
Sestava Konice: Huňka – Bláha, Ryp,
volně pokračují.“
F. Drešr, M. Drešr – R. Krása, Širůček,
Jesenec-Dzbel
Neoral, J. Krása – Kořenovský, Jašíček.
1:3
Střídali: Růžička, Škrabal, Havlíček,
(0:0)
Dobromilice
Příkopa.
Trenér: Petr Ullmann.

Branky: Kratochvíl, Selucký, Nedě
Sestava Dobromilic: Drnovský
1:6
(46.L. Nosek) – Svozilek, Bako, Fialka,
/tÆHĦÅ%´
Kubíček – Z. Nosek, Šoc, Selucký, K.
Rochla – Kratochvíl, Neděla. Střídali:
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Mil- M. Rochla. Trenér: Michal Rochla.
lar, Přikryl, Musil – Holešinský, Ježek, Hodnocení trenéra Jesence Martina
Stryk, Fialka – Obruča, Hrabálek. Stří- Liška se nepodařilo získat.
dali: Vybíhal, Kvapil.
Trenér: Pavel Růžička Hodnocení trenéra Dobromilic
SK Lipová

Michala Rochly:

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Šlo o nás první přípravný zápas, kromě našich hráčů jsme ještě testovali
případné posily, které bych zatím nechtěl ještě zmiňovat. Nicméně na nás
bylo jasně vidět, že se jednalo o první
duel. Soupeř nás jednoznačně přehrával a výsledek odpovídá průběhu hry.

„Zápas jsme měli relativně pod
kontrolou a řekl bych, že jsme byli
lepším mužstvem. I první poločas,
který branky nepřinesl jsme byli aktivnější a o něco fotbalovější, navíc
se v něm přihodil incident, který do
fotbalu nepatří, kdy se po zákroku
Šoce ohnal Ullmann jako smyslů
zbavený a několikrát Rosťu udeřil

Hodnocení trenéra Konice Petra
Ullmanna

„Začátek zápasu jsme měli velmi dobrý a prvních dvacet minut jsme hráli
my. Bohužel jsme udělali hloupou
chybu, kterou soupeř potrestal a dostal se hned na začátku do vedení.
Pak ty otěže trošku převzal soupeř.
Z dalšího brejku nás tak soupeř ještě
do přestávky potrestal znovu. Druhý
poločas byl hodně podobný, prvních
dvacet minut jsme soupeře zmáčkli,
z tlaku se nám podařilo vstřelit i kontaktní gól, jenže zápas rozhodl třetí
brejk domácích. Celkově jsem spokojený hlavně s druhou půlí, ta první
byla o něco vlažnější. Celkově však
dobrý zápas s kvalitním soupeřem
a na výborně připraveném hřišti.“
(jaf)

VEČERNÍK NA LÉTO
VY U VODY, NOVINY DOMA
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Zdroj: Facebook

kým mistrovským zápasem,“ doplnil
Oulehla.
Do úprav se pustili také v Dobromilicích, kde si pro změnu na nerovné
hřiště často stěžovali sami domácí
hráči. „Dali jsme se do takové menší úpravy hřiště. Koupili jsme nové
brány. O metr jsme zkrátili hřiště na
každou stranu, aby nám tam zůstala

alespoň částečná výběhová zóna.
A ještě se snažíme s trávníkem pracovat, abychom to dali trošku dohromady. Ježkovali jsme, česali jsme
a tak dále, aby se tráva chytla a hřiště
se trochu srovnalo, tak snad už to
nebude tak bídné, jak to dříve bylo,“
prozradil večerníku kouč „Dobrátek“ Michal Rochla.
(jaf)
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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
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Rudovský, Kloz, Novák, Jiránek, Švec a Beránek
jsou vesměs jména, která Večerník vypátral už dříve

PROSTĚJOV V porovnání se všemi ostatními účastníky
Chance ligy mužů ČR začal hokejový klub LHK Jestřábi
Prostějov s oficiálním oznamováním nových posil do svého
hráčského kádru extrémně pozdě. Prvních šest jmen zveřejnil až během uplynulého týdne. A ve všech případech jde
o borce, jejichž příchod Večerník avizoval již mnohem dříve
na základě vlastních informací od důvěryhodných zdrojů.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
ND
SONNEVEND
za přispění Michala
SOBECKÉHO
Pro naše čtenáře tak není žádnou
novinkou, že do hanácké ledové
organizace přicházejí útočníci Jan
Rudovský, Jan Kloz, Martin Novák,
Tomáš Jiránek, Marek Švec a Petr
Beránek. Pozitivní zprávou ale určitě
je, že jsou to vesměs kvalitní forvardi
dobré prvoligové úrovně, na nichž se
dá herně stavět.
Prostějovské fanoušky jistě potěší
především návrat hned tří plejerů,
kteří už v minulosti za elhákáčko nastupovali. Nejsilněji rezonuje hlavně
osobnost ostříleného Rudovského,
opory ptačích dravců z úspěšných
let 2016 až 2018. Stejně tak se členy
jestřábí rodiny opět stanou i zkušený
Novák (v Prostějově 2015 až 2017)
a bojovník Švec (2016 až 2018).
Vedle těchto důvěrně známých tváří
budou nováčky v LHK spolehlivý
Jiránek z Dukly Jihlava, kde za poslední sezónu nasbíral slušných 22
kanadských bodů, dále agilní Beránek ze Znojma nastupující během
minulého ročníku i za Třebíč a také

