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PROSTĚJOV Zdejší zastupitel za hnutí Na rovinu! a zakladatel Pirátské strany
v Prostějově Petr Kapounek má problém. Zatímco velkou politickou kariéru
začal příchodem na ustavující zastupitelstvo v mastných riflích a špinavé mikině, aktuálně je v nemilosti kvůli staženým kalhotkám své spolustraničky, díky
čemuž se s ním de facto přestalo počítat na významné funkce...
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RYCHLÝ
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Planina? Jak kde...
Prostějovsko (mik) – Snímek vykáceného lesa v okolí Čunína, který
Večerník zveřejnil v minulém vydání, vzbudil značné ohlasy. A také
reakce. „To je naprosto šílené! U nás
v okolí Stražiska a ve směru na Ptenský Dvorek lesníci také kácí stromy
v lesích, ale opravdu jen ty napadené
kůrovcem. Zdravé smrky nechávají,
ty ostatně po loňských vydatných
deštích notně ožily. Ale v Čuníně to
opravdu vypadá, že pokáceli všechno, co jim přišlo pod ruku, včetně
zdravých jehličnanů,“ napsala Večerníku paní Blanka z okolí Stražiska.

Jen pøes moji mrtvolu!
Prostějov (mik) – Speciální příloha
Večerník v kuchyni, která byla součástí minulého vydání, měla spoustu
kladných ohlasů včetně jednoho velmi úsměvného. Starší paní zastavila
našeho redaktora poblíž Hlaváčkova
náměstí se vzkazem pro prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila. Ten
v rozhovoru pro kuchařskou přílohu
Večerníku podotkl, že doma v kuchyni pustí ke sporáku svoji přítelkyni jen
sporadicky. „Já jsem pana Pospíšila
sice volila, ale za manžela bych ho nechtěla ani náhodou! Já bych ho hnala!
U nás doma může chlap ke sporáku
jen přes moji mrtvolu,“ švitořila seniorka s požadavkem, abychom to
Jiřímu Pospíšilovi určitě vzkázali. Což
Večerník samozřejmě učinil...

FOTO
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Foto: Michal Kadlec

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jedním z maskotů nedávného Dětského dne ve Vrahovicích byl vodník. A živý! Zelený mužíček byl
obletován nejen dětmi, ale i dospělými, kteří se s ním nechali ochotně fotografovat. Mezi vodnické příznivce patřili
také náměstci prostějovského primátora Alena Rašková a Jiří Rozehnal. Něco ale možná podcenili... „Teď už patří
jejich dušičky mně,“ chechtala se zelená pohádková postavička.

Agentura

První kováøe z lesa
Prostějovsko (mik) – Všechno je
letos nějaké opožděné... V jiných
letech už houbaři nosili z lesů plné
koše hub, zatím jsou ale letošní úlovky k pláči. „Ještě žádný rok jsem neviděl, že by v lese v tuto dobu nerostla
ani prašivka. Bohužel tomu tak letos
je. Ale v sobotu jsem na Konicku našel první dva hřiby kováře, tak snad
tímto konečně sezóna začíná,“ napsal
Večerníku pan Jaroslav z Prostějova.

rubriky
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Prostějova. Ano, vážení spoluobčané,
v říčce Hloučele bylo nalezeno zlato!
První valouny si odnášejí lidé, kteří
ve svých zaměstnáních dali výpověď
a v tisícihlavých davech okupují celý
biokoridor Hloučela. Situaci zatím
nezvládá policie, která není schopná
lidem zabránit v drancování říčky.
„O tom, že v Hloučele našel jako první
zlatý kamínek jeden ze seniorů, jsem

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
d l ••
Úděl fotbalového brankáře. Život každého z nás se nápadně podobá osudu fotbalového brankáře. Mnozí lidé si nikdy nepamatují, kolik
střel chytili, ale nikdy nezapomenou na ty, které pustili… Velice podařeně vstoupili do mistrovství Evropy čeští fotbalisté, když porazili
domácí Skoty 2:0. Během zápasu tým podržel výborný brankář Tomáš
Vaclík, do povědomí všech se ovšem zapsal gól Patrika Schicka z poloviny hřiště.
•• Úterý ••
Ďáblové mezi námi. „Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi,“ napsal
William Shakespeare. Do jejich zástupu by se mohl zařadit Pavel Ferenc,
který se nerozpakoval opakovaně ukrást v hlavním prostějovském kostele
peníze z charitativní Tříkrálové sbírky. Těžko říct, zda se muž, který opakovaně tyranizoval i své adoptivní rodiče, dostane do pekla. Téměř jisté je, že
v něm už žije.
•• Středa ••
Setkání s bylinkami. V každé době bude platit, že není na světě bylina,
aby na něco nebyla. Přesvědčit se o tom mohli účastníci Setkání s bylinkami v botanické zahradě, které se konalo v režii Ekocentra Iris.
•• Čtvrtek ••
Svět, jaký má být. Fotografie některých autorů ukazují svět takový, jaký
by si oni samy přáli, aby byl. To platí i pro členy Spolku prostějovských
fotografů, kteří svoji tvorbu představili na společné výstavě v Duze.
•• Pátek ••
Byla tady budoucnost. „Budoucnost je dána zákonem kauzality, nelze na
ní tedy nic změnit stejně jako na minulosti.“ Podle této myšlenky spisovatele Hermanna Hesseho ke světu přistupují hrdinové filmu Rytíři spravedlnosti. Toto přesvědčení je dovedlo k dosti komickým a často naprosto
nepředvídatelným událostem, jimiž se bavili diváci dánského snímku v letním kině na prostějovském zámku.
•• Sobota ••
Mládí v pohybu. „Tělocvik vám zakazujeme, ale hlavně s dětmi cvičte!“
Takhle paradoxně by se dal stručně shrnout vládní přístup k pohybu u dětí
během covidové pandemie. Navzdory ztracenému roku mohly aktivní
děti změřit své sportovní síly na Dětské olympiádě ve Zdětíně.
•• Neděle ••
Vzácní tátové. Je snadnější pro otce mít děti než pro děti mít opravdového
tátu. I tuto myšlenku si mohli připomenout lidé během Dne otců, který se
v Pivíně konal po oba dva dny uplynulého víkendu.

+ORXÿHODMH]ODWRQRVQiOLGpMLGUDQFXMt
věděl už dva týdny. Myslel jsem si, že to
je vtip, ale další dny ukázaly, že Hloučela je skutečně zlatonosná,“ sdělil Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek
primátora, který má na starosti městský majetek. Ano, právě on teď musí
vymyslet, s jakými opatřeními magistrát vyrukuje, neboť zlato v Hloučele
je majetkem města! „V tuto chvíli je
těžké něco dělat, lidi by od Hloučely
nedostala ani armáda,“ krčí zatím
bezradně rameny Nikamnepospíchal.
Agentuře Hóser se povedlo kontaktovat sedmdesátiletého seniora,
který jako první na dně říčky našel
zlatý valounek. „Šel jsem okolo vody
jako vždy s pejskem a najednou jsem

KRIMI
Ü½NGJ

Ještě vloni to budilo dojem, že
se s podobnými případy roztrhl pytel, letos se naopak zdálo,
že naftoví upíři zcela vymřeli.
Bohužel případ ze začátku minulého týdne upozornil i policisty, že je nafta stále „v kurzu“. Několik dní stojící vozidlo
v areálu firmy v ulici Trávníky
v Držovicích přilákalo zloděje
pohonných hmot.

700
A ten se s tím vůbec nepáral.
Přestřihl plot firemního areálu
a bez povšimnutí hlídače se dostal k vozidlu. Zamčené víčko od
nádrže vypáčil a vzápětí vysál
140 litrů nafty s celkovou škodou i s poškozením ve výši šest
a půl tisíce korun. Pokud se policistům podaří pachatele zjistit,
hrozí mu až dvouletý kriminál.

postřehl, jakoby se v Hloučele něco
zatřpytilo. Sundal jsem polobotky,
vběhl do vody a vytáhl jsem toto,“
pochlubil se Wilibald Zlatohlávek
a ukázal malý kamínek obalený zlatem. Senior se s nálezem samozřejmě
pochlubil i dalším lidem, což způsobilo doslova raketovou řetězovou
reakci. Zanedlouho se už v Hloučele
brodily stovky lidí. „Mám! Já taky!“
Tyto výkřiky se v posledních dvou
týdnech ozývají z celého biokoridoru
Hloučela nejčastěji. Ano, Hloučela
vydává své poklady, o kterých neměl
staletí nikdo ani šajnu!
Problém je ale v tom, že rýžování
zlata v Hloučele je protizákonné!

„Tak nakonec asi budeme muset
povolat armádu a lidi z biokoridoru
vyhnat. Zároveň budeme muset investovat do celého jeho oplocení, které bude pod elektrickým proudem.
Magistrát rovněž zafinancuje těžbu
zlata ve velkém a uvidíme, kolik ho
ještě v Hloučele je. Snad to všechno
přinese pořádnou finanční injekci do městského rozpočtu,“ uzavřel první náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. ledna 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15
do 16 let, měří mezi 178 až 182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.

MARTIN BRITTA
se narodil 12. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1.
prosince 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 33 do 35 let, měří okolo
170 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.
Nosí plnovous.

Vzpomínka na Václava Havla.
Ještě není upřesněno místo, ale
prostějovští radní prozradili, že poblíž centra města by měl být brzy
zasazen strom pojmenovaný podle
našeho prvního polistopadového
prezidenta. Kulturní klub Duha
navíc připravuje výstavu fotografií z návštěvy Václava Havla v roce
1990 v Prostějově.
&21É68',9,/2«
Návrat definitivně pohřben.
Sám primátor Prostějova František
Jura po svém nástupu do funkce
před třemi lety horoval pro návrat
vrcholové kopané do tradičních
míst na dnes již zchátralý stadion
ve Sportovní ulici. Po úterku je
jasné, že zdejší sportovní stánek se
rekonstruovat již nebude, a to s definitivní platností.
=$&+<7,/,-60(

500 000

Olomoucké hejtmanství poslalo
do Prostějova půlmilionovou dotaci na kulturní akce. Tyto peníze pomohou uspořádat Wolkrův
Prostějov, Prostějovské kulturní
léto i podzimní hody.
=$8-$/1É6
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JIŘÍ ŠINDLER
Ikona společenského života
v Prostějově se dočkala! Legendární taneční mistr po několika
letech odmítání konečně obdržel
Cenu města Prostějova.
=$6/(&+/,
=$6/(&+/,-60(«
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„KDYŽ JE NĚKDO
HLOUPÝ,
DOBŘE MU TAK!“
Zastupitel Václav Šmíd pohotově
usadil opozičníka Ošťádala,
který si na zastupitelstvu
postěžoval, že nemá s dětmi
kam jít sportovat.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 28/15 °C
Alois

¶WHUÙ

27/14 °C

Støeda

25/14 °C

Ètvrtek

25/15 °C

Pátek

26/16 °C

Sobota

26/16 °C

Nedìle

27/16 °C

Pavla
Zdeňka
Jan
Ivan
Adriana

Ladislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Seniorka
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před očkovacím centrem!

69ę'.<1,

PROSTĚJOV Pomoc, která
přišla v nejvyšší čas! Strážník
městské policie zpozoroval
před očkovacím centrem
v Komenského ulici starší
dámu, která zkolabovala.
.WM¾wiKPFÚNGMUGXT¾VKNFQFQOWX-TCUKEMÆWNK.WM¾wiKPFÚNGMUGXT¾VKNFQFQOWX
-TCUKEMÆWNK-- Muž v uniformě nelenil a seEKXP÷OåXOKPWNQUVKXGXGNMÆORTQF¾XCNFTQI[
EKX
P÷OåX OKPWNQUVKXGXGNMÆORTQF¾XCNFTQI[ niorce okamžitě poskytl prv&NQWJQXP÷OXwCMPGRQD[NFoto:
&NQWJQX
P÷OXwCM PGRQD[N Foto: Martin Zaorall ní pomoc. A navíc jí během
měsíců na svobodě. Jenže ke své smůle měl několika desítek vteřin zajidosti nevybíravým způsobem vyhrožovat jedd
stil i lékařskou péči. Dobrá
né svědkyni, která vypovídala v jeho procesu. práce, palec nahoru!
Ta o tom ostatně otevřeně promluvila přímo V sobotu 12. června v dopoledu soudu. „Lukáše znám tak deset let, chtěl po ních hodinách při vykonávání
mně, abych nevypovídala, vyhrožoval, že mi dohledu u očkovacího centra
jinak zláme žebra,“ vypověděla tehdy.
v Komenského ulici zaujala
Vyhrožování je však trestný čin a jak se Ve- strážníkovu pozornost paní sečerníku doneslo, tak právě kvůli němu si pro niorského věku. Žena byla naLukáše Šindýlka předminulou středu do- kupovat v trhu a při cestě domů
poledne přišli policisté. Následující den jej se jí udělalo nevolno. Posadila
prostějovský soud poslal do vazby. „Mohu se na betonovou zídku před
Martin ZAORAL
potvrdit, že ve čtvrtek 10. června byla uvale- vchodem do kulturního domu.
Po více jak roce ve vazbě byl drogový dealer na vazba na padesátiletého muže z důvodů, Z jejího chování bylo zřejmé, že
propuštěn na svobodu. Soud s ním se pak které uvádíte,“ reagoval na naše dotazy státní její zdravotní stav není v pořádtáhl až do letošního května, kdy byl odsouzen zástupce Ivo Černík, který kauzu Lukáše Šin- ku,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový
k pěti letům za mřížemi. Přesto zatím do vě- dýlka dlouhodobě dozoruje.
mluvčí Městské policie Prostězení nenastoupil, čeká se totiž, až se rozsudek Dá se tedy předpokládat, že zavalitého muže jov.
stane pravomocným. Kdy se tak stane, nelze čeká další obžaloba a v Prostějově se už nějaký Reakce strážníka byla bleskupřesně odhadnout.
ten rok neukáže. Pokud mu brněnský soud po- rychlá a možná to byl právě
Za této situace se zdálo, že padesátiletého dro- tvrdí nepodmíněný trest, poputuje do výkonu on, kdo seniorce zachránil žigového bosse čeká minimálně několik dalších trestupravděpodobně
ee.. vot! „Ihned k dámě přistoupil
trestu pravděpodobně přímo z vazební věznice.

VRX]HQÙÙ
1HSUDYRPRFQÈRG

DROGOVÝ BOSS
skonèil ve vazbì

PROSTĚJOV
V Tak už se musel zase ba
ba-a
lit. Největší prostějovský drogový dealer z posledních let byl začátkem května
odsouzen k pěti letům vězení. Rozsudek
však stále není pravomocný, potvrdit jej
musí brněnský krajský soud. I díky tomu
si mohl Lukáš Šindýlek užívat relativní
svobody v opraveném domě na Krasické
ulici, kam se vrátil po smrti své maminky.
Od středy 9. června na toto období může
jen nostalgicky vzpomínat. Kvůli vyhrožování svědkyni skončil ve vazbě.
Velkolepá razie, která učinila přítrž prodeji
pervitinu se u Lukáše Šindýlka na začátku
K
Kra
sické ulice odehrála před Vánoci 2018.
Krasické

EXKLUZIVNĚ

5VT¾åPÊMXéCU\RQ\QTQXCNUGPKQTMWMVGT¾\MQNCDQXCNCRąGF5RQNGéGPUMÚOFQOGO1EJT¾PEG\¾MQPCCRQą¾FMWLÊQMCOåKV÷RQUM[VNRQOQEC\CLKUVKNQFDQTPQWRÆéK
(QVQ/22TQUV÷LQX

a poskytl první pomoc. Dále
požádal kolemjdoucí, aby přivolali zdravotnický personál očkovacího centra. Ten přispěchal
ochotně na pomoc a paní byla
s použitím nemocničního vozíku převezena a uvnitř uložena
na zdravotnické lůžko,“ přidal

Zapletal. „Po poskytnutí první
pomoci byla následně přivolána Zdravotnická záchranná
služba, která převezla dotyčnou
do prostějovské nemocnice
a předala do péče lékařů,“ dodal
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Zastupitelé schválili Ceny města, překvapily REZIGNACE
„Do fondu rezerv převádíme skoro 300 milionů korun,“
podtrhl výsledky hospodaření primátor František Jura

PROSTĚJOV Opět v netradičních prostorách sportovní haly Sportcentra DDM v Olympijské ulici se
minulé úterý 15. června uskutečnilo v pořadí již čtyřiadvacáté jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova v tomto volebním období. Oproti minulým negativním zkušenostem se však zasedání neslo převážně v duchu konstruktivního jednání. Přestože zastupitelé měli náročný program
v podobě projednávání šesti desítek bodů, jednání skončilo už těsně po osmnácté hodině.

pro Večerník

Michal
KADLEC
Úterního jednání se zúčastnilo třiatřicet
respektive dvaatřicet členů zastupitelstva. Z celého zasedání byli omluveni
náměstek primátora Jan Krchňavý

SSULP¿WRU
NRPHQWXMH
NRPHHQWXMH

Jsme na prahu léta a prostějovským
dětem už zbývá jen několik dní školní
docházky. Letošní rok je mimořádně
složitý nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče a pedagogy. Žáci trávili celé měsíce mimo školu. Rodiče menších dětí
s nimi byli doma, malí i velcí museli
zvládnout výuku na dálku. Kamarádi
se často neviděli celé týdny. Proto bych
všem žákům popřál, aby zvládli úplný
závěr vyučovacího roku ve školních lavicích a aby si poté užili krásné, a pokud možno bezstarostné prázdniny.
V Prostějově a okolí budou probíhat
desítky příměstských i pobytových táborů, jejichž účastníci zažijí spoustu
dobrodružství a budou se učit novým
věcem. Tak ať se dětem léto vydaří,
rodiče si oddechnou a naši učitelé naberou sílu na podzimní měsíce. Město
se bude snažit všem pomáhat, aby byl
příští školní rok co nejnormálnější.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

(PéVéčko) a Martin Balák (PéVéčko).
Po zhruba hodině pak jednací sál z pracovních důvodů opustil Petr Lysek (Na
rovinu!).
Nejvýznamnějším tématem jednání
bylo schvalování účetní závěrky města
za rok 2020 a s tím spojené projednávání výsledků rozpočtu města za uplynulý
rok. „Ten skončil přebytkem ve výši
přesahující 174 milionů korun a do finančních rezerv města navíc převádíme

sumu blížící se hranici 300 milionů korun,“ komentoval hospodaření města
primátor František Jura (ANO 2011).
Zastupitelé dále schválili množství rozpočtových opatření, díky nimž se uskuteční další stavební investice města nebo
se dokončí ty, které jsou už v plném běhu,
ale vyžádaly si vícenáklady. Komunální
politici také všemi hlasy schválili šestici
navržených držitelů Cen města Prostějova, přičemž se po dlouhých letech pře-

·VGTPÊLGFP¾PÊRTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVWRKVGNUVXCRTQD÷JNQRQO÷TP÷T[EJNGQOPQJ¾
RąGMXCRGPÊCNGPGD[NCPQW\G
Foto: Michal Kadlec

Správou železnic ohledně osudu budovy místního nádraží, o podrobnostech
rekonstrukce fotbalového hřiště a mnohé hodně překvapila rezignace radních
Jiřího Pospíšila (PéVéčko) a Miloše

Sklenky (ANO 2011) na nominaci do
dozorčích orgánů nově vznikající společnosti Odpady Olomouckého kraje.
Svá místa tak přepustili dobrovolně
opozici...

PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 16-17 A STRANĚ 32
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PROSTĚJOV Víkendovou dopravu v Prostějově zkomplikovala
uzavírka silničního úseku mezi
rondely v Kojetínské a Dolní ulici.
Obří jeřáb během soboty a neděle pomáhal montovat nosníky
nového mostu, ze kterého budou
následně budovány připojovací
a odbočovací pruhy dálnice D46.
„Uzavírka skončí pondělní ranní
špičkou, omlouváme se za komplikace,“ vzkázal Miroslav Mazal
z Ředitelství silnic a dálnic. (mik)

21050710533

PŮVODNÍ
reportáž

hlížení dočkal i taneční mistr Jiří Šindler.
Na návrh radních a za souhlasu opozice
byly odloženy body programu, které se
týkaly žádostí o prodeje pozemků občanům, kteří si na nich chtějí zřídit místa
k parkování. Tuto problematiku bude
řešit speciální komise, neboť se jedná
o dlouhodobý problém Prostějova. Dosud vedení města trvá jen na pronájmech
za povinné roční poplatky.
Díky on-line přenosu z jednání zastupitelstva se veřejnost dozvěděla, že po
mnohaletých sporech s občany a následných odkladech se konečně připravuje revitalizace Sídliště Svornosti ve
Vrahovicích. K vidění i slyšení byly také
novinky z jednání zástupců města se

21060810720

PO STOPÁCH

1Ė1"%6

STARÉHO

21. června 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

STÍNY MINULOSTI

pohled zpátky

formulace, že odsouzený musí uhradit
škodu dle svých možností. To, zda této
povinnosti dostál, soud obvykle zjišťuje
až po uplynutí zkušební doby. Jinak by
tomu bylo pouze v případě, že by se dopustil nějakého dalšího trestného činu,“
vysvětlil nám státní zástupce Jaroslav
Miklenda, který celý případ původně
dozoroval.
Michalu Tomigovi byla vyměřena pětiletá zkušební doba, stejně dlouho nesmí
řídit žádnou organizaci. O vyjádření
jsme požádali i samotného exšéfa prostějovských Jestřábů. Tomiga se odpovědi na otázku, zda je městu Prostějovu
a Olomouckému kraji připraven uhradit
způsobenou škodu, vyhnul. „Budu postupovat podle pravomocného rozsudku,“ vyjádřil se krátce. Na další otázky
nereagoval a následně mobilní telefon
zavěsil.
(mls)

PROSTĚJOV Tady bude potřeba
hodně peněz. Rodinná vila Josefa
Kováříka na Vojáčkově náměstí se
sice honosí měděnou cedulkou upozorňující na fakt, že se jedná o kulturní památku. Řadu let však byla zcela
ponechána svému osudu. Architektonicky ceněný, nicméně zchátralý
objekt před více jak čtyřmi roky získal
nového majitele, který nastínil, že by
jej rád nechal opravit. Dílčí rekonstrukce byla zahájena již před třemi
lety, její postup však není zdaleka tak
rychlý, jak by si i sám majitel představoval. Navzdory nesporné snaze dům
v centru Prostějova zatím stále připomíná spíše STÍN MINULOSTI...
Na budově se v průběhu uplynulých let
podařilo opravit střechu, aktuálně se pracuje na výměně oken. „Po nich chceme
nechat opravit kamenný obklad lodžie
a fasádu, na což máme stavební povolení.
Brzy bychom měli získat povolení i na

kultury, ta mu však poskytnuta nebyla.
Večerník zajímalo, jaké by vila měla
mít v budoucnu využití? „Naším cílem
je ve vile vybudovat ‚hub‘, tedy moderní
technologické zázemí pro práci mladých
lidí, kteří by zde mohli rozvíjet své nápady. Zbývající prostor by mohla vyplnit
expozice věnovaná všemu, co souvisí
s vilou, tedy nejen Josefu Kováříkovi, firmě Wikov či architektu Emilu Králíkovi,
ale třeba i prostějovské firmě Vulkania,
což byla továrna vyrábějící kovové umělecké předměty špičkové kvality,“ představil své plány Martin Radič s tím, že
postup prací bude závislý od schopnosti
sehnat na realizaci projektu finance, a to
zejména z dotací.
(mls)

#MVW¾NP÷ PC -QX¾ąÊMQX÷ XKNG RTQDÊJ¾ XÚO÷PC QMGP QRTCX[ D[ UG X FQJNGFPÆ
FQD÷O÷NCFQéMCVKEGN¾HCU¾FC
(QVQ/CTVKP<CQTCN

kompletní rekonstrukci vnitřku budovy.
Náklady na ni se v tuto chvíli odhadují na
dvacet milionů korun. Původní představy, že by se vše mohlo zvládnout do tří
let, už dávno padly,“ prozradil známý prostějovský podnikatel a předseda družstva
Kováříkova vila Martin Radič, který peníze na rekonstrukci shání, kde se dá.
„Na rekonstrukci každoročně přispívám částkou čtvrt milionu korun já
jakožto fyzická osoba. Po dvou stech
tisících putovalo z Olomouckého kraje a města Prostějov. Necelých sto tisíc
dodala i firma, ve které jsem jednatelem. Dále jsme za tímto účelem zřídili
sbírkový účet,“ vypočítal Radič s tím,
že spolek žádal o dotaci i z Ministerstva

Před třemi lety vešla v platnost
nová vyhláška města, která
v době od desáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní zakazuje parkovat na území celého
Prostějova řidičům kamionů,
autobusů a traktorů. Všímáme
si však toho, že dopravní značky
rozmístěné na všech příjezdových komunikacích k Prostějovu stále dost řidičů nerespektuje. Hlavně kamiony parkují dál
v ulicích města i na sídlištích.

ulice Pod Kosířem

často zde bývá obsazeno. Rozumím
řidičům, kteří při pokutování strážníkem vznesou dotaz, kde má jako
vlastně parkovat. Na druhé straně jde
o profesionální řidiče a ti si místo k odpočinku musí umět najít. A pokud se
ve městě stanoví nějaká pravidla, musí
se jednoznačně dodržovat,“ sdělil
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějově. „Myslím si, že prostory k parkování pro řidiče kamionů
a dálkových autobusů by se v Prostějově zcela jistě našly. Vždyť majitelé
dopravních společností si místa mohou pronajmout v areálech různých firem, například v FTL,“ míní Jan Nagy.
Na kamiony parkující přes noc někomu přímo pod okny si opakovaně stěžují Prostějované. A není divu. Hlavně
ráno, když řidiči startují svá vozidla,
jsou oblaka výfukových plynů včetně
neúměrného rachotu nesnesitelná.
Prostějovská radnice ovšem hledá řešení i jiným způsobem. Na zákazu parkování kamionů a autobusů v nočních
hodinách radní trvají, ale v plánu je už

Příště: Vojtěcha Outraty

,OGPQXCNCUGK5VCNKPITCFUM¾7NKEG2QF-QUÊąGOPGUGUXčLP¾\GXQFéGTXPCRQFNGJQT[-QUÊą
MGMVGTÆUO÷ąWLG8NGVGEJCåVQD[NCWN4KEJCTFC9CIPGTCCå2QF-QUÊąGO
Cå5VCNKPITCFUM¾Cå+XCPC8NCFKOÊTQXKéG/KéWTKPCCQF×PQTCQR÷VWNKEG
2QF-QUÊąGO8GXKNGéÊUNQO÷NåKFQXUMÚRQFPKMCVGN.WFXÊM$CWGTVQX¾TPWPCQF÷X[FCNwÊQF÷XPÊHKTOC
)TGKH /GNJWDCUÊFNKNCXFQO÷éÊUNQ8FQO÷éÊUNQD[FNGNKD÷JGORTXPÊUX÷VQXÆX¾NM[KVCNwVÊWRTEJNÊEK
CVCMÆTGFCMVQT,QUGH-QVGM\CUVąGNGPÚXTQEG\CRTQVKUV¾VPÊéKPPQUV8TQJQXÆOFQO÷éÊUNQD[NQ
%-QMTGUPÊéGVPKEMÆXGNKVGNUVXÊ
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

„Tento zákaz parkování se už ale neporušuje tolik, jako těsně po vydání
vyhlášky města před třemi lety. Přestupky těchto řidičů samozřejmě
řešíme, protože strážníci dohlížejí
na dopravu pochopitelně i v noci.
Chápu, že například řidiči kamionů
či dálkových autobusů musí někde
v nočních hodinách zaparkovat. Mají
za sebou dlouhou trasu a potřebují si
nutně odpočinout. Přitom parkování
na odpočívadlech na dálnicích či u silnic první třídy jsou problematická,

Když to sečteme, tak vyhláška
města o zákazu nočního parkování kamionů či cizích autobusů v Prostějově platí už třináct
let. A co se změnilo? Ruku na
srdce, skoro nic. Dokonce by
se mnohým mohlo zdát, že odstavené kamiony a v nich spící
řidiče začali občané a hlavně
policisté jaksi tolerovat. Běžte
se v noci někdy podívat do blízkosti čerpací stanice v Plumlovské ulici, na odstavné plochy
v ulici Říční, na parkoviště do
obchodních zón a podobně.
Každou noc tam najdete několik vozidel, jejichž řidiči
městkou vyhlášku nerespektují.
Ovšem popravdě řečeno, „kamioňákům“ není co závidět. Mají
zákonem předepsané povinné
hodiny odpočinku. A Prostějov
je tak blízko dálnice... (mik)

$.78/1«
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výstavba či zřízení záchytného parkoviště. „Chápu, že parkování kamionů
je pro naše město problém, na který
občané právem upozorňují. Skutečně
se už hodně dlouho diskutuje o tom,
zda v Prostějově někde vyhradit plochu, kde by těžká nákladní auta parkovala. Nedivím se totiž občanům, že
zejména v zimním období kritizují výskyt kouřících kamionů v ulicích. To
určitě není jev, který by si v Prostějově
kdokoliv z nás přál,“ vyjádřil se k problému Miroslav Pišťák, starosta města.

(<HDJIT?µGQIJ>DK<MFPEÁQ@HîNOî

Večerníku podařilo zjistit, škoda dosud
uhrazena nebyla. „Nebyl ani uzavřen
splátkový kalendář. Dluh je vymáhán
prostřednictvím soudního exekutora,“
reagovala na naše dotazy referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu Anna Kajlíková.
Podobné dotazy o uhrazení dluhu
jsme zaslali i na Olomoucký kraj.
Tady jsme však narazili. Teprve po
urgencích jsme se dozvěděli, že celá
záležitost údajně podléhá zásadě
neveřejnosti, a to navzdory faktu, že
dotace byla prokazatelně použita z veřejných prostředků rozdělovaných
právě Olomouckým krajem...
Večerník rovněž zajímalo, zda Michalu
Tomigovi v případě nesplnění povinnosti uhradit způsobenou škodu hrozí
přeměna podmíněného trestu v nepodmíněný. „V rozsudku obvykle bývá

jak šel čas Prostějovem ...

Napsáno
SĊHG
20. 6. 2011

PROSTĚJOV Stále dluží, stále dluží... Někdejší šéf prostějovského mládežnického hokejového klubu LHK
Prostějov Michal Tomiga byl zhruba
před rokem odsouzen k pětiletému
nepodmíněnému trestu. Součástí
rozsudku byla i povinnost uhradit
škodu, kterou způsobil. Statutárnímu
městu Prostějov měl vrátit 500 000
korun včetně úroků a Olomouckému
kraji 1,34 milionu korun. Přestože
odvolací soud loni v červnu trest snížil na tříletou podmínku, stále platí, že
Tomiga musí nelegálně inkasované
peníze vrátit. Stalo se tak?
Michal Tomiga pyká za to, že využíval
peníze z dotací, přestože jeho spolek už
byl v té době v exekuci. To se neslučovalo
s podmínkami o přijetí dotace, navíc Tomiga své nevyřízené dluhy městu Prostějov i Olomouckému kraji zatajil. Jak se

/KEJCN6QOKICWDTP÷PUMÆJQUQWFWMVGTÚLGLRQUNCNPCR÷VNGVFQX÷\GPÊ1FXQNCEÊUQWFPCMQPGEVGPVQVTGUVXÚTC\P÷\OÊTPKN

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Doèká
9xHĆHxËH[HNXWRU se dotací?
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Tomiga městu peníze nevrátil! <EJ¾VTCN¾-QX¾ąÊMQXCXKNCX[JNÊåÊ
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21061610766
21061810777
2106170776

PRÁCI NABÍZÍ

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Firma na šití kožené konfekce
hledá šičky a pomocné síly do
výroby. Dobré platové podmínky.
Dotazy na tel.: 603 834 529

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

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

21020320122

nabídka pracovních míst

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

21061810796
2106181079
221
110006
06181079
66111888111000779
796

21061810792

je v PÁTEK
25. června
v 10.00
hodin

Uzávěrka
řádkové
INZERCE

Plat (Kè)

30 000 Kč
20 500 Kč
25 000 Kč
22 980-33 790 Kč
28 000-32 000 Kč
18 000-27 000 Kč
19 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

Provoz

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

Kvalifikace

Farma Kopeček, Smržice
Wisconsin Engineering, Pv
Toray Textiles Central Europe, Pv
Domov seniorů Prostějov
MAKOVEC, Kostelec na Hané
Huck CZ, Pv
Zemědělské družstvo Vícov

Firma

Závozník/-ce

jednosměnný

Provoz

bez vzdělání

Kvalifikace

ReMo doprava a služby Prostějov

Firma

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

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

Plat (Kè)

120 Kč/hod.

Pozice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Elektřikář/-ka
Kontrolor/-ka kvality
Operátor/-ka tkalcovny
Rozpočtář/-ka
Řezník/-ce
Šič/-ka
Vedoucí prodejny

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

V pondělí 14. června těsně před jedjednadvacátou hodinou bylo prostřednictvím tísňové linky 156 přijato
oznámení o ztracené seniorce. Manžel uvedl, že jeho paní šla přibližně
a z procházpřed hodinou venčit psa az
ky se nevrátila domů. Podrobný popis byl předán všem hlídkám a začala pátrací akce. Strážníci díky místní
znalosti odvedli velice dobrou práci
a za dvacet minut našli pětasedmdesátiletou ženu odpovídající popisu
i se psem. Seniorka hlídce uvedla, že
prodělala epileptický záchvat a necítí
se dobře. Byla jí poskytnuta pomoc
a přivolána Zdravotnická záchranná
služba. Druhá hlídka se vydala na
adresu trvalého bydliště a o nalezení
ženy informovala manžela. Ten ihned přijel a po manželčině vyšetření
lékařem si ji odvezl domů.

Seniorku našli
po záchvatu

ŠŠpatně zvolené místo na vychutnání
lahodného nápoje si vybrala dvoji-i
ce v sobotu 12. června přímo v čase
oběda. V pravé poledne hlídka řešila
s osmačtyřicetiletým mužem a třiaa
čtyřicetiletou ženou konzumování
alkoholického nápoje na místě, kde je
to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. Popíjeli bílé víno v těsné
blízkosti dětského hřiště. Strážníci je
upozornili, že ve vzdálenosti kratší
než 100 metrů od dětského hřiště
a sportoviště je zakázána konzumace
všech alkoholických nápojů. Otevřená a z části upitá lahev byla hlídkou
odebrána. Oba odmítli s hlídkou
nastalou situaci vyřešit na místě a tak
bylo protiprávní jednání oznámeno
příslušnému správnímu orgánu.

Víno pili u dětského hřiště

Předminulou sobotu 12. června po
P
dvaadvacáté hodině vyjížděla hlídka
prověřit oznámení o rušení nočního
klidu do lokality lesoparku Hloučela. Strážníci zkontrolovali všechna
občerstvení a byla zjištěna konkrétní
provozovna, ze které byla slyšet hlaa
sitá hudba. Příčinou byla hudební
skupina, jenž hrála k poslechu a tanci.
Hlídka kontaktovala odpovědnou
osobu a upozornila ji na dobu noční-í
ho klidu. Přestupek proti veřejnému
pořádku byl vyřešen pokutou příkaa
zem na místě. Po projednání celé udáá
losti hlídka dohlédla na klidný odchod
návštěvníků venkovního posezení.

Živá hudba rušila

(QVQ/22TQUV÷LQX

Udali jej kvůli dřevu

Ve čtvrtek 17. června po desáté
hodině bylo přijato na linku 156
oznámení, že v Okružní ulici někdo
složil na veřejném prostranství větší
množství palivového dřeva. Hlídka
nalezla na travnaté ploše fůru nařezaného dřeva a palety. Po chvíli pátt
rání se podařilo zjistit majitele. Ten
při vysvětlení uvedl, že dřevo vynosil
ze svého pozemku na parcelu města a poté měl v úmyslu ho odvézt.
Vloudila se ale chybička a realizovat
odvoz se mu nepodařilo. Proto hromada zůstala na místě po delší dobu,
než plánoval. Pětatřicetiletý muž přislíbil odklidit dřevo, které na místě
ponechal. V odpoledních hodinách
úklid provedl. Svým jednáním se
dopustil přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství.
Veškeré zjištěné záležitosti byly
oznámeny správnímu orgánu.

VPěVWVNRXSROLFLt
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ovšem ti teď nechtějí odejít. Hlídka
zjistila majitelku bytu, která však byla
momentálně hospitalizována v nemocnici. Ta svým známým podle vlastního
vyjádření povolila setrvat u ní v bytě po
dobu, než se vrátí z nemocnice. To však
odmítal oznamovatel pochopit, a proto se snažil, aby dvojice z bytu odešla,“
nastínil problém Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Hlídka muži vysvětlila, že nedošlo
k žádnému protiprávnímu jednání.
„S tím se ovšem nechtěl opilý oznamovatel smířit a začal hlasitě vykřikovat,
navíc odmítal strážníkům prokázat svoji
totožnost a dále nechtěl spolupracovat.
Vůči zasahujícím strážníkům se choval agresivně. Po upozornění, že svým
chováním ruší noční klid a neuposlechl

a nebyla způsobena žádná škoda na
majetku. „Po ověření všech údajů a pochopení vzniklé události byl agresor
propuštěn a celý případ bude oznámen
správnímu orgánu k projednání,“ uzavřel mluvčí prostějovských strážníků.

/WåRčXQFP÷Q\PCOWLÊEÊ×FCLPÚRąGUVWRGMPCRCFNUVT¾åPÊM[VKOWPCUCFKNKRQWVC
CRąGXG\NKLGLPCUNWåGDPW2QNKEKGè4
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zákonné výzvy, byly použity donucovací prostředky a dotyčnému byla nasazena pouta. Následně byl předveden ke
zjištění totožnosti na Policii ČR,“ popsal
vyvrcholení incidentu Petr Zapletal
s tím, že při zákroku nedošlo ke zranění

„V neděli 13. června večer šla na mši do kostela Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí v Prostějově osmasedmdesátiletá seniorka. Během bohoslužby jí neznámý pachatel ukradl z kabelky, kterou
měla ve své blízkosti, peněženku s finanční hotovostí 2 600 korun, bankovkou v hodnotě 20 euro

a s osobními doklady. Ženě tím způsobil celkovou
škodu 3 200 korun. V současné době ve věci provádíme šetření a evidujeme ji pro trestný čin krádež
s dvouletou trestní sazbou,“ pospala neuvěřitelný
případ Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
(mik)

Jeho biologičtí rodiče se o něj nikdy
nestarali. A tak byl již jako malý dán
k adopci. Dostal se k páru, který nemohl
mít vlastní děti, přesto byl připravený jej
zahrnout láskou a péčí. Navzdory vší
snaze to k ničemu nevedlo. V době dospívání se Pavel Ferenc se svými rodiči
dostával opakovaně do ostrých konfliktů, a tak u nich doma na Poděbradově
náměstí museli mnohokrát zasahovat
policisté. Jeho násilí se však před soud
nikdy nedostalo, oba rodiče mu stále
znovu a znovu jeho prohřešky promíjeli. Zbytečně. Až do jejich smrti
se Pavel Ferenc nenapravil.

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Mnohokrát dostal šanci, žádné z nich si nevážil
a všechny otřesným způsobem
promarnil. Jediné místo, kde
je čtyřiatřicetiletý Pavel Ferenc
schopen normálně žít, je kriminál. Na svobodě ukradne vše, co
mu padne do oka. Svědčí o tom
fakt, že byl schopný z hlavního prostějovského kostela vzít
kasičku, v níž byly příspěvky do
letošní Tříkrálové sbírky. A to
opakovaně! V dalším případě
ukradené elektrokolo sice vrátil, ale jen proto, aby inkasoval
odměnu pro nálezce. Cynický
recidivista minulé úterý byl prostějovským soudem odsouzen
na 30 měsíců nepodmíněně.

Poprvé byl odsouzen už jako sedmnáctiletý. Aktuálně má v trestním
rejstříku celkem devět záznamů,
drtivou většinu svého dospělého
života prožil za mřížemi. Různým
lidem a institucím dluží zhruba milion korun. Naposledy byl
z vězení po celkem čtyřletém
trestu propuštěn 15. ledna 2020.
Nedlouho poté sice nastoupil do
zaměstnání, kvůli mizerné docházce tam však dlouho nevydržel. Následně se už naplno věnoval tomu,
co uměl ze všeho nejlépe. Mimo
mnoha jiného ukradl i elektrokolo

Inkasoval
„nálezné“

Přesně rok po svém propuštění se
Pavel Ferenc dopustil skutku, jímž
překročil nejen hranice zákona, ale
i veškeré lidské morálky. V ten den
zamířil do hlavního prostějovského kostela Povýšení svatého Kříže.
Údajně se chtěl pomodlit, vše ale
skončilo tím, že ukradl kasičku,

Šel se pomodlit,
pak kradl

zaparkované před hlavní poštou. To
pak nakonec přes prostředníka vrátil. Že by se v něm hnulo svědomí?
Ale kdeže! Bylo to kvůli tomu, že
jeho majitelka vypsala prostřednictvím Facebooku pětitisícovou odměnu pro nálezce.
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Soud jej následně poslal na třicet měsíců za mříže. Vzhledem
k tomu, že v jeho případě vždy šlo
„pouze“ o krádeže, mohl být maximální trest delší už jen o půl roku.
„V případě obžalovaného jde o člověka, který dlouhodobě nezná jiný
způsob obživy než krádeže. V jeho
případě je to ještě o to horší, neboť se neštítil okrást potřebné.
Obžalovaný by si určitě zasloužil
nejvyšší možný trest, případně
zostřený trest. K tomu jsem nakonec nesáhl vzhledem k jeho úplnému přijetí viny,“ vysvětlil soudce
Petr Vrtěl, který následně vyslovil
zbožné přání, aby se s Pavlem Ferencem již nemusel setkat. „Byl
bych však nerad, abyste v krádežích pokračoval třeba v tom Německu,“ uzavřel soudce.
Rozsudek je již pravomocný.

Bude krást
i nadále?

kam lidé nosili své příspěvky na
pomoc potřebným. V jeho případě se rozhodně nejednalo o žádný
náhodný zkrat. Ještě dvakrát se totiž
do kostela po určitém čase vrátil.
Vždy si s sebou odnášel i kasičku
s logem charitativní sbírky. Tento
způsob krádeží se mu očividně zalíbil, a tak si začal dělat zálusk i na
vybavení kostela. Když však vstoupil před oltář, aktivoval tím alarm
a byl zadržen prostějovským farářem. „Ke všemu se přiznávám, je
mi to líto. Když jsem přišel o práci,
musel jsem se nějak živit, a tak jsem
kradl,“ prohlásil Pavel Ferenc, který
nastínil své plány s tím, že po propuštění z vězení se chce odstěhovat
do Německa.

Pavel Ferenc opakovaně překročil hranice zákona i lidské morálky
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PROSTĚJOV Tohle mohl provést jen naprostý bezbožník! Dnes se před zloději nemůžete cítit bezpečně ani v kostele... Svědčí
o tom případ okradené seniorky, která byla
okradena během modlitby v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově!

6WDőHQNXREUDOLSőLPRGOHQt
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„V pátek 11. června o půlnoci řešili strážníci v okrajové části města oznámení
osmapadesátiletého muže. Ten uvedl, že si sice pozval domů dva známé,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nečekané obrátky nabral případ, kdy muž středního věku
nahlásil na tísňovou linku 156 potíže
s hosty, které si pozval do bytu své
partnerky. Problém nastal ve chvíli,
kdy se oba návštěvníci neměli k odchodu, i když je k tomu muž opakovaně vyzval. Na místo okamžitě
vyjela hlídka. Celá záležitost dopadla
zcela nečekaně, agresivní oznamovatel si ostře vyšlápl na strážníky a tak
logicky skončil v poutech. A následně na služebně Policie ČR!

Z oznamovatele se stal přestupce,
skončil v poutech

na VWU»âQÇFÇFK
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V pondělí 14. června v ranních hodinách proběhla v Prostějově dopravně bezpečnostní akce zaměřená na
dodržování platných ustanovení
zákona o provozu na pozemních
komunikacích, zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek, dále na kontrolu pojištění vozidel, kontrolu technického
stavu vozidel a další. Do akce bylo
nasazeno šest policistů, kteří během
tří hodin zkontrolovali 129 vozidel
a odhalili 8 přestupků v dopravě.
Všechny přestupky byly řešeny blokově v celkové výši 4 200 korun. Alkohol ani jiné návykové látky nebyly
u kontrolovaných řidičů zjištěny.

Kontrolovali i pojištění

Ve středu 16. června během dne
odhalili policisté v Kojetínské ulici dva řidiče, kteří měli pozitivní
orientační testy na návykové látky.
Dopoledne zastavili vůz Volkswagen Sharan, který řídil čtyřiatřicetiletý muž a měl test pozitivní na
amfetaminy a metamfetaminy. Při
odpolední kontrole sedmadvacetiletého řidiče vozidla Škoda Octavia se na testovacím zařízení ještě
navíc ukázalo, že zřejmě řídil i pod
vlivem látky obsahující THC. Oba
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
dva se na výzvu
policistů podrobili lékařské prohlídce s následným
odběrem biologického materiálu
v prostějovské nemocnici. Případy
se nadále policisté zabývají.

Oba řidiči zdrogovaní

Minulý čtvrtek 17. června dopoledne měl smůlu devětasedmdesátiletý senior, který vyjížděl na kole
z parkoviště u marketu v Anenské
ulici. Chtěl vyjet za vozidlem, které
opouštělo parkoviště a mělo zvednutou závoru. Bohužel to nestihl.
Závora se začala zavírat a muž do
ní narazil, aniž stačil zareagovat.
Po nechtěném střetu dopadl na
tvrdý povrch a zranil se. Z místa
byl sanitkou převezen na ošetření
do nemocnice. Dechová zkouška
nepotvrdila, že by před jízdou požil alkohol. Nehoda je v šetření a ke
hmotné škodě nedošlo.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Závora „sestřelila“
seniora
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děti a pejsci

Eliška PEŠÁKOVÁ
16. 6. 2021 51 cm 3,65 kg
Smržice

nebo rodinných příslušníků, našich
zaměstnanců,“ sdělil Večerníku Tomáš Zikmund, manažer společnosti
Toray Textiles Central Europe.
„Počasí nám letos vyšlo na jedničku,
letní bouřka zchladila krásný slunečný den až hodinu po ukončení
naší akce. Už teď se těšíme na příští
ročník této oblíbené akce a věříme,
že již ve společném formátu bez
omezení a taky ve větším počtu
účastníků,“ doufá do budoucna Tomáš Zikmund.
(mik)

Josef NEZVAL
15. 6. 2021 51 cm 3,60 kg
Prostějov

soutěže, byla jsem značně skeptická. Oslovené děti se ale s nadšením
chytily příležitosti vybočit ze stereotypu a s chutí se pustily do práce na
textech. Individuálně jsme natočili
jejich výkony kamerou a poslali do

drtila
2x foto: Toray
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VCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

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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Žáci ZŠ v Palackého ulici se tohoto
klání nejen pravidelně zúčastňují, ale
jsou v ní také dlouhodobě úspěšní.
Tentokrát vše bylo o něco složitější.
„Musím přiznat, že když mi letos
přišly propozice k pořádání on-line

PROSTĚJOV Letošní školní rok probíhal v náhradním
režimu a děti se učily přilepené k obrazovkám počítače,
tabletu či mobilu, ani se nemohly potkávat v kroužcích
nebo sportovních oddílech. Přesto se některé aktivity
navzdory všemu podařilo uskutečnit alespoň on-line
formou. Jednou z nich byla i tradiční recitační soutěž.
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soutěže,“ nastínila Hana Švédová, která mladé recitátory do soutěže každoročně připravuje.
Skvělý výsledek se dostavil i tentokrát. „Ze sedmi dětí, které náš první
stupeň vyslal, šest recitátorů postoupilo do krajského kola v Olomouci,
a i zde byli všichni mezi nejlepšími
oceněnými. Páťačka Michalka Piňosová byla dokonce nominována na
národní přehlídku recitátorů Dětská
scéna ve Svitavách a její spolužák
Vojta Mrhálek byl vybrán jako náhradník,“ radovala se Švédová, která
doufá, že se aspoň červnová akce
bude moci uskutečnit „naživo“, aby
si děti mohly naplno užít její atmosféru a kontakt s ostatními recitátory.
„Všechny naše šikulky recitátory moc
chválím a organizátorům děkuji, že se
i v takto ztížených podmínkách snaží
dát dětem pocítit radost ze soutěžení a případného úspěchu,“ uzavřela
Hana Švédová.
(mls)
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nutná opatření se letos zúčastnilo
více než 30 dětí v doprovodu svých
rodičů. Děti plynule zvládaly všechny připravené soutěžní disciplíny
a před odchodem si užily aspoň pár
chvilek ve skákacím hradu. Bohužel
jsme z pochopitelných důvodů nemohli uskutečnit společné vyhlášení a udělení cen a medailí těm nejlepším, které v minulých ročnících
probíhalo ve firemní jídelně. Ceny
a diplomy jsme však dětem již předali prostřednictvím jejich rodičů

Dominik IVANČÍK
15. 6. 2021 47 cm 3,05 kg
Prostějov

PROSTĚJOV V sobotu 12. června dopoledne proběhl v prostorách firmy TORAY tradiční Dětský den, který je pořádán pro děti
zaměstnanců a spolupracujících
firem. Po loňské pauze vynucené
protiepidemickými opatřeními
byla dětská akce letos uspořádaná s drobnými úpravami.
Děti soutěžily individuálně, s dostatečnými odstupy a pouze ve venkovních prostorech. Před vstupem byly
zajištěny antigenní testy. „I přes tato

Jiřina POKORNÁ
18. 6. 2021 50 cm 3,80 kg
Vyškov

Šikulky!

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!!!

„Reagujeme na každé oznámení, některá vzbuzují i úsměv,“
podotýká šéf prostějovských strážníků Libor Šebestík

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!

TÍSŇOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE FUNGUJE UŽ

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
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W..V
W.VECE
VECE
VEC
VE
ECE
EC
EC
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ERNIK
R
PV

Vítejte na svìtì
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se do kontejneru. Dále nám paní oznamovala, že jí někdo do bytu pouští plyn
a neznámé záření, a že to jsou pravděpodobně mimozemšťani. S paní byla těžká
domluva, ukázalo se však, že trpí duševní
poruchou. Nicméně ke všem hovorům je
třeba přistupovat velice odpovědně, protože až hlídka vyslaná na místo může situaci vyhodnotit. Strážníci na místě musí
situaci prověřit opatrně z důvodu vlastní
bezpečnosti.“
Občané Prostějova mohou podávat
svá oznámení i jinou formou než na
tísňovou linku 156. „Mají možnost
oznámit jakékoliv jednání také na linku 582 402 211 nebo 277, GSM bránu 608 333 990 případně se dostavit
osobně na služebnu městské policie
Havlíčkova 4, případně e-mailem na
adresu dispecer@mpprostejov.cz.
„Chtěl bych připomenout, že hovory
na linku 156 jsou automaticky nahrávány, jakož i všechny hovory na městskou
policii, což umožňuje zákon o obecní
policii. Je to nutné pro případné vyhodnocení oznámení a činnosti městské
policie,“ uzavřel ředitel Městské policie
Prostějov.
PROSTĚJOV Měl ji jako z praku
a přesto po celovečerním vysedávání v hospodě sedl na kolo a hodlal
se takto dopravit domů. To neměl!
Se dvěma a půl promile alkoholu
v dechu vrazil v Kostelní ulici do
prvního kandelábru, který mu stál
v cestě. Zraněného muže odvezla
sanitka do nemocnice.
„V úterý patnáctého června večer poseděl
v hospodě v Kostelní ulici osmatřicetiletý muž. Kolem desáté hodiny večerní se
rozhodl lokál opustit a sedl na kolo. To
ale vzhledem ke své značné společenské

21. června 2021

„Škodu za dvacet tisíc korun způ-sobil neznámý pachatel městu Prorostějov tím, že poškodil na cyklostezce
ezce
v lesoparku Hloučela dopravní zrcadlo.
adlo.
K poničení došlo pravděpodobně z neděle třináctého na pondělí čtrnáctého
června. Vandal vylomil zrcadlo z betonové patky, do zrcadlové plochy udělal
díru o velikosti šedesát krát dvaatřicet
centimetrů, a navíc ho odtáhl asi o deset metrů od místa, kde bylo zabudované. Případ šetříme pro trestný čin
poškození cizí věci,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.

Michal KADLEC

„Já jen věřím, že onoho ničemu policisté vypátrají a bude po zásluze vypátrán
a škodu nahradí. Pro podobně ´hrdiny´, kteří si takto dokazují svoji sílu,
nemám slov. Nebo spíše mám, ale ta se
nedají publikovat,“ zareagoval pro Večerník Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
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PROSTĚJOV To snad není možné!
žné!
Policisté šetří nový případ vandalndalství. Zatím neznámý darebák vytrhl
rhl
v biokoridoru Hloučela z beto-nové patky dopravní zrcadlo,
rozbil ho a pohodil deset metrů
daleko. Městu způsobil škodu
za dvě desítky tisíc korun.

1RKNÚE[MNKUVCUGFNPCMQNQCPCTC\KNFQ
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vyhejtován, že jsem si nakonec řekl,
že se spokojím s jakýmkoliv místem.
Nepíšu tyto řádky proto, abych fňukal. Politika je taková. Píšu to proto,
abych odkryl, jak to funguje. Že likvidace na objednávku se nevyhýbá ani
Pirátům, že politika, i když tušíte, že
je svinstvo, vás nakonec překvapí tím,
že je ještě mnohem větší svinstvo! Bohužel ani dnes, po roce a půl od kauzy,
republikový výbor Pirátů neudělal absolutně nic, aby věc dořešil a rozhodl,
kdo lhal...,“ konstatoval evidentně
zklamaný Petr Kapounek.
Po zveřejnění tohoto sáhodlouhého
monologu na facebookovém profilu
Petra Kapounka se k celé záležitosti vyjádřil předseda Pirátské strany.
„Tato tvrzení jsou zcela nesmyslná
a nepodložená. Pan Kapounek se aktuálně neúspěšně hlásil do čela kandidátky za Olomoucký kraj do letošních
sněmovních voleb, pro což nezískal
dostatečnou podporu straníků. Bohužel tuto situaci patrně těžce nese,
odstoupil následně i z celých primárek
a negativní emoce ventiluje do šíření
dezinformací, což nás mrzí. Hlavně
z toho důvodu, že je nyní nutné řešit,
jakým způsobem zlepšit situaci obětí
sexuálního násilí v České republice,
a ne odvádět pozornost od problému
smyšlenými konspiračními teoriemi,“ prohlásil pro Parlamentní listy
Ivan Bartoš.
Večerník se během uplynulého soboty telefonicky spojil s Petrem Kapounkem. Ten na svých tvrzeních trvá
a poskytl nám souhlas se zveřejněním
celého prohláení. „Chtěl jsem jen upozornit na to, jak se některé záležitosti
řeší uvnitř Pirátské strany. V mém případě jde například o absolutní hon na
čarodějnice. Stále jsem členem Pirátů,
v Prostějově jsem byl u jeho zrodu
a nemíním z této strany vystupovat.
A už vůbec nehodlám rezignovat na
post prostějovského zastupitele. Na
lokální úrovni se totiž řeší úplně jiné
problémy,“ uvedl.