matador Kloz, jenž ve Vsetíně a Havířově dosáhl na 19 bodů.
„Na tvorbě obměněné soupisky jsme
pracovali společně s realizačním týmem i majitelem klubu Jaroslavem
Luňákem. A věříme, že všechny
nové akvizice budou opravdovými
posilami. Podle našeho názoru jsou
to velice dobří hokejisté, ze kterých
je hlavně potřeba vytvořit kvalitně
šlapající soudržný tým,“ řekl už dříve
nový kouč Jestřábů Aleš Totter.
„Každý hráč bude mít svou roli, od
každého máme nějaká očekávání.
Oporou se ale může stát kdokoli, ať
dvacetiletý mladík nebo pětatřicetiletý veterán,“ poznamenal trenér Jestřábů Aleš Totter. Možná tak narazil
třeba na Petra Chlána, jednadvacetiletého útočníka, který si výkony
v Prostějově řekl o šanci ve Vítkovicích. Zdá se ale, že v týmu Jestřábů
tentokrát budou převládat právě
starší hráči. Je to pro trenéry výhoda? „Jednoznačně, jsou to hotoví
hráči na první ligu. Teď jde jen o to,
aby se to dalo dohromady, ať si to
sedne. Teď už jde jen o to, aby hráči
dodržovali a respektovali to, co chceme, aby hráli. Je to ulehčené v tom,
že mladým borcům se musí ještě dát
informace navíc,“ konstatuje asistent
trenéra Vlastimil Wojnar. „Konkrétně Ruďáka jsem měl ve Frýdku-Místju. Přišel tam z Prostějova po
fantastické sezóně, udělal spoustu
bodů. Dělal je hodně na přesilovce
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s Divíškem, ale to
na věci nic nemění. Určitě to může pomoct. Horší
by bylo, kdyby šel do prostředí, kde
se trápil,“ má jasno Wojnar.
Tým, který by už nyní měl čítat více
než dvě desítky hráčů, nyní prochází
individuální letní přípravou. V červenci však už jde na led a začátkem
srpna čekají mančaft první přípravné zápasy. „Těším se hlavně na nás,
soupeře neřeším. Máme tam třeba
Jastrzebie, které bude hrát Ligu mistrů, je tam Liptovský Mikuláš ze slo-
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venské extraligy. Zápasy budou
kvalitní, hlavně se ale soustředím na
nás – doufám, že budeme vypadat
co nejlíp, něco vyhrajeme, kluci získají sebevědomí a sezóna se rozjede,
jak má,“ vyjádřil se Vlastimil Wojnar.
Společně s hráči, kteří na Hané
zůstali z předchozího ročníku, má

současný kádr
Jestřábů
zatím
tuhle podobu: brankáři
Ondřej Bláha a Marek Micka, obránci Robin Staněk a Petr
Krejčí, útočníci Jan Rudovský, Jan
Kloz, Martin Novák, Marek Švec,
Tomáš Jiránek, Petr Mrázek, Petr
Beránek, Lukáš Motloch, Josef
Podlaha a Michal Janeček.
Dosud je tak jasně patrný příklon ke
zvýšení věkového průměru mančaftu o zkušenější plejery. Koho dalšího
ze získaných mužů vedení elhákáčka
prozradí?

Podíl na jeho comebacku má i nový kouč Aleš Totter

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak berete návrat do Prostějova?
„Určitě je to nostalgie. Těším se na to,
taky jsem se tenkrát bavil s Lukášem
Luňákem. Dělali jsme si s ním srandu,
že mám ´unfinished bussiness´, tedy
nedokončenou práci. Taky proto se
vracím, abych dodělal nějakou práci,
kterou jsem nechal před čtyřmi pěti
lety. Byla tam určitá předsevzetí.“
yyJaká přesně?
„Konkrétní cíl si nechám pro sebe.
Ale důležité je jít zápas od zápasu, vítězství od vítězství. Připravit se kvalitně na každý zápas a předvádět co nejlepší výkony. Týmový cíl si nechám
ale pro sebe.“
yy K těm týmovým cílům, co
byste říkal na druhé kolo play-off?
„Tak samozřejmě je to pro klub dost
důležité, aby se to povedlo. Po letech,
co hraje prví ligu, to tomu chybí. Určitě by si to klub za ty roky zasloužil.