únavě neměl dělat, protože jízdu nezvládl.
Urazil pouze pár metrů a následoval náraz
do lampy veřejného osvětlení. Po srážce skončil na zemi a následně v rukách
zdravotníků, kteří byli na místo přivoláni
z důvodu jeho zranění. Sanitkou jej posléze převezli do nemocnice,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Dechová zkouška u muže vykázala
nemalé hodnoty, a to 2,56 promile alkoholu. Hmotná škoda byla vyčíslena na jeden tisíc korun a událost je stále v šetření,“
doplnila Zajícová.
(mik)
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VRAZIL
Vytrhl zrcadlo přímo
z betonu a odtáhl ho! do kandelábru!
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kandidátky Pirátů a STAN a začal
jsem se připravovat na nelehkou úlohu. Tato příprava ale neměla dlouhé
trvání. Na schůzích k sobě projevovali
silnou náklonnost a blízkost koordinátor pirátské kandidátky a jedna členka,
o které delší čas nebylo vidu a slechu,
ale působila už nějaký čas v kontrolní
komisi strany. Zanedlouho poté mi
volal koordinátor s tím, že ona chce
něco řešit na příští schůzi a jestli vím
co. Řekl jsem, že vím a ať si to řeší.
Věděl jsem, že se nestalo nic, co by
byl nějaký závažný problém. To jsem
ovšem netušil, jaký problém z toho lze
udělat, když se chce,“ začal své vyprávění Petr Kapounek a vzápětí popsal
situaci okolo svého vyloučení z kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje na podzim
2020. „Už na konci roku 2019 proběhla schůze Pirátské strany a po projednání všech bodů přišel bod s názvem
‚interpelace na lídra‘, který právě ona
dáma po předchozích konzultacích
s koordinátorem navrhla. Tento koordinátor ‚použil‘ tuto mu blízkou
slečnu o nějaký čas dříve k likvidaci
předsedy jednoho místního sdružení v Pardubickém kraji, protože mu
nechtěl přijmout za člena jeho kamaráda. Tehdy vystavila svou ‚obžalobu‘
na mě na tom, že jí údajně měla vzniknout psychická újma. Už tehdy jsem
tušil, že tak mluví záměrně. Proto jsem
v reakci sdělil, že ať si pak každý samostatně vyslechne její verzi a mou verzi
a udělá si svůj obrázek sám. Přišlo mi
nevhodné to tam rozebírat do detailů
a vytvářet nějakou hádku. Zároveň
bylo vzneseno obvinění, že se dotyčná
obává, že bych prý mohl po zvolení na
krajském úřadu někoho obtěžovat, tak
že proto to otevírá v souvislosti s kandidaturou,“ uvedl na svém facebookovém profilu Kapounek.
Ono obvinění se týkalo tématu údajného sexuálního obtěžování, Petr Kapounek měl podle výpovědi nejmenované kolegyně ji na schůzi pirátské

partaje obtěžovat, dělat nemravné
návrhy a dokonce jí také stáhl kalhotky! Prostějovský zastupitel to ve svém
prohlášení nepopírá a přidává svůj popis celé situace, po které byl vyloučen
z kandidátní listiny Pirátů a Starostů
před krajskými volbami. „Zhruba tři
roky před zmíněným okamžikem
jsme spolu s tou slečnou občas trochu flirtovali, ona měla svoje trable
ve vztazích, já taky. Dokázala se tvářit
jako docela fajn holka, koketovali jsme
s myšlenkou, že spolu možná někdy
budeme chodit, ale teď ne, protože teď
je zadaná. Nic vážného, jen řeči. Vyšli
jsme si na víno, a dokonce už tehdy
při procházce parkem na mě měla jistý návrh, který jsem raději ignoroval,
a dnes vím, jak sakra dobře jsem udělal. Nicméně věřil jsem jí a nepodezříval jsem ji, že je zlá. To byla chyba, protože indicií jsem měl dost. Zhruba rok
poté jsem měl takové víc ‚free‘ období.
Byl jsem trošku rozčarován ze vztahů
a byl jsem na některé slečny trochu
drzejší. Nebyla to špatné strategie,
protože některé slečny si na tu drzost
prostě potrpí a pokud drzý nejste,
mají vás za nulu. Nikdy bych se ale
nesnížil k tomu, z čeho dnes viní Dominika Feriho, abych nějakou slečnu
urážel, shazoval nebo k něčemu nutil.
Vždy jsem měl své hranice,“ ujišťuje
Petr Kapounek, který se vzápětí věnoval incidentu se sexuálním podtextem,
jenž ho stál vyšší politickou kariéru.
„Zhruba rok a půl před okamžikem,
kdy se otevřela tato kauza, jsem byl
na stranickém zasedání. Bylo to v létě
2018. Byla to normální schůze v krajském pirátském centru, seděli jsme
všichni u stolu, atmosféra byla uvolněná, jako vždy. Nedával jsem velký pozor, protože mou pozornost upoutala
ona. Měla totiž moc hezký šaty, celkově jí to slušelo, což u ní vlastně nebylo
neobvyklé. Psal jsem jí nějaké zprávy.
Ano, bylo to z mojí iniciativy. Ano, byl
jsem trochu drzejší, měl jsem takové
období, ale reakce slečen byly tehdy

spíše pozitivní. Abychom si rozuměli
– nebyl jsem v žádné funkci vůči této
slečně. Nebyl jsem žádným jejím
nadřízeným a nebyl jsem ani členem
předsednictva kraje. Byl jsem stejný
řadový člen jako ona. Takže prostě
pokud spolu dva členové vedou nějakou lechtivou konverzaci, stěží jim to
někdo přece může zakazovat a vydávat to za obtěžování. Sice mě odrážela s tím, že má přítele, ale jinak bylo
vidět, že ji to baví, že se jí to líbí... Myslím, že byla zvědavá, kam to zajde. To
mě překvapilo, protože ji znám a vím,
že NE umí říct jasně a srozumitelně.
Takže pro mě to byl signál pokračovat
a zkoumat, co bude dál,“ popisoval pro
něj osudové chvíle Petr Kapounek.
Hned na to se pustil i do vysvětlení,
proč své stranické kolegyni stáhl
kalhotky...! „V žádné případě jsem
neusiloval v tu chvíli o sex nebo nějakou formu styku. Zkoušel jsem prostě
v ní něco probudit a zdálo se, že se to
daří. Protože měla hezkou sukni, flirt
se točil kolem kalhotek. Chtěl jsem vědět, jakou mají barvu a nabádal jsem
ji, ať si je sundá. Pak jsem jí napsal, že
na ni čekám vzadu. Odešel jsem dozadu a stoupl si do uličky ke skladu. Po
chvíli přišla, culila se. Řekl jsem jí, ať
si stoupne přede mě. Učinila tak, zády
ke zdi uličky. Chytil jsem ji za bok za
sukni, tu jsem mírně přizvedl, chytil
jsem jí přes tu sukni kalhotky a zatáhl dolů. Celou dobu neříkala nic, pak
si vysmekla z kalhotek nohy. Nedošlo
k žádnému obnažení ani k žádnému
intimnímu dotyku, ač později tvrdila
opak… Vypadala překvapeně a šla
pryč. Byl jsem překvapen, protože
to z mého pohledu byl obrat v tom,
co dávala najevo. Ještě jsem jí psal, ať
přijde ještě dozadu, že jí kalhotky vrátím a chtěl jsem se omluvit. Chápu,
že odmítla. Chvíli jsme ještě seděli na
schůzi a mám za to, že než odcházela,
ještě jsem se omlouval. Ano, byl jsem
drzý, bylo to nevhodné, překročil jsem
hranice. Později jsem se za to znovu

omlouval a znovu jsem to vysvětloval.
Nebyl v tom žádný zlý úmysl, jen jsme
měli jiná očekávání, což se později
kvůli rozporům v její výpovědi potvrdilo,“ tvrdí Petr Kapounek.
Členka Pirátské strany poté prostějovského zastupitele a tehdejšího
lídra kandidátky pro krajské volby
obvinila ze sexuálního obtěžování.
„Byla to prokazatelná lež, ale ne poslední. Do tohoto okamžiku jsem byl
ochoten její tvrzení chápat. Ostatně
postavil jsem se k tomu čelem s tím,
že jde o nedorozumění, mrzí mě to,
omlouvám se, ale domnívám se, že
to na mou schopnost výkonu veřejné
funkce nemá vliv, neboť to proběhlo
v jiném čase a za jiných okolností, a že
se taky někam vyvíjím. No, a pak to
přišlo. Lynč. Nejdříve vlákno na fóru,
kde se věc začala rozebírat a kde slečna
začala své tvrzení stupňovat a doplňovat o různé polopravdy i lži. Tvrdila,
že jsem se jí intimně dotýkal, že jsem
ji obnažoval, že šlo o sexuální útok
a podobně. Taky tvrdila, že dozadu šla
na WC a že nevěděla, že tam čekám.
Později přiznala, že věděla, že tam
jsem a že očekávala, že dostane pusu.
Tím vlastně potvrzuje to, co říkám
celou dobu – že šlo o nedorozumění.
Následovaly pomluvy z mého osobního života, že jsem prý kdesi měl slovně obtěžovat servírku, což neumím
potvrdit ani vyvrátit. Nebo že jsem
prý obtěžoval jinou členku...“
Co následovalo? „Slečna řekla svou
jednostrannou verzi jistému členovi
republikového výboru, který měl urputnou snahu obhájit členství v tomto orgánu, leč marně, všichni ho měli
za ostudu, a který neustále vymýšlí
inovativní způsoby, jak se zviditelňovat a zejména obohacovat na straně.
Skoro všichni v kraji ho nesnášeli. Ale
tehdy posloužil dobře. Nešel se zeptat
na mou verzi a v poslední den svého
členství v republikovém výboru podal
podnět na republikový výbor. Ten je
oprávněn dělat volební dozor a musel

se věcí zabývat. Bylo to před sjezdem
v Ostravě, který proběhl v lednu 2020.
Na sjezdu jsem ještě vystoupil, ale už
v nejistotě, co bude. Večer proběhlo
uzavřené jednání republikového výboru k mojí kauze. Byl jsem přizván,
slečna byla zastoupena právě bývalým členem republikového výboru
a účastnila se telefonicky. Znovu padala obvinění, že jsem násilník, predátor a tak dále. Ačkoliv byl republikový výbor pod nesmírným tlakem,
tak jasně padlo, že problém je, že
jsem lídr a že přece můžu kandidovat
níže... Diskuse byla více méně racionální do doby, než přišla na řadu Lydie
Bartošová. Ta je ve straně známa jako
jedna z předních představitelek ultralevicového a gender směru. Ve stínu
jejího muže si ovšem nikdo nedovolí
proti ní cokoliv říct. I já se snažil od té
kauzy až dodnes její jméno vynechat.
Ne z úcty k ní, ale z respektu k jejímu
manželovi. Ivan Bartoš je nesmírně
pracovitý, inteligentní a rozumný člověk. Je to ideální kandidát na premiéra
a já mu nesmírně přeji, aby se jím stal.
A co se tedy stalo? Lydie začala mluvit o tom, že verze ‚oběti‘ se nesmí
zpochybňovat, protože to píšou v každé její gender příručce. Po zádech mi
proběhl závan středověké inkvizice.
Co je v bibli, je taky dáno, a co řekne
pan farář, se taky nesmí zpochybňovat.
Jedním šmahem mi tak odepřela právo na obhajobu a ještě ze mě udělala
násilníka. Pak ještě vykládala něco
o pokusu o znásilnění. Bylo mi z toho
na blití a je mi z toho na blití pokaždé, když si na to vzpomenu,“ ohlédl se
za více než rok starými událostmi Petr
Kapounek. „Po tomto jsem pochopil,
že spor nebude mít rychlé řešení a že
pokud se to povleče do voleb, nebudu mít sílu táhnout kampaň a splnit
očekávání, s jakými si mě členové zvolili. Slíbil jsem rezignaci a o pár týdnů
později za mediálního ticha i vykonal.
Chtěl jsem se ucházet o jiné z čelných míst kandidátky, ale byl jsem tak
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vystoupila ´bytost z jiného světa´ a udeřila ho větví do obličeje. Na otázku, kde
nyní je, tak odpověděl, že již doma a oznamovat nic nechce, ale že si to do rána
rozmyslí…Také jsme přijali oznámení, že
v kontejneru na tříděný odpad je klubko
hadů. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že
se jedná o vymotaný pásek z videokazety,
který ve větru vlál. Jiný občan nám také
oznámil, že byl vyhodit odpad a v kontejneru je asi nějaké veliké zvíře. Na místě
bylo zjištěno, že si tam hrály děti a zavřely
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událostí byl v roce
oce 2020, a to z důvodu celostátní
ní epidemické situace a také proto,
to, že byly zrušeny
hromadné akcee a omezen pohyb
občanů,“ míní Libor Šebestík.
Stává se někdy
dy také například to, že lidé
dé na linku
156 oznamují
jí kriminální čin místo
to toho,
aby ho oznámili
mili na
linku 158, tedy
edy
linku Policie
ie
ČR. „V případě, že operátor
vyhodnotí, že
by se mohlo jednat o trestný čin,
in, jehož oznámení nesnese odkladu, vysílá na místo hlídku
strážníků k prověření a zajištění místa
trestného činu. Strážníci mají zkoušky
odborné způsobilosti, takže jsou vyškoleni i k zajištění tohoto místa. Zároveň je, většinou prostřednictvím linky
158, událost přímo předaná na operační středisko Policie ČR k provedení
dalších opatření a úkonů. V případě, že
oznamovatel řeší událost, která se stala
například v minulosti, třeba krádež vozidla, vloupání do bytu před týdnem
a podobně, je oznamovatel upozorněn,
aby událost nahlásil na linku 158 Policie ČR nebo se osobně dostavil na jejich oddělení,“ vysvětluje Šebestík.
Večerník se velitele prostějovských
strážníků také zeptal, jak městská policie vůbec reaguje na běžné oznámení
na linku 156?? „Na místo je vyslá
vysláána hlídka strážníků k prověření a zadokumentování oznámení. Strážníci mají
radiostanice se systémem GPS, takže
operační středisko vyšle nejbližší hlídku
na místo oznámení. Pokud by se jednalo o zranění nebo požár, je oznámení
okamžitě předáváno na hasiče a záchrannou službu. Ze druhé strany spolupráce
s tísňovými linkami hasičů, zdravotnické
záchranné služby a linky 112 je taková, že
pokud potřebují součinnost na místě zásahu nebo prověření oznámení, operační
středisko městské policie vyšle na jejich
žádost hlídku na místo. Součástí spolupráce s HZS je i automatické zasílání
zpráv SMS z jejich operačního střediska
na městskou policii. Operační středisko
městské policie vyhodnotí a vyšle hlídku na místo, pokud je potřeba například
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velitel Městské policie Prostějov.
Jak vzápětí přidal, tato tísňová linka je
hojně využívaná, přestože počet oznámení v posledních letech mírně klesá.
„Lidé se na nás obracejí s různými
problémy, ať se to týká veřejného pořádku, poškozování majetku, rušení nočního klidu, dopravy, pomoci
v nouzi, odchytů zvířat, zdravotních
problémů občanů, oznámení přestupků nebo trestných činů. Někdy je
hranice pro vyhodnocení, zda se jedná
o trestný čin, nebo přestupek velice
tenká, ani strážník operátor to nedokáže po telefonu vyhodnotit, teprve až
vyslaná hlídka na místě po prověření
situace,“ uvedl nedávno inaugurovaný
šéf prostějovských strážníků, který potvrdil, že počet volaných oznámení byl
v uplynulých letech rozdílný. „Počet
oznámení v jednotlivých letech mírně kolísá, menší počet oznámených

poèet volání na linku 156 v prostìjovì

Tísňová linka Městské policie Prostějov je v provozu už třicet let. „Linka
156 byla zavedena se vznikem městských policií v roce 1991. Je to tísňové
volání na úrovni bývalých okresů České republiky. Dokonce i mobilní operátoři respektují toto územní rozdělení
a v rámci technických možností jsou
volání směrována na příslušná operační střediska městských policií. V rámci
regionu jsou potom případně oznámení předána na lokální městské policie
v Konici na Hané a v Kostelci na Hané,“
poznamenal na úvod Libor Šebestík,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Snad není jediného Prostějovana, který by toto telefonní číslo neznal
al a někdy ho nepotřeboval. Tísňové volání na linku 156 bylo v Prostějově poprvé zavedeno se vznikem
em městské policie
v roce 1991. Za třicet let využily tuto službu na desítky tisíc občanů. Strážníkům oznamují
znamují různé věci,
většinou podezření na spáchání přestupků či trestných činů. Také ovšem požáry,, dopravní nehody,
toulavá zvířata a podobně. Jak Večerníku potvrdil velitel Městské policie Prostějov
ějov Libor Šebestík,
strážníci reagují úplně na každé volání, některá oznámení však vzbuzují spíše úsměvy...
měvy...