Hraje tu soutěž nějakou dobu a chybí
to.“
yy Do Prostějova jste se vrátil
z extraligových Českých Budějovic. Chtěl jste zůstat? A jaké jste
měl další možnosti?
„Já jsem chtěl v Českých Budějovicích
zůstat, ale s vedením už jsme se nedohodli. Takže jsem spíš řešil jiné kluby.
Byla možnost odejít i do zahraničí, ale
v této době se mi nechtělo moc riskovat, člověk neví, jak by to dopadlo. Byl
ale zájem i z jiných klubů v Chance lize.
Když se zveřejnilo, že mi Budějovice
nenabídnou smlouvu, strávil jsem pár
dní na telefonu.“ (úsměv)
yyZase na druhou stranu potěší,
že je zájem…
„Ano, bylo to příznivé v tom, že tu
práci seženu. Pořád jsem ale vnitřně
doufal, že bude třeba nabídka z extraligy. To nepadlo. Nebo bych musel dlouho čekat. Rozhodl jsem se jít
tedy cestou jistoty a jít do známého
prostředí.“
yy Překvapilo vás po přesunu
do Prostějova, že zde nikdo z týmu
z doby před čtyřmi lety nezůstal?
„Samozřejmě si myslím, že je dobré,
když je tým nějakou dobu pohro-

RYCHLÝ
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Mountfield HK
partnerem Kolína
Kolín, Prostějov (son) – Hokejisté HC Kolín se v uplynulém
ročníku Chance ligy dlouho prezentovali jako poměrně dravý nováček soutěže útočící na postup
do předkola play-off. Nakonec sice
skončili až šestnáctí, ale zanechali
solidní dojem. A v nové sezóně
budou pravděpodobně mířit mnohem výš. Čerstvě bylo totiž oznámeno navázání spolupráce mezi
kolínským klubem a extraligovým
Mountfield HK z Hradce Králové.
„Zápasy a chod týmu bude nyní
zajišťovat nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o.,“
zveřejnili Středočeši na svých internetových stránkách. „Do jednání
o podmínkách přímého vstupu do
vznikající společnosti jsou zapojeny také Mountfield HK a město
Kolín, kteří mají zájem stát se hlavními partnery našeho klubu,“ doplňují webovky SC na vysvětlenou.
Vyplatí se tahle družba natolik, aby
dřívějšího prvoligového outsidera
vynesla na jaře 2022 mimo čtyři či
pět sestupových míst?

Valaši navyšují
finanèní rozpoèet

Martin Novák: „0iPWDG\QHGRGěODQRXSUiFL“
PROSTĚJOV Velký hokejový comeback je tady! K týmu prostějovských Jestřábů se totiž připojil útočník Martin Novák
(na snímku). Hráč, který v uplynulých letech působil v Českých
Budějovicích, nastřádal za Jestřáby už více než stovku zápasů a zažil na Hané dvě velice vydařené produktivní sezóny.
„Na Prostějov jsem nezapomněl,“ usmívá se staronová posila.
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madě a je tam rozvíjena nějaká koncepce. Na druhou stranu občas kluby
zkouší, snaží se najít správnou variantu. Co jsem občas zahlédl nějaké zá
zápasy
sy – k Prostějovu jsem měl stále nějakýý vztah – tak jsem se podíval na
nějaké
aké on-lajny. Viděl jsem, že tu byli
kvalitní
alitní hráči, kteří ale odešli. Myslím,
že je to škoda. Ale tak to prostě ve
sportu
ortu a v hokeji chodí. Někdy není
ta trpělivost udržet tým pohromadě,
když
yž nefunguje. Na jednu stranu tedy
ano,
o, překvapení. Na druhou se tomu
nedivím.
divím.“
yy Hrála ve vašem výběru Projova roli i skutečnost, že sem
stějova
išel z Motoru trenér Aleš Totter?
přišel
no, hrálo to jistou roli. Aleše znám,
„Ano,
noval mě tři roky. Znám jeho práci,
trénoval
m, jaký je to člověk. Bylo to plus při
vím,
ednávání, i ohledně mého návratu.“
vyjednávání,
yyCo
Co říkáte na to, že tým trénuje
es léto individuálně?
přes
Myslím si, že je to to nejlepší, co může
„Myslím
kejista mít. Každý hráč je jiný, potřehokejista
bujee úplně jiné věci. Vlastně od doby, co
m šel do Prostějova, jsem měl indivi-i
jsem
ální letní přípravu. Jen první rok v Buduální
ovicích byla společná. Nechci říkat,
dějovicích
že to bylo tím, ale hned se mi urvalo
eno. Hlavně ale vím, co mé tělo pokoleno.
buje. Spolupracuji tři roky s kondičč
třebuje.
m trenérem Tomášem Cibulkou,
u,
u,
ním