„Reagujeme na každé oznámení, některá vzbuzují i úsměv,“
podotýká šéf prostějovských strážníků
žníků Liborr Šebestík

PROSTĚJOV
V K hrůzostrašné
dopravní nehodě došlo minulou
středu odpoledne na křižovatce
Jezdecké ulice s ulicí Dolní v Prostějově. Řidič nákladního auta při
odbočování do Dolní ulice přehlédl cyklistku středního věku,
která jela vedle něj. Žena na kole
se po střetu s bokem náklaďáku
ocitla pod jeho koly, odkud ji těžce
zraněnou museli vyprostit hasiči.
Mluvčí olomoucké Fakultní nemocnice však Večerníku o dva dny
později sdělil, že pacientka je už
mimo ohrožení života.
K závažné nehodě došlo ve středu
16. června krátce po třetí hodině odpolední. „Řidič nákladního vozidla
jel po Jezdecké ulici a na křižovatce
s ulicí Dolní začal odbočovat vpravo.
Přitom přehlédl souběžně s ním jedoucí sedmapadesátiletou cyklistku
a došlo ke střetu s pravým bokem
vozidla. Žena upadla po nárazu na
zem a zůstala částečně zaklíněna pod
zadním kolem, odkud ji museli vyprostit přivolaní hasiči. Po poskytnutí nezbytné první pomoci převezli záchranáři z místa vážně zraněnou ženu
sanitkou do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ popsala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policisté se na místě dali ihned do
prověřování všech okolností nehody.
Dechové zkoušky vyloučily u obou
účastníků požití alkoholu. Na místě
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byl přítomen soudní znalec z oboru
dopravy a pracovník Centra dopravních služeb, který provedl stažení a vyhodnocení tachografického zařízení
z nákladního vozidla. Dechové zkoušky vyloučily u obou účastníků požití
alkoholu a způsobená hmotná škoda
byla vyčíslena na jeden tisíc korun,“
potvrdila Zajícová s tím, že policisté
nyní hledají svědky celého neštěstí.
„Žádáme spoluobčany, kteří se
v blízkosti místa dopravní nehody pohybovali a mohli by poskytnout informace související
s okolnostmi této události, aby nás
kontaktovali na lince 158 nebo
na přímo na telefon dopravního
inspektorátu 974 781 251. Další

svědecké výpovědi potřebujeme
z důvodu řádného objasnění nehody,“ uvedla mluvčí krajské policie
Miluše Zajícová.
O těžce zraněnou cyklistku se řádně
postarali lékaři v Olomouci. „Pacientka je hospitalizována na Oddělení
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intenzivní péče chirurgických oborů
Fakultní nemocnice Olomouc. Její
stav je stabilizovaný, čekají ji další
vyšetření a výkony,“ sdělil Večerníku
v pátek odpoledne Adam Fritscher,
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
v Olomouci.
(mik)

drtila
Vloni měl Prostějovan Petr Kapounek
být na kandidátní listině Pirátů a Starostů jedničkou do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. A dnes už po
výsledcích voleb víme, že se mohl stát
hejtmanem místo Josefa Suchánka.
Nestal, protože před krajskými volbami byl pro veřejnost z neznámých důvodů stažen z čela kandidátky. Teprve
až minulý týden pozadí celé rošády
prozradil Kapounek na svém facebookovém profilu.
Současný prostějovský zastupitel
za hnutí Na rovinu! zveřejnil sáhodlouhé vyjádření, v němž zřetelně
rozebral svoji situaci u Pirátů a také
ze svého pohledu popsal, proč své
stranické kolegyni na jedné z pirátských konferencí stáhl kalhotky! „V roce 2019 vrcholila příprava
na krajské volby nejen v Olomouckém kraji. Byl jsem zvolen lídrem

Michal KADLEC

PRAHA, PROSTĚJOV Dominik
Feri není jediným politikem, na
kterého dolehl sexuální skandál!
Prostějovský zastupitel za hnutí
Na rovinu! a zakladatel Pirátské
strany v Prostějově Petr Kapounek se o tom rozhodl povyprávět.
Když jej vloni na podzim šéf Pirátů a možný budoucí premiér České republiky Ivan Bartoš vyloučil
z prvního místa kandidátky před
volbami do Zastupitelstva Olomouckého
kraje, mnozí to přičítali
m
politickým
důvodům. Pravda byla
po
ale
al úplně jinde. Sám Kapounek na
svém
facebookovém profilu přisv
znává,
že se jej Piráti snaží zlikvizn
dovat!
Ale kvůli čemu? Kapounka
do
totiž
to přemohly sexuální choutky
a před pár lety na jedné z politických
ký schůzí stáhl kalhotky své pirátské kolegyni! Ta jej později udala za sexuální obtěžování. Vedení
Pirátů nelenilo a Kapounka odstavilo z vedoucích pozic ve straně.
Jak to tedy vlastně bylo?

➢ z titulní strany

„Je to hon

publicistika

Doba covidová načas skončila, aspoň
snad ve sportu. Fanoušci dvou nejoblíbenějších kolektivních sportů, tedy
fotbalu a ledního hokeje, si v roce 2020
museli nechat zajít chuť jak na tradiční
mistrovství světa v hokeji, tak evropský
šampionát ve fotbale. Obojí se uskutečnilo letos, druhý jmenovaný s původní
datací jen s ročním odkladem.
Ponechme nyní stranou sportovní
hodnocení obou podniků, v nichž
figurovali i reprezentanti České republiky. Jejich vystoupení zhodnotí
(či zhodnotili) povolanější experti,
všimněme si spíše specifik, která oba
vrcholné sportovní podniky provázela,
resp. ve druhém případě ještě provází.
Oba organizačně nezapadaly do klasického rámce, kdy se turnaj pořádá v jedné
pořadatelské zemi. V případě hokeje se
měly o pořadatelství podělit hlavní města
Lotyšska a Běloruska. Obě země už v mi-

21. června 2021
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prav mohlo nechat jen zdát. Šest skupin
hrálo napříč Evropou od Glasgow až po
Baku. Mělo to sice symbolizovat šedesátileté výročí pořádání mistrovství starého kontinentu, o nějaké vyváženosti
se ale hovořit vůbec nedalo. V kombinaci s protikoronavirovými opatřeními
došlo k takovým komplikacím, že třeba
naše reprezentace létá z domova na každý zápas zvlášť, jiní si hrají pěkně doma.
Aspoň se tak zahojují po hubených dobách letecké společnosti.
Ani v tomto případě politizaci sport neunikl. Ukrajinští provokatéři si na dres
nechali namalovat kontury hranic včetně území, které popřevratová garnitura
reálně nekontroluje a navzdory siláckým
proklamacím ani kontrolovat nebude.
Vrcholem pak jsou banderovské slogany
spojené s nejtemnější ukrajinskou historií aktivní kolaborace s německými nacisty. Hluboce uráží nejen Rusko a ostatní
národy bývalého Sovětského svazu, ale
měly by i Poláky a nás, jejichž předky
banderovské bojůvky v době druhé
světové války krutě masakrovaly. Čechů
v té době na Ukrajině žilo hodně, stačí
zmínit třeba Český Malín. To by však na
východě kontinentu nesměla být opět
spouštěna jakási modernizovaná verze
„železné opony“.
Možná by bylo dobré se místo prázdných gest některých týmů před výkopem zamyslet nad tím, co znamená onen
tak mocně proklamovaný RESPEKT.
Že je třeba respektovat nejen individuální odlišnosti, ale i svobodný výběr každého národa, jaké představitele si zvolí
a jakou cestu si do budoucna zvolí. Bez
nátlaku a vměšování zvenčí.
Budou mít všichni sportovci svobodnou možnost se zúčastnit příští rok
zimních olympijských her v čínském
Pekingu?

vě školy, nebo u objednavatelů, kterými
jsou například základní školy, městská
policie a další. Dále se v Praze konal jubilejní 5. ročník MENTAL POWER
PRAGUE FILM FESTIVAL. Jednalo
se o mezinárodní filmový festival (ne)
herců s mentálním a kombinovaným
postižením. Hlavní myšlenkou festivalu
bylo vytvořit podmínky pro uměleckou
seberealizaci lidí s postižením a podílet
se tak na jejich duševním rozvoji. Festival
vznikl proto, aby pomohl těmto lidem
vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby. Do tehdejšího ročníku se přihlásilo 19
filmů z České republiky i ze zahraničí. Tváří festivalu byla již tradičně herečka Taťána
Wilhelmová, moderování slavnostního
galavečera se ujal Jaroslav Dušek. O vítězných filmech rozhodovala odborná porota, ve které zasedla řada známých osobností jako herečka Eva Holubová, Tereza
Voříšková, předseda Národní rady osob
se zdravotním postižením Václav Krása,
režisér Martin Vada, kameramanka Kateřina Hornová a další. Klienti denního
stacionáře, jehož provozovatelem byly
Sociální služby Prostějov, se filmového
festivalu účastnili již potřetí. Tentokrát
prezentovali svůj film „Jako nic“. Režie
filmu se ujal Jakub Jansa, který natočil
už jejich první film „Překročený práh“,

se kterým stacionář uspěl na festivalu
v roce 2009. Denní stacionář v silné konkurenci obstál a získal tentokrát rovnou
dvě ocenění: Cenu za nejlepší vedlejší ženskou roli, kterou získala Michaela Fialová
za roli Alenky a Cenu za mluvené slovo, tu
převzal Jiří Jerič.
Tak takové byly tedy červny v minulých letech, teď už si přejeme hlavně
teplo, klid a pohodu.
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Už to před časem bylo ve Večerníku zmíněno, a já se k názoru vrahovických
občanů přidávám. Rekonstrukci Vrahovické ulice jsem si také já představoval úplně jinak. Podle mého názoru zde byla promrhána spousta času tím, že
během dne pracovalo jen minimum dělníků i techniky. Proč na opravy tolik
frekventované ulice nenastoupilo daleko více lidí? Rekonstrukce by se tak dala
stihnout minimálně za polovinu doby, než jak je to naplánováno. Ano, pracovat
tímto systémem je snad možné jen v naší zemi, jinde v zahraničí by na to „vletěli“
a bylo by hotovo za daleko kratší dobu. Vysvětlení, proč se na Vrahovické pracuje
tak „úsporně“, jsem si ještě nikde nepřečetl...
Miroslav Soldán, Prostějov

vysedávají na lavičkách do pozdních nočních hodin a svým opileckým křikem ruší noční klid. Tak
nevím, co s tím? Ano, často proti nim zasahují
strážníci, jsou tu několikrát za den. Bezdomovcům
odeberou alkohol a rozeženou je. Za pár desítek
minut jsou ale tito lidé zpátky, navíc s novými zásobami alkoholu. A tak si tu žijeme, pořád dokola...
Jiřina Nádvorníková, Prostějov

1HYÈÔÉPzHVHQHSÔL]SÕVRELYÉSÔL]SÕVREÉ
Ráda jsem si ve Večerníku přečetla o tom, že rad- kontroly lidí bydlících zejména ve zdejší ubytovně. moucké ulici byl konečně klid a bezpečno, je ubynice vyhlásila oblast Olomoucké ulice jako pro- Upřímně řečeno, nevěřím tomu, že tito napros- tovnu zrušit a Romy vystěhovat. Ale kam? To je
blémovou a plnou nežádoucích sociálních jevů. to nepřizpůsobiví lidé se přizpůsobí a začnou se další problém. Podle mě také neřešitelný.
Božena Navrátilová, Prostějov
Prý toto opatření mají odstartovat daleko přísnější chovat slušně. Jediným receptem na to, aby v Olo-

.GHMH]HOHQ½YOQD"
Udělá už někdo něco se semafory na křižovatkách mezi Újezdem a Olomouckou ulicí či Vápenicí? Když mě pustí u kostela Milosrdných bratří zelená, popojedu jen pár desítek metrů a okamžitě mě zastaví červená! Proč?
Kam zmizela ona pověstná zelená vlna? A když se opět rozjedu, tak na Vápenici zastaví kolonu aut zase červená u přechodu pro chodce u Havlíčkovy ulice. Tento problém trvá už několik let a stále čtu, že radnice s tím něco udělá,
seřídí semafory a podobně. Nic! Pak se nedivme, že během dopravní špičky
je centrum města ucpané, což kromě dopravních problémů vytváří i špatné
podmínky pro životní prostředí.
Jiří Nedbal, Prostějov

Co s bezdomovci? Poøád dokola...
jímalo by mě, čím to je, že v posledním období je
jich tady jako much a během dne se sem nastěhovali snad z celého Prostějova a okolí. Projít okolo
nich není rozhodně nic příjemného. Pominu žebrání o drobné peníze nebo cigaretu. Ale párkrát se
mi stalo, že mi někdo z těchto lidí zastoupil cestu
a nechtěl mě pustit dál. A to nemluvím o tom, že
tito bezdomovci v Kolářových sadech zde často
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Uskutečnila se také okresní olympiáda
mládeže.
ýznamné věci se děly v červnu
2011. Prostějov udělal první
krok k tomu, aby se stal statutárním
městem. Komunální politici si od
toho slibovali především větší prestiž
a doufali v příliv nových investorů.
Celkem padesát úředníků prostějovské radnice se během měsíců května
a června opět nebo poprvé proškolilo
v základech první pomoci. Lektorkami byly jako vždy odborné vyučující
z prostějovské zdravotnické školy Šárka
Pavlovská a Martina Papšová. Náplní
kurzu byla například organizace celého
integrovaného záchranného systému,
poruchy vědomí, resuscitace, zlomeniny, krvácení, šok a akutní stavy, kterými
je myšlen infarkt, cévní mozková příhoda a epilepsie. Lektorky mnohé situace
předváděly na svých opravdu realisticky
namaskovaných žácích, což mezi posluchači vzbudilo mnohdy až zděšení. Toto
školení je jedním z mnoha, které škola
provádí dodnes, a to buď přímo v budo-

Bydlím poblíž Kolářových sadů a do tohoto krásného parku chodím denně na vycházky se psem
nebo vnoučaty, když je hlídám. Poslední rok nebo
dva si ale tady musíme dávat velký pozor, abychom
nebyli otravováni, nebo dokonce napadeni opilými bezdomovci, kteří tady na různých místech
okupují lavičky, popíjejí víno a okolí znečišťují
odpadky či nedopalky z vykouřených cigaret. Za-

Č

erven v roce 1951 přinesl mimo
jiné celostátní akci „úředníci do
výroby“ a tak i z místního MNV odešlo
pomáhat průmyslu 19 pracovníků. Svou
historii zahájil závodní časopis národního podniku Gala, který dodnes sídlí
v Krasicích, i když v jiné podobě. Červen
1961 přinesl úspěch pro místní kulturní
frontu, kdy prostějovský divadelní soubor Větrník – divadlo hudby a poezie
skončil na medailových pozicích na recitační soutěži Wolkrův Prostějov. V rámci
akce se také konala vědecká konference
o díle Stanislava Kostky Neumanna.
erven 1971 a plně běžící normalizace přinesly další kádrové
čistky na mnoha postech na radnici
i v důležitých orgánech města. Větší počet bezpečí zažilo několik míst ve městě,
protože došlo k výměně svítiplynu za
zemní plyn. Jednalo se konkrétně o sídliště Brněnská, okresní stavební podniky, nemocnice, Šmeralovu ulici a další.
Zajímavá výstava byla uspořádána ve
výstavní galerii v Demelově ulici. Šlo
o výstavu krajinářů dvacátého století.

Č

Máme tady poslední měsíc letošního školního roku, pokračuje očkování proti koronaviru, každý dohání, co se dá a do
toho vrcholí přípravy na letní dovolenou. Proto se na chvíli
zastavme a raději po čase nahlédněme do prostějovských
kronik, co nám historie přinesla.

POHLEDY DO ÈERVNOVÝCH KRONIK
a n e b RGSUģP\VOXDçSRXPęQt

nulosti takové turnaje uspořádaly, takže
nic nového pod sluncem. Novinkou byl
pouze svérázný výklad principu, že sport
a politika by se neměly míchat a sportovní klání by mělo zůstat pouze férovým
měřením sil sportovců v dané disciplíně.
Jenže svět se mění a módním trendem je
všemožně peskovat ty, kteří se odlišují od
„západních hodnot“ a rozvíjejí se vlastní
cestou. Pod trapnou záminkou „obav
z bezpečnosti“ účastníků tak bylo i pod
vlivovým nátlakem největšího sponzora,
německé automobilky z Mladé Boleslavi, odebráno pořadatelství Bělorusku,
kde bylo naopak včas odhaleno spiknutí
proti nejvyššímu představiteli země.
Ani v případě fotbalového šampionátu
se o šablonovitosti nedá mluvit. O tradičních „základnách“ jednotlivých
účastníků ve vhodných rezortech dané
země, odkud cestují na jeden či dva blízké stadiony, si organizační zajištění vý-

TOMÁŠE KALÁBA

VRAZIL
Vytrhl zrcadlo přímo
Šampionáty
trochu
z betonu a odtáhl
ho! dojinak
kandelábru!
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řešit usměrňování dopravy nebo veřejný
pořádek na místě zásahu hasičů a může
tak učinit již v předstihu, případně z místa
informovat hasiče,“ popsal podrobně Libor Šebestík, kterého Večerník ještě požádal o některé „perličky“, tedy vtipná
oznámení na linku 156. „V minulých
letech jsme měli několik oznámení vzbuzujících úsměv. V každém případě je vždy
přijato a zdokumentováno.“ A konkrétně? „Například v jednu hodinu v noci
volal občan, že šel po ulici a proti němu

TÍSŇOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE FUNGUJE UŽ

.RODQiNODđiNX

Prostějov (mik) – Od pondělí 21.
června bude zahájena rekonstrukce
plynovodů ve dvou prostějovských
ulicích Tylova a Libušinka. Práce
si vyžádají částečnou i úplnou uzavírku místních komunikací. „Práce
budou rozděleny do pěti etap, které
se budou postupně realizovat od 21.
června až do 20. srpna. Objízdná trasa není stanovena, po dobu uzavírky
veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní
komunikace. Příměstská autobusová
doprava ani městská hromadná doprava nebudou nijak dotčeny,“ uvedl
Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Uzavírky
v Tylovce a Libušince

Prostějov (mik) – Během léta dojde
ve Vrahovicích k četným výkopovým
pracím. Společnost provozující internetovou síť zde bude pokládat nové
kabely. „Výkopové práce budou probíhat v souvislosti s pokládkou optických kabelů v období od 21. června až
do 30. září tohoto roku. Plánované výkopové práce společnosti Sprintel ve
Vrahovicích budou probíhat v ulicích
Čs. armádního sboru, Jaselská, Prešovská, K. Světlé, M. Alše, Poláčkova
a Kopečného,“ informoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.

Rozkopané Vrahovice

Prostějov (mik) – Pandemie koronaviru z Prostějova i nadále mizí a aktuálně je v našem městě nemocných už
pouze 30 osob s pozitivním testem na
covid-19. Příznivé zprávy přišly v pátek
také z prostějovské nemocnice. „S koronavirem zůstává i nadále hospitalizován
jediný poslední pacient, jeho stav se
oproti předcházejícímu týdnu výrazně
zlepšil a leží již na běžném infekčním
oddělení,“ řekl Večerníku Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.

V nemocnici
stále jeden pacient
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děti

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rada dětí a mládeže
se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech
Děti s PCR testem se nebudou mu- „Domluvené podmínky považujeset v průběhu pobytového letního me za funkční kompromis, který je
tábora přetestovávat, a to i v přípa- pro rodiče i organizátory zvládnudě, že s nimi ve stejný turnus poje- telný. Budeme doporučovat všem
dou děti s antigenním testem nebo rodičům, aby s dětmi před odjezsamotestem. PCR test musí být dem zašli na PCR test, protože pak
maximálně 7 dní starý, stejně jako odpadne povinnost přetestování
je dnes vyžadováno při vstupu do v průběhu tábora. Nicméně chápevšech služeb i na akce. Shodli se na me, že některé děti PCR test třeba
tom hlavní hygienička ČR Pavla nestihnou, organizátoři tak budou
Svrčinová a předseda České rady připraveni tuto část dětí na místě
otestovat,“ uvedl předseda Rady
dětí a mládeže Aleš Sedláček.
Přetestování dětí v rámci letních dětí a mládeže Aleš Sedláček s tím,
táborů, které trvají déle než týden, že pro přetestování organizátoři
bude po sedmi dnech nutné pou- využijí samotesty nebo pozvou
ze u dětí, které před odjezdem na mobilní odběrový tým.
tábor podstoupily antigenní test Upravené mimořádné opatření
nebo samotest na místě. Děti, kte- podle dosaženého kompromisu
ré na tábor odjedou s PCR testem předloží ministerstvo vládě na jestarým nanejvýš 7 dní, se testová- jím dalším jednání v pondělí 21.
ní v průběhu tábora netýká. Tato června.
podmínka platí bez ohledu na Před nástupem na letní tábor
to, zdali jsou v jedné skupině děti mají povinnost děti splnit jednu
s různými typy testů. „Hledali jsme z podmínek OTN (očkování-testkompromis, který umožní zacho- -nemoc):
vat potřebnou úroveň ochrany dětí • 22 dnů po první dávce očkování
před případnou nákazou korona- (certifikát stažený z portálu ocko.
virem a současně umožní hladký uzis.cz)
nástup na akci a její hladký prů- • PCR test starý max. 7 dní
běh. Skutečně jsme se snažili tábor- • Antigenní test starý max. 3 dny
(přetestování 7. den tábora)
níkům vyjít maximálně vstříc, ale
ochrana zdraví dětí je pro nás zcela • Samotest provedený na místě
(přetestování 7. den tábora)
nepřekročitelná podmínka. Jsem
ráda, že jsme s panem předsedou • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetesSedláčkem našli střední cestu, ktetování 7. den tábora)
rá vyhovuje oběma stranám,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Pavla • Potvrzení o prodělané nemoci,
platí max. 180 dnů
Svrčinová.
Soňa Polak | komunikace | Česká rada dětí a mládeže | FB ČRDM
Senovážné nám. 977/24 | 110 00 Praha
+420 773 555 202 | +420 211 222 865 | sona.polak@crdm.cz
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Hned dvakrát se mohli diváci České televize na jaře 2021 ve vysílání
setkat s názvem prostějovského
Gymnázia Jiřího Wolkera. Poprvé
se tak stalo 16. února, kdy studenti
Dominik Zajíček a Tomáš Crhonek
vystoupili v pořadu České televize
Fokus Václava Moravce, který se
věnoval tématu občanské neposlušnosti. Spolupráce proběhla ke
vzájemné spokojenosti a pražská
redakce dokonce pozvala prostějovské studenty na natáčení některého
z dalších dílů pořadu.

PRAHA, PROSTĚJOV Děti ze školní družiny při ZŠ Dr. Horáka zcela zaslouženě sbírají jedno uznání
za druhým. Předminulé úterý 8. června navštívily Prahu, jejich cesta směřovala na Kavčí hory, přímo do
natáčecího studia Planety Yo. Tam společně s moderátorem Ondrou Havlem točili reportáž o tom, jak
se dokáží kamarádit se staršími lidmi.

Výletu do Prahy se mimo jiné zúčastnil i Šimon Šmíd,
který loni v prosinci za pomoc seniorům získal ocenění
Dětský čin roku. „Kromě natáčení děti mohly sledovat,
jak vzniká pořad Kouzelná školka, navštívily výstavu
pohádek České televize a prodejnu pohádkových postaviček. Všechny děti si z Prahy odvezly neuvěřitelné
zážitky, které získaly při natáčení dětského pořadu. Setkaly se s kameramanem, paní produkční, scénáristou,
střihačem a hlavně zjistily, kolik práce je třeba, aby něco
takového vzniklo,“ popsala vedoucí školní družiny Naděžda Kalábová, která děti ke vzájemnému přátelství

s babičkami a dědečky z domovů pro seniory dlouhodobě vede. Při realizaci četných projektů využívá své
nezměrné energie i nevšedního množství nejrůznějších
nápadů.
Reportáž bude Česká televize vysílat 21. prosince.
„Pořad byl natočen pro inspiraci ostatním dětem, které
by chtěly pomáhat jiným lidem. Ty může potěšit třeba
už jen jejich přítomnost. Vzájemné setkávání dokáže
nejen pohladit na duši, ale i vykouzlit nejeden úsměv na
tváři,“ vysvětlila motivaci všech zúčastněných Naděžda
Kalábová.
(mls)
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Jak vidno, druhé pololetí “covidového” školního roku 2020/2021
se na Gymnáziu Jiřího Wolkera
neslo v činorodém duchu, a to
přesto, že šlo o rok po všech stránkách nestandardní. Nevíme, jak
se bude situace ohledně podoby
výuky vyvíjet do budoucna, jisté
ale je, že GJW je připraveno svým
studentům i nadále nabízet stále
něco navíc.

Podruhé mohli diváci ČT slyšet
jméno nejstaršího prostějovského
gymnázia 29. března. Tým pořadu
Reportéři ČT se vydal do Prostějova už na začátku měsíce, aby zde natáčel reportáž o (ne)maturitní třídě
z roku 1953 a tragickém osudu tehdejších studentů školy, kteří “drze”
položili kytku k pomníku Tomáše
Masaryka. Průvodci novinářům
byli ředitel školy Mgr. Michal Müller a kolega Vratislav Havlík.
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Michal
KADLEC

pro Večerník
na této dvoustraně

původní
zpravodajství

21. června
na 20211

PROSTĚJOV Vývoj ohledně osudu
budovy místního nádraží v Prostějově je už půl roku pravidelným bodem
jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. Na úterním zasedání padlo následující.
„Před čtrnácti dny jsem absolvoval další
jednání na Správě železnic, kde jsem se
ptal na aktuální vývoj ohledně budovy místního nádraží v Prostějově. Pan
Kašpar mi potvrdil, že Správa železnic
posoudila nemovitost jako zbytnou.
To znamená, že se v brzké budoucnosti uvažuje buď o bezplatném převodu
státní organizaci, nebo městu, ale také
o prodeji soukromému subjektu. S tím
pak souvisí i plánovaná rekonstrukce
místního nádraží ze strany SŽ. Nikoliv
ovšem budovy, ale kolejišť, nástupišť
a podobně,“ informoval zastupitele
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města Prostějova a pokračoval: „I nadále pokračuje
majitelem řízené vystěhovávání všech
technologií z budovy místního nádraží, teprve poté může dojít k nabídkám
převodů či prodeji. V této souvislosti

vzápětí se ale seznam rozrostl na návrh opozice o další dvě jména! Včetně
dnes už legendárního tanečního mistra Jiřího Šindlera. Ten byl na Cenu
města Prostějova navrhován v minulých letech minimálně sedmkrát, ale
nikdyy a bůhví proč,
p nebyl
y schválen...

majetku města. Upozorňuji ale, že je to
otázka měsíců až jednoho roku, nikdo
tak nemůže předem predikovat, jak to
dopadne,“ uvedl Jiří Rozehnal. (mik)

nebyla skoro žádná, s výjimkou nejapné poznámky opozičního zastupitele
Františka Frömla (Změna pro Prostějov), který se otřel o bývalého primátora Miroslava Pišťáka. „Jsou to opravdu
úctyhodné osobnosti a každý je zná.
A jjsem rád, že mezi navrženými
ý je
j i pan
p

Šindler,“ uvedl Martin Hájek (Na rovinu!).
Také ostatní zastupitelé napříč politickým
spektrem kvitovali, že v aktuální nominaci
na držitele Cen města Prostějova jsou skutečně lidé, kteří Prostějovu v životě mnohé
dali a svojíj celoživotní prací
p byli
y nesporným
p ý
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já nijak nekritizuji a ani nezpochybňuji. Ale každopádně město je i nadále
připraveno jednat se Správou železnic
o převodu budovy místního nádraží do

přínosem pro naši společnost. „Slavnostní
předávání ocenění proběhne v obřadní síni
radnice v průběhu měsíce září tohoto roku
s ohledem na vývoj epidemické situace.
Budu se těšit na osobní předání,“ uzavřel primátor Jura.

ŠINDLER SE DOÈKAL!
„Jsme přesvědčeni, že všech šest navrhovaných držitelů Cen města Prostějova za rok 2020 si toto prestižní ocenění
za celoživotní dílo a přínos městu plně
zaslouží,“ řekl na úvod diskuse primátor
František Jura (ANO 2011).
Ostatně diskuse nad seznamem jjmen

jsem byl informován, že Správa železnic už zaznamenala nabídku k prodeji.“
Náměstek primátora se vyjádřil i k dalším okolnostem. „Z tisku vím, že s ní má
nějaké plány podnikatel pan Benýšek.
Jeho záměr zřídit zde tržnici a pivovar
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PROSTĚJOV Zastupitelé během
svého úterního jednání schválili šestici osobností, které na podzim tohoto
roku převezmou v obřadní síni radnice prestižní Cenu města Prostějova.
Radní ve svém původním návrhu
vybrali
pouze čtveřici oceněných,
y
p
ý
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PROSTĚJOV Také během úterního
jednání prostějovského zastupitelstva
posbíral Večerník pro své čtenáře několik vtipných hlášek pronesených
komunálními politiky.
* „Covid končí, ale v práci máme pořád
frmol!“
Opoziční zastupitelka a okresní hygienička Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) takto
vysvětlila své několikaminutové zpoždění
při příchodu na jednání.
* „Ten jediný červený jste tady vy, pane
kolego!“
Primátor František Jura (ANO 2011)
upozornil opozičníka Františka Frömla
(Změna pro Prostějov), že jeho nesouhlas s usnesením je na hlasovacím zařízení
vyznačen chybně.
* „Stejně se během covidu pařilo všude,
tak teď schvalme výjimky!“
Ne všichni zastupitelé byli pro schválení
výjimek na prodloužení provozní doby
restauračních předzahrádek, ovšem
okresní hygienička Zuzana Bartošová
dobře věděla to své...
* „Když si zajedete do Kozlovic nebo
Tovačova, tak tam mají lepší fotbalový
stadion než v Prostějově!“
Primátor František Jura obhajoval investici 150 milionů korun na rekonstrukci
prostějovského fotbalového stánku Za
Místním nádražím.
* „Kopility se musí opravit, jinak zimák
spadne a bude průšvih!“
Znovu první muž Prostějova František
Jura, tentokrát na téma rekonstrukce bočních prosklených stěn zimního stadionu.
* „Nerad vyhledávám komunikaci s panem Ošťádalem, vždycky si vjedeme do
vlasů!“
Jan Zatloukal (ODS a nezávislé osobnost
města Prostějov) přiznal, že jakákoliv rozmluva s opozičníkem je těžká. Ostatně
není sám. Nutno ale dodat, že oba pánové
jsou naprosto prostovlasí...
* „Chápu, že vás to tady nebaví, ale mírněte se!“
Tímto výrokem si Petr Kapounek (Na
rovinu!) rýpl do primátora Františka Jury.
* „Takové hloupé připomínky ani nevznášejte!“
Primátor si však nenechal nic líbit...
* „Když je někdo hloupý, dobře mu tak!“
Tímto výrokem Václav Šmíd (KSČM)
rozesmál většinu zastupitelů i přítomné
veřejnosti. Objevil se i potlesk. Zareagoval
tak na zcestné prohlášení opozičního zastupitele Petra Ošťádala (Na rovinu!), že
si nemá v Prostějově s dětmi kde zasportovat. Holt, kdyby hloupost nadnášela...
* „Vzdal jsem se funkce a nezlobím se
na sebe!“
Takto první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) okomentoval svoji rezignaci na nominaci do dozorčích orgánů
společnosti Odpady Olomouckého kraje.
Zachytil Michal Kadlec

9RW½]FHPÉVWQÉKRQ½GUDzÉ

je jasné, že možnost parkování zde zřejmě
bude, ale postará se o to soukromý subjekt!
„Čekáme ještě na studii, která bude finalizovat hmotové rozdělení objektů v celé
lokalitě okolo Společenského domu. Její
součástí bude i parkovací dům na pozemku po bývalé sodovkárně. Ten je ale pro
rozpočet města velice zátěžový, návratnost vynaložených nákladů by trvala snad
devadesát let... Proto uvažujeme o tom,
a zdůrazňuji, že zatím stále jen uvažujeme,
že bychom tento parkovací dům nechali
vybudovat cizím kapitálem, tedy nejspíše
soukromým investorem. A samozřejmě
se závazky, aby sloužil občanům tohoto
města. Zatím jde o můj soukromý názor,
ale budeme o tom vážně uvažovat,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města Prostějova.

TANEÈNÍ MISTR JIØÍ

což je rozdíl mezi běžnými příjmy
(daně, nedaňové příjmy a provozní
dotace) a mezi běžnými výdaji (provoz města a jeho organizací) dosáhl
přebytku dokonce 295,34 milionu.
„Provozní saldo hospodaření představuje fakticky vlastní finance, které ročně zbývají na takzvanou volnou útratu,
tedy na investice, ale také na budoucí
reprodukci majetku či na úspory, tedy
tvorbu rezerv,“ vysvětlil vedoucí finančního odboru Magistrátu statutárního
města Prostějova.
Spokojen s výsledky hospodaření města je pochopitelně také sám primátor.
„Ekonomika města je zdravá, hospodaříme velmi dobře. Do finančních rezerv
nyní převádíme skoro tři sta milionů
korun. V tomto smyslu se rozhodně
nemáme za co stydět. Jako významný
faktor, který se podílí na pozitivním
výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím,
že město Prostějov ke svým dobrým
finančním výsledkům nepotřebuje
žádné bankovní úvěry a je schopno tak
vysoké investiční výdaje financovat ze
svého rozpočtu a finančních rezerv,“
zmínil František Jura.
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PROSTĚJOV Možná se podřekli,
ale přesto od prostějovských radních
vyšlo během jednání zastupitelstva
najevo, že obrovský pozemek mezi
Komenského a Wolkerovou ulicí, který slouží jako provizorní parkoviště,
hodlá město v brzké budoucnosti postoupit někomu jinému, aby na něm
postavil parkovací dům. Město na něj
nemá peníze, hlavně na jeho provoz.
Pozemek po zbourané sodovkárně měl
být součástí projektu revitalizace jižní části centra Prostějova, na který vedení města nechalo vyhlásit architektonickou soutěž a aktuálně se celá fáze blíží k vytvoření
projektu. Hlavní součástí je rekonstrukce
Společenského domu, výstavba nové
tržnice a také parkovacích ploch. Parkoviště bylo plánováno právě na zmíněném
pozemku. Po úterním jednání zastupitelů
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„Úspěšná dotační politika, úhrada covidových ztrát od státu a úspory v provozuu
magistrátu,“ vyjmenoval hlavní důvody Radim Carda, šéf finančního odboru

GJW samozřejmě nejsou výjimkou.
Na jaro loňského roku byl plánován
výjezd skupinky sextánů na partnerskou školu ve Finsku. V září se mělo
uskutečnit mezinárodní setkání zástupců z partnerských škol ze Španělska, Dánska a Finska v Prostějově.
Ani jedna z těchto akcí se pochopitelně uskutečnit nemohla, ale projekt
Erasmus+, v rámci kterého se prostějovští studenti vydávají na cesty po
Evropě a poznávají tak své vrstevníky,
byl na základě úspěšné žádosti prodloužen o rok a všechny mezinárodní
setkání se tedy uskuteční do června
2022. A co víc, podle zátopkovského hesla “když nemůžeš, tak přidej”
škola podala žádost o akreditaci do
nového Erasmus+ období 2021 2027. V rámci celé České republiky
bylo schváleno pouhých 27 žádostí

tohoto typu a GJW bylo mezi úspěšnými žadateli. Mezinárodní spolupráce, výjezdy studentů na stáže do
partnerských škol a další vzdělávání
učitelů v zahraničí má tedy zajištěné
financování a bude pokračovat i v následujících letech.

Celosvětová epidemie zásadně
změnila životy všech lidí a studenti ĄGFKVGN),9/IT/KEJCN/ÙNNGTUOCVWTKVPÊOVCDNGOVąÊF[MVGT¾OCVWTQXCVPGUO÷NC
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Další celorepublikovou akcí, do
které se GJW zapojilo, je dlouhodobá běžecká soutěž s názvem Pryč
ze židle! Souboj středních škol
o 100 000 Kč na vylepšení sportovního zázemí spočívá v tom zvednout se ze židle, začít za svoji školu
běhat a společně s ostatními, spolužáky, učiteli, rodiči i všemi dalšími
zájemci a podporovateli dosáhnout
co největšího počtu naběhaných
kilometrů. Soutěž končí 25. června
a aktuálně je GJW s 7 500 kilometry na skvělém 7. místě v rámci celé
České republiky.

3U\Ä]HzLGOH

V rámci projektu Ukliďme Česko
studenti GJW věnovali zvýšenou
pozornost svému okolí a při procházkách, což byla v březnu jedna
z mála činností, které se daly venku
realizovat, pomáhali sbírat odpadky a udělali tak něco pro přírodu
i prostředí pro život. Aktivity se zúčastnili především studenti z kvarty
A, ale přidalo se k nim i několik dalších studentů z jiných tříd. Hlavním
podzimním úklidovým dnem v roce
2021 bude sobota 18. září, do akce
se můžete zapojit na https://www.
uklidmecesko.cz/.