který je i kondičním trenérem v Motoru. A já se cítil ty roky nejlépe v kariéře.
Měl jsem koleno operované a on mi
suchou přípravu dělá naplnapl
no, abych hokej mohl
hrát co nejdéle, na co
nejlepší úrovni. Kdyby
naopak byla společná
suchá příprava, tak se
nemusí vůbec brát ohled
na nějaká dřívější poranění a člověk si
to může akorát
obnovit. Myslím si, že suchá
individuální
příprava
je
dalším velkým
plus.“
yy Po náyy
vratu do Prostějova, na které
místo jste se po
těch letech podíval nejdříve?
„Město jsem si
projel, zatím na
nějakou pro-

cházku nebyl moc čas. Když jsem
tudy ale projížděl, vracely se mi vzpomínky, kudy jsem chodil, co jsem zde
prožil, kde jsem to měl rád. Zatím
jsem si tedy připomínal město jen
z auta.“

Vsetín, Prostějov (son) – Dlouhodobým plánem vrátit se do
nejvyšší české soutěže se nikterak
netají vedení hokejového VHK
ROBE Vsetín. A teď jsou tyhle
vize o postupu do extraligy znovu o něco reálnější díky navýšení
klubového rozpočtu. Valašská
organizace se dohodla se dvěma
důležitými partnery, jimiž jsou firmy Climax a Kotrla, na výrazném
zintenzivnění finanční podpory.
Navíc majitelé obou společností
Miroslav Jakubec i Dušan Kotrla
vstoupili do Správní rady VHK.
„Po ekonomické stránce nám toto
spojení dává stabilitu. Získali jsme
další dva pilíře, o které se může
vsetínský hokej opřít a dál se posouvat. Naší prioritou je rovněž
zlepšení práce s mládeží, na kterou
se nyní můžeme ještě více zaměřit,“
uvedl jednatel prvoligového spolufavorita Daniel Tobola.

9ÙVWDYEDRGVXQXWD
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Jihlava, Prostějov (son) – Potvrzeny byly již dříve prezentované
informace, že budování nového
hokejového stánku v Jihlavě, které
mělo odstartovat na podzim, se
z administrativních důvodů časově
posouvá až na polovinu příštího
roku. Tím pádem Dukla odehraje
nejbližší
j
li mužů
sezónu Chance ligy
ČR 2021/22 ve své stáv
stávající CZ
LOKO Aréně. Současně ppokračuje úzká spolupráce HC s městem.
„Bavíme se i o privatizac
privatizaci, aspoň
částečné. Bez silných partnerů
part
by
totiž bylo velice složité, aby
ab se tady
mohla dlouhodobě hrát nejvyšší
soutěž. Na tom pracujem
pracujeme,“ řekl
náměstek jihlavské pri
primátorky
hráčský kádr
Petr Ryška. Dost silný hráč
je už mezitím pohromadě, leč otazníky se nadále vznášejí na
nad setrváním ruského brankáře Maxima
Žukova. „Stále čekáme na
n to, jak
se vyvine situace v zámoř
zámoří. Naším
prvotním záměrem určitě je, aby
u nás Maxim pokračoval,
ppokračova “ sdělil
jednatel Dukly Bedřich Ščerban
poře mezi tyčemi.
k oopoře
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Zahraničního trenéra bude mít
v novém ročníku BK Olomoucko. Tým povede Polák Robert
Skibniewski (na snímku), což pro fanoušky není žádné cizí
jméno. Sympatický trenér v Prostějově odehrál dvě sezóny na
postu rozehrávače.„Vzpomínky na toto angažmá mám skvělé.
Získali jsme přece dvě stříbra,“ vzpomíná Skibniewski.
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
yy Jak se zrodilo vaše angažmá v BK
Olomoucko?
„Se sportovním manažerem Michalem
Pekárkem se známe z doby, kdy jsem
hrál za BK Prostějov a vždy jsme byli
v kontaktu. Na začátku minulé sezóny
se mě poprvé zeptal, jestli bych neměl
zájem pracovat pro Olomoucko. Teď už
to vyšlo.“
yy Máte představu o současné kvalitě
české nejvyšší soutěže?
„Vždy jsem hodně pravidelně sledoval
zápasy Prostějova a BK Olomoucko

míčové sporty
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Foto: internet