GJW uklízí Prostìjovsko

Druhé pololetí na nejstarším prostějovském gymnáziu se zpočátku neslo v duchu
plné distanční výuky, jeho konec už ale zastihl studenty v lavicích a po odložení roušek by se na první pohled mohlo zdát, že šlo o pololetí jako každé jiné. Opak byl letos
samozřejmě pravdou. Škola s více než 120 letou tradicí však i přes různá pokračující
omezení nabídla svým studentům, jak už je ostatně dobrým zvykem, opět něco navíc.
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Prostějov (mik) – Potvrzeno. Zastupitelé
na svém úterním jednání odsouhlasili také
vybudování nového přechodu pro chodce, o čemž Večerník informoval již v minulém vydání. „Stávající místo pro přecházení
na místní komunikaci ulice Okružní v křižovatce s ulicí Werichova bude přebudováno na přechod pro chodce. Vznikne zde
také nový ostrůvek a nasvětlení přechodu,“
uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO2011) s tím, že ve výběrovém řízení
na realizaci této akce předložila nejvýhodnější nabídku společnost FCC Prostějov.
Celkové náklady na realizaci stavby činí
1,05 milionu korun.

1D2NUXzQÉEXGRX
FKRGFLYEH]SHÄÉ

Prostějov (mik) – Hlasováním zastupitelů dostali zelenou stavbaři, kteří se pustí do
opravy kotelny v bytovém domě v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. „Na základě
schváleného rozpočtu města Prostějova
pro rok 2021 připravili pracovníci Odboru
rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova realizaci nové plynové kotelny III. kategorie. Kotelna je umístěna v prvním patře
budovy,“ informoval náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011). „Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Kirchner Prostějov s cenou 1,5 milionu korun,“
vypočítal ještě náměstek zodpovědný za
stavební investice v Prostějově.

Nová kotelna pro „Pujmanku“

Prostějov (mik) – Zastupitelstvo města Prostějova svým kladným postojem
odstartovalo akci, která změní podobu
i funkčnost veřejného prostranství Husova náměstí u bývalé základní školy. „Půjde
nejen o využití takzvané modrozelené
infrastruktury, ale vznikne zde i kulturní
prostor pro studenty střední školy ART
ECON, pravděpodobně také venkovní
divadelní představení pro Divadlo Point,“
říká náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov). Na akci již byla zpracována
projektová dokumentace pro provádění
stavby, která zahrnuje jak zpevněné plochy,
sadové úpravy a také mobiliář jako sedací
schody, galerii v podobě dřevěné pergolové konstrukce, plťový chodník, molo, stojany na kola a odpadkové koše. „Součástí
úpravy bude také řešení problematiky hospodaření s dešťovou vodou s následným
využíváním pro závlahu nového trávníku
květinových záhonů, stromů a požadavek
na zřízení nového přípojného místa elektrické energie potřebné pro technologii
závlahy, osvětlení venkovní galerie a pro
konání kulturních akcí jako vystoupení,
výstavy, představení a podobně,“ uvedla
ještě Milada Sokolová. Celkový rozpočet
na akci je 3 823 958 korun včetně DPH.

Úpravy Husova námìstí

Prostějov (mik) – Zastupitelé v úterý
odsouhlasili dotaci na vznik přístavby zázemí pro lukostřelce. Spolek má v současné době k dispozici jednu halu, která byla
postavena pro účely zimních tréninků,
a dvě toalety mimo prostory haly, které jsou
v zimních měsících mimo provoz. „Sportovcům tak chybí šatny a prostor na ukládání lukostřeleckého vybavení, technická
místnost a v neposlední řadě sprchy a další
toalety. Ty by už měly být s bezbariérovým
přístupem pro handicapované sportovce,“
popsal důvod žádosti o dotaci náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). Většina zastupitelů včetně opozičních pak odhlasovala dotaci 800 000 korun, přičemž
celkové náklady na vybudování zázemí
pro sportovce jsou téměř 2,2 milionu korun. „Se spolkem Lukostřelba Prostějov je
uzavřena smlouva o bezúplatném převodu
pozemku, kde se nabyvatel zavázal, že ve
lhůtě do 10 let vybuduje na převedeném
pozemku stavbu sociálního zázemí. Záměrem spolku je tuto podmínku splnit a začít
s výstavbou co nejdříve,“ dodal Rozehnal.
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že od roku 2030 má být zákonem zakázáno skládkování tuhého komunálního
odpadu. Do společnosti se už přihlásily desítky měst a obcí Olomouckého
kraje, které se mají podílet na plánech,
jakým způsobem se po uvedeném období bude nakládat v kraji s odpadem.
Členem je také Prostějov a ten má mít
na ustavující schůzi ve středu 30. června
velké slovo. Radní navrhli do dozorčích
orgánů této nově vznikající organizace
náměstky primátora Jiřího Pospíšila
(PéVéčko), Jiřího Rozehnala a radního

Miloše Sklenku (oba ANO 2011). Po
zhruba dvacetiminutové diskusi, kdy
opoziční zastupitelé kritizovali smysl
celé společnosti Odpady Olomouckého kraje, dospěli Jiří Pospíšil s Milošem
Sklenkou k nečekanému rozhodnutí.
„Rezignujeme na nominaci v dozorčích orgánech,“ pronesli oba svorně.
„Vzdal jsem se této funkce a nezlobím
se na sebe,“ dodal ještě první náměstek
Pospíšil.
Primátor František Jura (ANO 2011)
následně vyzval opozici, aby si tedy

vybrali své vlastní nominanty. Petr
Kapounek (Na rovinu!) pak po krátké
přestávce a poradě s opozičními kolegy
navrhl Aleše Matyáška (Na rovinu!) a
Hanu Naiclerovou (Změna pro Prostějov). Zastupitelé je poté schválili. Náměstek primátora Jiří Rozehnal si nominaci ponechal a byl rovněž schválen.
O jejich osudu, a zda vůbec budou reprezentovat Prostějov v Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje,
se rozhodne příští středu 30. června.
(mik)

Nastupují opozičníci Matyášek s Naiclerovou

PROSTĚJOV Mělo jít o pouhou formalitu, nakonec se z toho vyklubala
nebývalá záležitost. Zastupitelé na
návrh rady města měli v úterý schválit nominanty na významné posty v
dozorčích orgánech nově vznikající
společnosti Odpady Olomouckého
kraje. Dva z původně navržených
kandidátů se své nominace ale vzdali. Ve prospěch opozice!
Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje má řešit tíživou situaci
v odpadovém hospodářství kvůli tomu,

PROSTĚJOV Poslední bod programu úterního jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, který je vyhrazen dotazům a připomínkám zastupitelů, otevřel sám primátor František Jura (ANO 2011).
Komunální politiky seznámil s tím,
že si město hodlá významně připomenout prvního polistopadového
prezidenta Václava Havla.
„Ve vedení jsme projednávali dopis
prostějovského občana, který navrhuje v některém z našich parků vysadit
strom na památku Václava Havla. Uložili jsme odboru správy a údržby majetku města vytipovat vhodnou lokalitu
pro výsadbu stromu Václava Havla.
Zároveň bych chtěl v této souvislosti
předeslat, že Kulturní klub Duha uspořádá výstavu fotografií Boba Pacholíka
z návštěvy prezidenta Havla z května
1990 v Prostějově,“ předeslal první muž
prostějovské radnice.

VÁCLAVA HAVLA

Prostějov
vysadí
strom
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cvičny u Domu dětí a mládeže v ulici
Vápenice 7 milionů korun a na mnoho
dalších projektů. Dalšímu přísunu peněz do městské pokladny výrazně přispěla i státní kompenzace ztrát během
covidové pandemie ve výši 54,5 milionu
korun. A nutné je i zdůraznit, že během
loňského roku ušetřil desítky milionů
korun také magistrát na svých výdajích,“
vyjmenoval a spočítal všechna pozitiva
loňského rozpočtu Radim Carda.
Provozní výsledek hospodaření,
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ovšem z různých důvodů skončil
rekordním přebytkem přesahujícím
174 milionů korun.
„Společně s dalšími finančními prostředky tak převádíme do fondu rezerv bezmála 300 milionů korun,“
podtrhl nejdůležitější fakt primátor
František Jura, načež zastupitelé
26 hlasy z 32 přítomných výsledky
loňského rozpočtu schválili.
Podobně tomu bylo také u účetní závěrky za rok 2020. Fakt, že účetnictví
na radnici je v pořádku, potvrdila
kontrolou specializovaná a nezávislá
auditorská firma.
(mik)
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PROSTĚJOV Nosnými body
programu úterního jednání zastupitelstva bylo schválení účetní závěrky města za rok 2020
a stejně tak výsledků rozpočtu za
loňský rok. Oba dva veledůležité
dokumenty zastupitelé schválili,
dokonce i některými hlasy z řad
opozice.
Výsledky hospodaření statutárního
města Prostějova se Večerník zabývá
velice podrobně v hlavním materiálu této dvoustrany. Připomeňme,
že rozpočet roku 2020 počítal se
schodkem ve výši 90 milionů korun,

Účetnictví města je „v cajku“,
zastupitelé závěrku schválili

Rozpočtové hospodaření statutárního
města Prostějova skončilo v roce 2020
kladným saldem příjmů a výdajů ve
výši 174,59 milionu korun. Oproti plánované rozpočtované ztrátě ke 31. prosinci 2020 ve výši 89,99 milionu korun
jde o výsledek z hlediska rozpočtového
hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2020 velmi příznivý.
„Město Prostějov muselo v roce 2020
čelit dopadům koronavirové epidemie ať už v podobě výpadků na straně
příjmů jak v podobě poklesu daňových příjmů, nevybraných správních
poplatků, slev na nájemném v rámci
podpory živnostníkům, tak i v podobě
mimořádných výdajů. Ty spočívaly ze-

ského výsledku se podařilo dosáhnout nárokových dotací souvisejících s přezejména díky úsporám na výdajové neseným výkonem
m státní správy byly
stránce rozpočtu města, kde bylo uspo- na účet města připsány
ipsány rovněž další
řeno 15,53 procenta upraveného roz- finanční prostředky.
y. Například na výý
počtu. Pozitivní vliv mělo i vyšší plnění stavbu šaten a dalšího
ho zázemí na zimním
upraveného rozpočtu na straně příjmů, stadionu ve výši 42 milionů korun, na
které dosáhly nakonec hodnoty 106,3 obnovu Národníhoo domu 41,24
procenta. Dále to bylo vysokou úspěš- milionu korun, na výstavbu
ností získání dotací na investiční akce. dopravního terminálu
nálu
Městu Prostějov se v roce 2020 podařilo na Floriánském
získat dotace v rekordní výši 291,11 mi- náměstí
25,8
jména v nákupu ochranných pomůcek lionu korun, což představuje meziroční milionu korun,
a poskytnutí finanční pomoci živnost- nárůst o 116,43 milionu korun. Kromě na přístavbu těloníkům a Národnímu domu Prostějov.
Dále šlo například o úhradu vícenákla- ]½NODGQÉIDNWDRUR]SRÄWXPÈVWD]DURN
dů za provoz MHD, která jezdila po určité období zdarma. Pomoc směřovala .) . . /,
, -./,0
také prostějovské nemocnici,“ nastínil
negativa hospodaření města za uply- . . . /,
nulý rok Radim Carda, vedoucí finančního odboru Magistrátu statutárního . . . /,
města Prostějova.
Večerník se zajímal o vysvětlení toho,
$ .
.
/,
jak je možné ukončit rozpočet města s tak výrazným přebytkem oproti
" .
.
/,
původním plánům, kdy hospodaření
města mělo skončit deficitem 90 mi) .
.
/,
lionů korun? „Příznivého hospodář-

PROST
TĚJOV Jak Večerník informoval již v předchozím vydání, konečný účet hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2020
skončil pro mnohé naprosto nečekaným výsledkem. I přes problémy
během koronavirové krize a tím celé série velice nákladných opatření
se rozpočet města za loňský rok ocitl ve vysoce kladných číslech. A ne
ledajakých! Přestože se původně plánoval deficitní rozpočet se schodkem bezmála 90 milionů korun, nakonec došlo k přebytku ve výši 174
589 320,99 koruny! Jak je to možné? V úterý 15. června to podrobně
vysvětlil zastupitelům a také Večerníku Radim Carda, vedoucí finančního odboru prostějovského magistrátu.

 

„Úspěšná dotační politika, úhrada covidových ztrát od státu a úspory v provozu
magistrátu,“ vyjmenoval hlavní důvody Radim Carda, šéf finančního odboru
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zpravodajství

Téma, které je v těchto
dnech rozhodně velmi
žhavé, stejně jako jsou
žhavé sluneční paprsky
provázející současné letní dny. Pokud jste ještě
neodjeli na dovolenou
k moři, pak zcela jistě
toužíte i v podmínkách
Prostějovska strávit co
nejvíce pohodových
chvil u vody. Celá série
rozvolnění protiepidemických opatření totiž
dala šanci i provozovatelům koupališť zahájit
letní sezónu takřka bez
omezení. Tedy alespoň
bez takových komplikací, které by zabránily návštěvě aquaparku, koupališť či přehrady. Vždyť
absolvovat minimálně
antigenní test a vyžádat si následné potvrzení o bezinfekčnosti je
otázkou několika málo
minut...
Jestliže se ale teprve
rozhodujete, kam si
jít s rodinou zaplavat
nebo se jen tak vykoupat, je tu od toho právě PROSTĚ JOVSKÝ
Večerník, který se vám
v rámci dnešní tematické
strany pokusí poradit.
Texty připravili Michal
Kadlec a Martin Zaoral

&

21. června 2021

velký tobogan. Takže pokud je po
delší dobu v létě hezky, tak to střídáme,“ svěřila se Petra Nádvorníková z Prostějova. To jiná žena byla
mnohem striktnější. „V aquaparku
si prostě nezaplavete a tím to pro
celou naši rodinu končí. Navíc když
je horko, tak je tam hlava na hlavě,
což osobně nesnáším. Chodíme na
vrahovické koupaliště, které se mi
zdá mnohem příjemnější, obzvláště v posledních dvou letech, co ho
rekonstruovali. Ovšem teď tak poslední dva nebo tři roky občas zajedeme i na plumlovskou přehradu.
Letos jsme tam byli už několikrát,

a to hlavně proto, že tam vás nikdo
nekontroluje, jestli máte nějaké potvrzení kvůli covidu, nebo ne,“ řekla
Večerníku Šárka Doležalová.
Podobně vypovídali i další dotázaní. Prostějované se většinou shodli
na tom, že aquapark v Krasicích
je vhodný k návštěvě v případě, že
máte malé děti. Plavci ovšem dávají přednost Vrahovicím, dokonce
i vesnickým koupalištím v regionu,

ale i plumlovské přehradě. „Cítím
se na koupališti nesvůj, když je tam
hodně lidí. Proto ani v Prostějově na
žádné nechodím. Pravidelně jezdím
přes léto do Stražiska. Je to malebné
a takové rodinné koupaliště, navíc
s padesátimetrovým plaveckým bazénem. Sice je v bazénu poměrně
studená voda, protože se neustále
mění, ale komu by to v létě vadilo,“
soudí František Dohnal z Prostějova.
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Léto je tu! Už v pátek 11. června otevřelo své brány oblíbené koupaliště
ve Stražisku. Připraven je i biotop
v Otaslavicích, který by měl svůj
provoz oficiálně zahájit tuto sobotu.
Naopak v Laškově pro letošní sezónu s koupáním nepočítají. A jak to
bude v Nezamyslicích?
Od předminulého pátku má koupaliště ve Stražisku otevřeno o víkendu
vždy od 9:00 hodin, v pracovní dny
pak od 14:00 hodin. I zde se však stále
musí řídit aktuálně platnými vládními
nařízeními. „Ke vstupu na koupaliště
musíte mít s sebou buď potvrzení zaměstnavatele nebo či školy o podstoupení testu, potvrzení o prodělání nemoci covi-19 v posledních 180 dnech,
potvrzení o očkování, nebo konečně
čestné prohlášení,“ upozornila starostka Stražiska Markéta Dvořáková.
Na otevření se chystá také biotop
v Otaslavicích. „Fakticky jsme otevřeli uplynulou sobotu, slavnostní akce
u příležitosti oficiálního otevření bude
připravena na tuto sobotu 26. června,“
prozradil starosta Otaslavic Marek

Koupaliště v Nezamyslicích se stalo privátním plaveckým zařízením.
„Otevřeno budeme mít od července
a vstup budou mít pouze ti, co si zakoupí permanentku na dvacet vstupů.
Jejich počet je omezen dle současných
limitujících hygienických nařízení,“
prozradila Večerníku majitelka koupaliště Ivana Jarošová.

Do Nezamyslic
jen
s permanentkou

Hýbl s tím, že novinkou pro letošní
sezónu bude nové workoutové hřiště,
které obec nechala vybudovat přímo
v areálu přírodního koupaliště.
Nečekaným způsobem se vyvinula
situace v Laškově. „Biotopové koupaliště u nás pro letošek neotevřeme,
nemělo by to cenu. Naše obec bude
o prázdninách kvůli budování kanalizace a silničním uzavírkám pro návštěvníky zcela nedostupná. Dostanou
se do ní pouze místní,“ vysvětlil starosta Laškova Ladislav Jedlička.

letos zavřený

V Otaslavicích otevírají biotop,
Laškov zůstane

Krátkou sondu do názorů Prostějovanů učinil Večerník během
uplynulých dní. Ptali jsme se jich,
která koupaliště během letních
měsíců upřednostňují. Mnohé
odpovědi na první pohled překvapily, nicméně odpovídají realitě.
Každé zařízení tohoto typu je totiž v Prostějově specifické a z tohoto hlediska i různě oblíbené.
„Já to mám celkem těžké. Ráda plavu, ale to se v krasickém aquaparku
nedá, takže pravidelně chodím do
Vrahovic. Jenže moje dvě děti zase
upřednostňují aquapark, jelikož je
tam hodně vodních atrakcí a hlavně

Za toboganem do aquaparku,
zaplavat si do Vrahovic,
QDSĨHKUDGXQHERGR6WUDçLVND
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Kde si zaplavat
PERLIÈKY
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Čemu dávají přednost Prostějované?
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aneb jsme s vámi u toho...
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NA VARNU PERVITINU

V Kostelci otevøou
novou zbrojnici

KLADKY Tohle nešlo přehlédnout! Pořádný rozruch vyvolal
v úterý 8. června velký policejní zásah v Kladkách. O události se
hovořilo nejen přímo v obci, ale i v širším okolí. Snažili jsme se zjistit, co se stalo.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Těžkooděnci v kuklách a se samopaly se vyrojili před jedním
z kladeckých domů. Dle některých
svědectví měl na místě dokonce
zasahovat policejní vrtulník. Podobné manévry bývají v případech, kdy zásah směřuje proti ně-

komu, kdo je nebezpečný a může
mít zbraň.
„Byli tu zřejmě kvůli muži, co měl vařit
pervitin. V jeho případě by nešlo o první podobný exces. Co se ke mně ale doneslo, tak u něj nakonec nic neobjevili,“
prozradil Večerníku jeden z místních.
Starostu obce o zásahu nikdo oficiálně neinformoval. „Vím o tom,
ale pouze z doslechu, takže bych se
k tomu nerad vyjadřoval,“ reagoval na
naše dotazy Josef Hofman.
Bezprostředně po události se Večerník obrátil i na prostějovskou policii.