a také vyřazovací část soutěže. Poslední
play-off už jsem pozoroval ještě pečlivěji.
Obrázek mám docela přesný.
yy Před přesunem do Olomoucka
jste vedl tým v polské lize. Jaká je v porovnání s Kooperativa NBL?
„Polská liga je fyzičtější, rozhodčí pouští
větší počet kontaktů. Z pohledu rozpočtu je na tom o něco lépe, což odpovídá skutečnosti, že stále větší počet
polských klubů by chtěl hrát evropské
poháry.“
yy K trénování jste se dostal bezprostředně po ukončení hráčské kariéry.
Vždy jste mířil za tímto cílem?
„Já chtěl být trenérem vždy. Dá se říct, že
jsem byl basketbalistou, abych se jednou
mohl stát trenérem. Mým osobním plá-

nem je stát se pokud možno mnohem
lepším trenérem, než jsem byl hráčem.“
yy Sestava BK Olomoucko se pomalu tvoří. Máte představu o tom, jaká by
měla být?
„O hráčích jednáme, uvidíme, jak budeme úspěšní. Ale vím, jaké basketbalisty
chci v týmu. Chci hladové a motivované
hráče, ne turisty, kteří jen čekají na své výplaty. V kádru budou takoví, kteří chtějí
být součástí týmu.“
yy Klub by rád bojoval o postup do
play-off. Je to reálné?
„Myslím, že je, i když to bude těžké.
Sestava bude nová, klub se stěhuje. To
jsou komplikace. Pokud ovšem pokaždé
necháme na palubovce srdce, může se to
podařit. Věřím, že můžeme být úspěšní.
Proto jsem nabídku také přijal.“

„V uplynulé sezóně prokázal další výrazný výkonnostní progres jak v dresu
Olomoucka, tak v průběhu play-off při
svém působení v Kolíně. Troufám si říci,
že se vypracoval v jedno z nejlepších křídel v lize. Davidovou největší předností
je jeho všestrannost a atletičnost, v útoku může být nebezpečný jak agresivními nájezdy pod koš, tak i střelbou
z tříbodového oblouku. Pevně věříme,
že v našem klubu naváže na své výborné výkony z minulé sezóny a zařadí se
mezi lídry týmu,“ prohlásil pardubický
sportovní ředitel Radek Nečas, který

v minulosti hrál za prostějovské Orly.
K prvnímu „kontaktu“ mezi Pekárkem
a novým klubem došlo v průběhu ligového čtvrtfinále, v němž Thomas Dunans
svého protihráče udeřil pěstí do obličeje.
Na pozdější jednání to však nemělo vliv
a nová posila Východočechů chce novému týmu pomoci v útoku na přední ligové příčky. „Pardubice touží po výrazném
úspěchu ve vyřazovací části. Moc rád
bych k tomu přispěl, je to pro mě nová
výzva. Chci být součástí týmu, který dosáhne na nějaký pořádný úspěch,“ uvedl
Pekárek.
(lv)
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PARDUBICE, PROSTĚJOV Většinu
sezóny strávil v Olomoucku, další důležité zápasy odehrál v závěru ročníku
v Kolíně. Jeho průměry za celý ročník
dělaly 14,6 bodu a 5,7 doskoku za 30
minut při jednatřicetiprocentních
trojkách a vůbec nejvyšším počtu házených šestek z celé Kooperativa NBL.
Z hráčů, kteří v lize dokončili sezónu
2020/21, byl David Pekárek desátým
nejlepším střelcem, i proto přišla nabídka tradičně ambiciózního klubu.

PROSTĚJOV, KOSTELEC NA
HANÉ S příchodem léta se zajímavé korfbalové události začaly
hromadit znatelně zvýšenou rychlostí. Důležitým centrem dění přitom je zdejší region, a sice oddíl
SK RG Prostějov a také nedaleký
Kostelec na Hané.
Právě v Kostelci totiž proběhlo
úvodní soustředění reprezentace
České republiky U15, která se připravuje na mistrovství Evropy 2021
této věkové kategorie v Maďarsku
(1. až 4. července, Dunakesz). Celý
realizační tým národního výběru
patnáctiletých tvoří členové prostějovského klubu: hlavní kouč Martin
Šnévajs, asistenti trenéra Renata
Havlová, Tomáš Buriánek, Josef Valenta a Vojtěch Ošťádal.
Ze čtyřiadvaceti hráček a hráčů
přítomných na tréninkovém kempu navíc hned pětice byla z „ergéčka“, jmenovitě Lenka Buriánková,
Zuzana Janáková, Ondřej Poslušný,
Adam Jankovič a Adam Fidler. „Náplní tohoto srazu bylo vzájemné
seznámení, osvojování základních
korfbalových cvičení, pilování hry
čtyř proti čtyřem, fyzická příprava
a průběžné hodnocení. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na nezbytný covid režim včetně dvojího
testování celého týmu, které pro
všechny dopadlo s negativními výsledky,“ přiblížil kormidelník Martin Šnévajs.

Kostelec na Hané se následně stal
dějištěm soustředění rovněž pro
reprezentační kolektivy ČR U19
a U17, jež v tamní městské sportovní hale společně strávily uplynulý víkend. Již dříve – přesně
poslední květnovou neděli – zorganizoval SK RG Prostějov pro
své členy zábavnou akci s názvem
reSTART 2021. V areálu TJ Sokol
Mostkovice pod hrází plumlovské
přehrady se hrál beachvolejbal
i minigolf, došlo též na různé doplňkové soutěže a bohaté občerstvení.
Nejbližší dva víkendy pak budou
patřit letošním mistrovstvím re-

publiky v beach korfbalu. Nejprve
je na programu šampionát dospělých a dorostu (20. června), poté
MČR žákovských kategorií (26.
června) – a na oba vrcholné turnaje „ergéčko“ vyšle své mančafty.
Zapomenout nesmíme ještě na tradiční zakončení sezóny hanáckého
klubu v podobě zábavného party
setkání Big Ill Pig 2021. Nadcházející třináctý ročník se chystá na
sobotu 26. června od 14.00 hodin
do Sport baru v areálu SCM Prostějov za místním vlakovým nádražím s podtitulem PRASOLLO 13.
Opečené prasátko tentokrát vyletí
nejspíš až do vesmíru…
(son)

-QTHDCNKUVÆ5-4)2TQUV÷LQXUKWåKNKCMEKTG56#46XCTG¾NW6,5QMQN/QUVMQXKEG
Foto: Facebook
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Prostějovský Sokol slaví první body a odpich z posledního místa
ČESKÝ BROD, PROSTĚJOV
Konečně radost! Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov prožívali v této
sezóně zatím jen samá zklamání
z těsných porážek. Zápas 4. kola 1.
ligy družstev mužů ČR 2021 však
tuhle smůlu konečně prolomil,
a to důkladně. Hanáci dominovali
jednoznačným poměrem 6:1 na
půdě silného Slavoje Český Brod
a opustili poslední místo tabulky!

Marek SONNEVEND
Po třech předchozích prohrách a při
absenci jedné klíčové opory přitom
neodjížděli k sobotnímu duelu s nijak valnými vyhlídkami. „Nastoupili jsme silně oslabeni o zraněného

Lukáše Pírka ve značně pozměněné
sestavě proti tradičně kvalitnímu
soupeři, nad nímž jsme zvítězili pouze jedinkrát, a to před několika roky
doma velmi těsně 6:4,“ uvedl do děje
hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
Sám však prý neztrácel aspoň kousek optimismu. „Až do soboty jsme
v letošním ročníku nezískali ani bod,
ale přesto jsem stále trval na tom, že
hrajeme velice dobrý nohejbal, jen
chybí trochu štěstí v závěrech důležitých setů. Tentokrát se vše zlomilo
a jsem hrdý na svůj tým, který Český
Brod neporazil díky štěstí v rozhodujících okamžicích, nýbrž jej přehrál výborným výkonem v poli i na

síti. Musím konstatovat, že jsme ve
hře neměli slabá místa a jen kousek
chyběl, abychom domácím nadělili
kanára,“ neskrýval Beneš oprávněnou spokojenost.
Jeho svěřence nezlomil ani nepříznivý úvod střetnutí. „Po smolně ztracené první dvojce, kdy jsme vedli
v tiebreaku už 9:7 a neproměnili tři
mečboly za sebou, kluci zvládli druhou dvojici a srovnali na 1:1. Obě
následné trojky pak byly v našem
podání téměř nohejbalovou fantazií:
dokonalé pole a tvrdý i technický
útok s velmi dobře organizovanou
obranou. To, co předváděli v poli
Tom Roba a Kuba Klaudy, patřilo
skoro do učebnic našeho sportu.

Jakmile jsme potom ovládli i vloženou dvojku, soupeř částečně rezignoval a my jsme si mohli vychutnat
hladké celkové vítězství,“ popsal
prostějovský kouč báječně povedený mač.
Klíčovým triumfem oživila moravská parta své šance na postup
do play-off i na vyhnutí se bojům
o záchranu. „Někdo ze známých mi
volal, kdo z našich hráčů byl v Brodě
nejlepší, a já mu musel říct, že nikdo.
Všichni kluci totiž odvedli na kurtu
báječný výkon! Vítězství je přitom
důležité hned ze dvou důvodů: jednak jsme se výsledkově chytili, a navíc jsou dva body do tabulky i skvělý
výkon velkou vzpruhou pro celý

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

mančaft do dalšího průběhu prvoligové soutěže. Ještě v sobotu ráno
jsme přemýšleli o play-out a sestupu či udržení, teď již začínáme přemýšlet o možném předkole play-off
a případném postupu do semifinále,“ vystihl Richard Beneš prudkou
změnu nálady.
O její další vylepšení se Prostějované mohou postarat v sobotu
19. června od 14.00 hodin, kdy
v areálu u sokolovny na Skálově
náměstí přivítají v 5. dějství první
ligy průběžně poslední NK Austin
Vsetín B.
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PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na životní
úspěch dosáhla Barbora Krejčíková
na French Open. Tenistka, která si
v sestavě Prostějova zahrála extraligu smíšených družstev a v letech
2011 až 2014 byla členkou klubu,
byla dlouho úspěšná především ve
čtyřhře. Už v minulé sezóně se ale
ve dvouhře dostala do první světové stovky a svoji fazónu v letošním
roce ještě vylepšila. Naprosto vrcholovou formu předvedla na Roland Garros, kde jako nenasazená
ovládla dvouhru a společně s Kateřinou Siniakovou vyhrála i čtyřhru.
Něco podobného se naposledy povedlo před jednadvaceti lety Mary
Pierceové z Francie.
„Nikdo nečekal, že se mi něco takového povede, ani já ne. Před finále

l(1<
)5(1&+2SHQ
'YRXKUD ²  NROR .UHMþtNRYi ± 6WH
SKHQVRYi 86$ 
þWYUWÀQiOH .UDMþtNRYi ± *DXIIRYi 
86$ 
6HPLÀQiOH .UHMþtNRYi ± 6DNNDULRYi
ěHFNR 
)LQiOH .UHMþtNRYi ± 3DYOMXþHQNRYRYi
5XVNR 

jsem si říkala, že by bylo bezva, kdybych po deblu a mixu měla grandslamové tituly ze všech tří kategorií.
A vyšlo to,“ radovala se po závěrečném vítězství nad Ruskou Anastasií
Pavljučenkovovou Krejčíková. „Soupeřka hrála výborně. Po výhře v první sadě jsem se dostala pod tlak, před
třetí sadou mi pomohla přestávka.
Měla jsem více sil, což bylo rozhodující. I Anastasia mi po utkání říkala,
že už nemohla,“ hodnotila poslední
vítězství Krejčíková.
Vítězka při svém tažení přes sedm
soupeřek ztratila pouhé tři sety,
v řadě případů ale dokázala ovládnout vyrovnané koncovky a v jednom případě dokonce odvracela
mečbol. Vyrovnala se i s vlastní
nervozitou, kterou dokázala hodit
za hlavu. A díky tomu se stala šampionkou.

„Je to neuvěřitelné. Beru to jako
odměnu za dlouholetou práci. Ušla
jsem hodně velký kus cesty, učila se
pracovat s psychikou a tenis si užívat. Všechno se krásně sešlo. Dostala jsem novou motivaci makat dál.
Chci si užívat tuhle cestu, tenisovou
kariéru, život,“ plánuje vítězka French Open.
Po triumfu v singlu dosáhla Krejčíková na další trofej ve dvojici
s Kateřinou Siniakovou. Češky ve
finále porazily Bethanii Mattekovou-Sandsovou a Igu Šwiatekovou
6:4 a 6:2. „Byly to krásné dva týdny
plné emocí. Jsem nadšená, že jsme to

takhle dokončily, tuhle jízdu jsme si
užily,“ usmívala se Siniaková.
Spolu s Krejčíkovou získaly třetí
společnou trofej na grandslamovém
turnaji. Navázaly na úspěšný rok
2018, kdy dohromady ovládly Roland Garros a Wimbledon. Díky vítězství se Krajčíková opět dostala do
čela světového žebříčku ve čtyřhře.
Barboru Krejčíkovou vedli při jejím
působení v prostějovském klubu trenéři Patrik Navara, případně Jaroslav
Machovský a v roce 2020 reprezentoval v soutěži ČTS TOP liga „Bílý
Tým“, který nesl právě prostějovskou
stopu.
(lv)
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PROSTĚJOV Aktuální ročník
Okresní ligy v malé kopané ČUS
Prostějovska ve skupině Jihovýchod má za sebou již téměř celou
jarní část. V předposledním třetím kole pokračovala dominance
dvou výkonnostně nejlepších
mužstev.
Úřadující mistr SK Tomek 99 Dobrochov na hřišti ve Víceměřicích
nedal šanci domácímu Mexiku
5:1 a Dřevnovicím 8:2, nadále tak
vévodí tabulce bez nejmenšího
klopýtnutí. Stejné soupeře porazil
i druhý tým průběžného pořadí FK
Vrbátky, byť ne tak drtivě. V každém
případě oba vedoucí mančafty už
mají jistý postup do podzimní nadstavbové grupy o 1. až 8. místo.
O zbylá dvě postupová místa se poperou v posledním dějství základní
fáze za dva týdny čtyři kolektivy:
dosud třetí nováček ze Skalky, čtvrtá
Kobra Kobeřice (oba mají 9 bodů),
páté Klopotovice a šesté Spojené
kluby Hluchov/Čehovice (shodně
7 bodů). Kteří z těchto soků pro sebe
rozhodnou dramatický boj?
„Máme radost, že turnaje našich
okresních soutěží probíhají v této organizačně nelehké době zatím na výbornou bez nejmenších problémů.
Všichni jsou určitě moc rádi, že mů-

žou hrát, a společně s organizátory
i rozhodčími to zvládají skvěle,“ spokojeně konstatoval předseda Komise malé kopané při České unii sportu
PV Pavel Kočíb se dvěma aktuálními
informacemi. „Jeden z nejbližších
turnajů skupiny Severozápad se 19.
června uskuteční v Laškově, ten další
26. června pak v Prostějově na hřišti
ZŠ Dr. Horáka. A výbor rozhodl, že
nadstavba na podzim ve dvou skupinách o umístění začne pro všechny
týmy od bodové nuly,“ sdělil Kočíb.
(kopa, son)
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BRATISLAVA, PROSTĚJOV Ve
výborné formě se představil hráč
prostějovského TK Agrofert Jiří
Lehečka na challengeru v Bratislavě, kde si účast v hlavní soutěži
musel vybojovat v kvalifikaci. Z ní
prostějovský tenista postoupil až
do čtvrtfinále, když poprvé v životě porazil i hráče první světové
stovky Federica Coriu z Argentiny.
Lehečka podlehl až v zápase o postup do semifinále favorizovanému
Nizozemci Tallonu Griekspoorovi
po necelých dvou hodinách, přesto
si opět vylepšil své kariérní maximum. „Především zápas s Coriou

byl pro mě velkou zkušeností. Bylo
to těžké. Fyzicky i mentálně a také
kvůli velkému horku. V Bratislavě
jsem vyhrál čtyři utkání v řadě, to
je dobrý počin,“ hodnotil turnaj Lehečka.
Dalšímu prostějovskému tenistovi
Zdeňku Kolářovi se nedařilo, přestože s Coriou vyhrál první set. V prvním kole vypadl také Vít Kopřiva,
kterému los přiřadil čtvrtého nasazeného domácího Jozefa Kovalíka.
Nevedlo se ani Jiřímu Veselému na
trávě ve Stuttgartu, kde v kvalifikaci
nestačil na Rakušana Dennise Novaka.
(lv)

OTASLAVICE Vinou pandemie spatřil letošní ročník Metle
Cupu světlo světa teprve před
měsícem. Už na tento víkend
je však naplánován druhý ročník žákovské varianty. Líté
boje mládežnických mužstev
započnou desátou hodinou dopolední a pokračovat budou do
pozdního odpoledne.
Na účastníky čekají dvě skupiny
a následné klasické play-off. Loni
turnaj opanovali hráči 1.SK Prostějov před Určicemi, kdo se bude
radovat letos, na to se můžete přijít
podívat na vlastní oči do sportov-

ního areálu Otaslavic, kde kromě
kvalitního fotbalu nebude chybět
hudba a bohaté občerstvení pro
všechny fanoušky.
Zatím není jisté, zda se organizátorům podaří kapacita zcela naplnit.
Dvě místa jsou totiž stále neobsazená. „Poslední místo jsme měli
rezervováno, bohužel se družstvo
nakonec omluvilo. Jedna omluvenka přišla také od dalšího plánovaného účastníka. Chvíli tak plno bylo,
nyní však zase dvě místa máme, takže v případě zájmu nás stačí kontaktovat,“ prozradil sekretář klubu a jeden z organizátorů Pavel Skalický.

Metle Cupu
Přípravy na první turnaj už jsou
v plném proudu, ani nenaplněná
kapacita turnaj neovlivní. „Máme
relativně vše připraveno. Stejně
jako v loňském roce se mohou hráči
i fanoušci těšit na ruličkovou tombolu, kde bude řada hodnotných

cen, převážně sportovních. Dále nebude chybět bohaté občerstvení zastoupené nealko- a alkoholickými
nápoji, ale i a řadou dobrot z udírny
a grilu. Pouze hřiště budeme chystat až v pátek, aby bylo v perfektním
stavu,“ doplnil Skalický.
(jaf)
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