Co přesně se stalo,
se zatím neví…

EXKLUZIVNĚ
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Zajímaly nás okolnosti celého zásahu
i to, zda zadržený muž skončil ve vazbě. „Prostějovští policisté takovýto
případ v uvedené obci nerealizovali,“
odpověděla stručně Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství

policie Olomouckého kraje, která
v těchto týdnech zastupuje absentujícího Františka Kořínka z prostějovského územního odboru.
Že se nekonal zásah z vůle prostějovské policie, je celkem logické vzhle-

dem k faktu, že takovou zásahovou
jednotkou nedisponuje. Zda v Kladkách úřadovali zakuklenci z Olomouce, Brna, či třeba Ostravy, jsme se
ovšem nedozvěděli. A nic zásadního
nevěděli ani místní.

Drzoun ujel 1DNRVWHOY0RŐLFtFKVHSROHWHFK
bez placení YUiWLO\XNUDGHQpVRFK\DQGtONŢ
Benzínku si
spletl s charitou
KOSTELEC NA HANÉ Na první pohled vypadal jako seriózní zákazník. Na čerpací stanici
přijel v zánovním „bavoráku“.
Natankoval a vzápětí si na provozovně vybral z regálu jídlo,
pití a poručil si cigarety. Z muže
se ale vyklubal drzoun, který nakonec ujel bez placení!
„V úterý 15. června před polednem přijel na čerpací stanici
v Kostelci na Hané neznámý zákazník mužského pohlaví. Do
vozidla BMW natankoval naftu
za šest set korun a šel do prodej-

ny, kde si ještě vzal bagetu, nanuk,
ledový čaj a krabičku cigaret. Obsluze řekl, že si v autě zapomněl
platební kartu, skočí si pro ni
a vrátí se. Udělal ale opak, nasedl
do auta a odjel,“ popsala čin neuvěřitelného drzouna Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
„Zatím neznámý pachatel zanechal
po sobě celkový dluh 829 korun.
Případ nepoctivého zákazníka šetříme jako přestupek proti majetku,“ dodala Zajícová.
(mik)

MOŘICE Barokní kostel svatého
Martina v Mořicích byl postaven roku 1709, o dvě desítky let
později k němu byla doplněna
balustráda s dvaceti sochami svatých. Ty vytvořili žáci významného českého sochaře Matyáše
Brauna, který je mimo jiné autorem soch na Karlově mostě, jedná
se tedy o velmi významná umělecká díla.
Tento cenný soubor soch byl ale v
poslední době ochuzen o dvě nejmenší sochy andílků. „Před 17 lety
se pro ně totiž pod rouškou noci vypravili zloději, jednu sochu ukradli,
druhá jim ale z ochozu spadla na
zem a rozbila se,“ vysvětluje starosta Mořic Tomáš Pavelka. „Tehdejší
starosta ráno sesbíral malé úlomky,
na které se andílek roztříštil, a restaurátoři díky své precizní práci
byli schopni slepit andílka znovu
dohromady a chybějící kousky domodelovat. Socha potom dlouho
čekala na obecním úřadě na svůj
návrat zpět na kostelní balustrádu,“
popsal další osudy sošek andílků
současný starosta Mořic Tomáš Pavelka.
K návratu andílků na mořický kostel
došlo letos, kdy obec pověřila olomouckého restaurátora Ladislava

Werkmanna, aby na základě archivní fotografie kopii druhého andílka
vymodeloval. Obyvatelé Mořic tedy
mohou znovu obdivovat oba andílky, jak to zamýšleli Braunovi žáci.
„Nová socha je vytvořena z probarveného umělého kamene a vznikla
jako výdusek ve formě. Obě sochy
andílků jsou k sobě otočeny zády,
každá na jedné straně kostela, a tvoří

tak přirozené protějšky,“ říká restaurátor Ladislav Werkmann.
Finančně návrat těchto drobných
soch kromě obce podpořili také zastupitelé a místní spolky. „V Mořicích dbáme o svou historii a snažíme
se pečovat o naše památky,“ zdůrazňuje starosta Pavelka, který je zároveň i nejmladším starostou v České
republice.
(mik)

Kostelec na Hané (mls) - Tak už
mají hotovo. Loni v únoru byla
zahájena výstavba nové hasičské
zbrojnice v Kostelci na Hané za
celkem 25 milionů korun. Město
na ni získalo dotaci ve výši 4,5 milionu korun od Olomouckého kraje.
Hasiči až dosud působili v naprosto
nevyhovujících prostorách ve dvoře
zdejší radnice. Slavnostní otevření
nové zbrojnice je naplánováno na
sobotu 26. června od 14:00 hodin.

Poøádají sbírku
na varhany
Plumlov (mls) - Více jak sto
let staré varhany jsou nedílnou
součástí plumlovského kostela.
Bohužel jejich špatný stav vyžaduje náročnou opravu, která byla
zahájena v roce 2020 a je rozdělena do několika etap. Náklady na
kompletní opravu přijdou na 723
000 korun. Lidé mohou pomoci zachránit tento krásný nástroj
finančním darem. Přispívat mohou na účet 2501930213/2010,
finančním příspěvkem do pokladniček umístěných na radnici,
v obchodě s potravinami Coop či
v samoobsluze U Frélichů, a konečně také adopcí některé z píšťal
v hodnotách od 500 do 3 000 Kč.

Na cyklostezce
FK\WLOLzHOYX
Němčice nad Hanou (mls) O tom, že né moc snadno se želva
po dně honí, věděli své už členové
legendární skupiny Olympic. Mnohem jednodušší bylo v úterý 15.
června ulovit želvu na cyklostezce
v Němčicích nad Hanou. Kdo by
uprchlou želvu postrádal, může se
o ni přihlásit na místním městském
úřadě.

2Q FNQWJÚEJ UGFOP¾EVK NGVGEJ UG PC OQąKEMÚ MQUVGN XT¾VKN[ QFEK\GPÆ UQwM[
CPFÊNMč
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Nejzelenější obec v ČR díky výhře

DOBROCHOV Už je tomu dva roky, co byl Dobrochov vyhlášen nejzelenější obcí ČR. Díky tomu získal odměnu milion korun a zároveň byl
nominován do evropské soutěže Entante Floreale Europe – Evropská
kvetoucí sídla. Zatímco výhra již byla smysluplně využita, na návštěvu
komisařů soutěže si musí místní ještě minimálně rok počkat.
Aktivní zapojení do prestižní evrop- nejinak tomu bohužel je i letos.
ské soutěže mělo být pro nevelkou „Vše se opět o rok odkládá. Na jednu
obec nejvýznamnější událostí za po- stranu máme další čas na to, abychom
sledních několik let. Komisaři sem se pečlivě připravili, na druhou straměli dorazit už loni, vše bylo nako- nu nadšení místních, kteří měli chuť
nec kvůli covidu o rok odloženo. A se do příprav zapojit, s neustálými

odklady dosti uvadá,“ popsal starosta
Dobrochova Miloslav Kříž.
Kromě neocenitelné prestiže přinesla celostátní výhra Zelené stuhy
v soutěži Vesnice roku Dobrochovu
také milionovou dotaci. „Za tu jsme
provedli parkovou výsadbu a na návsi nechali vytvořit jezírko s fontánou,
která by měla být ještě v červnu uvedena do plného provozu,“ potvrdil
Miloslav Kříž.
(mls)

21061510761

pořídila na náves fontánu

20060510916
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V Čelechovicích na Hané se
minulý týden potloukal neznámý lapka, který vnikl do chaty
starší ženy. Ke vloupání mělo
dojít někdy mezi úterním večerem a čtvrtečním odpolednem, kdy majitelka na vniknutí
do objektu přišla. Zloděj odstranil na okně síť proti hmyzu a vytlačil okno. Prohledal
vnitřní prostory a ukradl elektronářadí a láhev slivovice. Dle
poškozené za sebou zanechal
škodu 6 200 korun. Událost
šetří policisté pro trestné činy
krádeže a porušování domovní
svobody.

Krást šel oknem

Několik dnů stojící nákladní
vozidlo v areálu firmy na ulici
Na Trávníku v Držovicích přilákalo zloděje pohonných hmot.
Přestřihl plot, který chránil pozemek a dostal se dovnitř, kde
už mu nic nebránilo v další cestě. Vypáčil uzamykatelné víčko
palivové nádrže a vysál z ní, co
se dalo. Dle poškozené firmy
odcizil pachatel 140 litrů nafty a včetně poškození způsobil
škodu ve výši 6 500 korun. Událost šetří policisté z prostějovského obvodního oddělení pro
trestný čin krádeže s dvouletou
trestní sazbou.

Náklaďák bez nafty

Předminulou sobotu 12. června
před druhou hodinou kontrolovali policisté sedmadvacetiletého řidiče motocyklu značky
Yamaha mezi obcemi Protivanov a Niva. Při kontrole provedli dechové zkoušky, které
měly pozitivní výsledky. S hodnotami 1,61 a 1,62 promile alkoholu řidič souhlasil a přiznal
se, že před jízdou pil pivo a taky
si dal nějakého toho panáčka.
Dál pokračovat v jízdě nesměl.
Nyní je podezřelý ze spáchání
trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Motorkář si dal pivo
i „panáčky“

.521,.$
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že všechny byly rozděleny do tří
věkových kategorií od předškoláků
přes žáky prvního a druhého stupně základních škol. „Nejmladšímu
účastníkovi byly tři roky, nejstaršímu patnáct,“ upřesnil Kučera.
Stejně jako v přechozích dvou letech se děti postupně utkaly ve
sprintu, trojskoku z místa, hodu
3x foto: Martin Zaoral

míčkem a vytrvalostním běhu.
Mnozí ze soutěžících už prostředí
zdětínského hřiště důvěrně znali.
„Jsem tu už podruhé a rád se zase
vrátím. Nejlépe mi vyšel asi sprint,
možná je to tím, že u nás trénuju
hasičský sport, kde pravidelně běhám dvaatřicet metrů i s hadicí.
U delšího běhu jsem byl pátý, což je

pro mě taky celkem dobré,“ prozradil sedmiletý Martin Špičák, který
přijel z Krumsína.
Díky podpoře četných sponzorů
měli organizátoři pro zúčastněné
děti připravené parádní ceny. „Všem
bych chtěl moc poděkovat stejně
jako asi dvacítce lidí z obce či Sokola, o něž jsem se mohl opřít. S velkým ohlasem u dětí se v parném

KELČICE Dát přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci je základním pravidlem, které
se vyučuje v autoškole. Mladý šofér

BMW se tím ovšem neřídil a na
křižovatce v Kelčicích způsobil nehodu. A zranil řidiče auta, kterému
nedal přednost!
V pondělí 14. června navečer se stala
dopravní nehoda v Kelčicích. „Mladý
pětadvacetiletý řidič vozidla BMW
na křižovatce u Vranovic přehlédl
vozidlo značky Peugeot, které jelo po
hlavní komunikaci od Žešova, a nedal
mu přednost. Po střetu vozidel vyjel
Peugeot mimo komunikaci a skončil
v příkopu. Jeho řidič utrpěl zranění
a byl převezen do nemocnice. Řidič
´bavoráku´ zraněný nebyl. Ani jeden
z účastníků nehody nebyl pod vlivem
alkoholu,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Na vozidlech vznikla celková škoda
172 000 korun a nehoda je nadále
v šetření policistů z dopravního inspektorátu.
(mik)

STAŘECHOVICE Výtluky, výmoly a do toho sem tam nějaká záplata.
Tedy spíš záplata na záplatě. Stav
silnice mezi Stařechovicemi a Služínem je neutěšený dlouhodobě.
Změnil se v poslední době pouze
úsek ve Stařechovicích, kde se budovala kanalizace. Zbytek cesty
ale nadále snese označení „tankodrom“. Jak se přitom ukázalo, na
současném stavu, který zde přetrvává už bezmála dvacet let, se v dohledné době nic nezmění.
„V roce 2021 není oprava nebo rekonstrukce předmětných silnic v plánu, SSOK bude provádět vysprávky
v rámci běžné údržby. Konkrétní
termín nelze v současné době sdělit,
bude záviset na získání finančních
prostředků, přípravě projektové dokumentace a získání příslušného povolení,“ uvedla Eva Knajblová, tisková
mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

www.vecernikpv.cz

šíková. Připouští zároveň, že doufá do
budoucna ve změnu. „Ta silnice už by
to potřebovala. Ale kanalizace je rovněž
třeba udělat. Mrzí nás to, ale obec měla
velké výdaje s kanalizací, cestou a vodovodem. Nejsou opravdu peníze a vesnice už nemá z čeho čerpat,“ konstatovala
starostka.
(sob)

Martin ZAORAL
Nadace Dobrý anděl podporuje pravidelnými měsíčními finančními příspěvky rodiny s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní
situace. „Její zástupci nás oslovili s tím,
že pro svoje putování hledají obce, které
mají v názvu odvozeninu slova dobrý
nebo anděl. Volba padla na nás a my
jsme jim v tomto ohledu vyšli vstříc,“
vysvětlil Večerníku starosta Dobrochova
Miloslav Kříž.
Výletníci, kteří vyrazí do Dobrochova,
mohou navštívit řadu zajímavých míst
v jeho okolí, mezi něž nepochybně patří
například vrch Předina, na němž se tyčí
známý vysílač.
Kromě spousty zážitků si lidé z výletu
mohou odnést i originální suvenýr v podobě Výroční andělské magnetky. Tu si
mohou po návratu domů zakoupit v nadačním e-shopu. Stránky s magnetkami
jsou však skryté a jinde než na daném

hu čeká celkem osm zastavení.
Projekt Fit stezky se zrodil v hlavách
dvou vysokoškoláků. První z nich
před šesti lety vznikla v Hněvotíně u Olomouce. Od té doby jejich
počet výrazně vzrostl a získávají si
stále větší oblibu, které nahrává i ak-

<Cé¾VGM(KVUVG\M[Q\PCéWLGVCVQEGFWNG
Foto: Facebook

vyzkoušet. Dle fyzické zdatnosti si
mohou nastavit i vlastní obtížnost.
„Snad bude Fit stezka v Hluchově
zajímavým zpestřením pro všechny
generace při procházkách či bězích,“
uzavřel za celý tým Fit stezky Jakub
Kriško.
(mls)

+VCMVQN\GPCUVG\EGEXKéKV&QUVWRPÆLUQWXwCMKXÚTC\P÷UPCFP÷LwÊ
EXKM[
Foto: Facebook

tuální uzavření krytých sportovišť.
Jak už Večerník informoval, projekt
Fit stezky představilo vedení obce
už na začátku roku 2018, budování
začalo loni na podzim. Na informačních tabulích se lidé mimo jiné dozvědí, jaké cviky lze na stanovištích

13

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

<PCéMCąK RQUWPWNKCUKFGUGVKMKNQOGVTQXÚ ×UGM
éGTXGPÆ \PCéM[
FQRQNÊCNGUč
(QVQ-NWD
éGUMÚEJVWTKUVč

SDH Vlašim
SDH Sebranice
SDH Nižní Lhoty

Master

SDH Sebranice
SDH Sokolnice
SDH Újezd

5RQNGéP¾HQVQITCHKG×éCUVPÊMčCQTICPK\¾VQTč(QVQ.GPMC5QUÊMQX¾

ní i jinou podporu poděkovala Olomouckému kraji, vedení Určic a také
četným sponzorům.
(mls)

1. Lukáš Navrátil
SDH Ludéřov
2. Zdeněk Černoušek
SDH Bělkovice-Lašťany
3. Dominik Matouš SDH Železný Brod

1. Radek Tesař
2. Petr Slouka
3. Petr Mrňka

0XzLQDGOHW

1. Zdeněk Král
SDH Trpín
2. Ondřej Rybnikář SDH Blanice
3. Lukáš Mrňka
SDH Újezd

0XzLGROHW

1. Adéla Šaňková
2. Edita Šuterová
3. Petra Čaganová

YÙVOHGN\7)$lHOH]QÙKDVLÄ
lHQ\

bojovali v Určicích

Železní hasiči

PROSTĚJOV Spousta aut, ruch, hluk
a do toho výfukové plyny. I tak donedávna mohl vypadat výlet po některých
turistických trasách (nejen) na Drahanské vrchovině. Nyní se tomu ale Klub
českých turistů (KČT) rozhodl udělat
přítrž. A tak některé značené trasy přesunul. Priorita přitom byla jasná.
„Nemusím zdůrazňovat, že k převedení
ze silnice nás vedla jak bezpečnost turistů
ve stále houstnoucím provozu, ale také
zatraktivnění trasy. Málo koho totiž baví
šlapat po asfaltu a dávat pozor na auta,“
konstatuje vedoucí značkař na Prostějovsku Ivan Dostál.
Tentokrát Klub českých turistů se značkaři přesunul červenou značku z prostoru
Drahany, Otinoves a Rozstání do terénu.
A to zejména terénu lesnatého. Akce to
byla dlouhodobá a přispěly na ni i některé obce, kterých se týkala. „Příprava
a schvalovací proces celé akce trvaly něco
málo přes jeden rok a musím ocenit velmi
vstřícný postoj starostů zainteresovaných
obcí. Zvláště pak starosty Otinovsi pana
Petra Koláře, který přispěl též svým dílem
společně s dalšími značkaři při realizaci
změn přímo v terénu,“ poděkoval na dálku Ivan Dostál.
Šlo přitom o logisticky náročnou operaci.
„Sama realizace v terénu byla organizačně

7XULVWÇQD'UDKDQVNXSĆHORæLOL]QDêNX

=PøQD]QDêHQÇWUDV\

21. června 2021

místě nenajdete speciální QR kód, prostřednictvím něhož se k nim lze dostat.
„U nás tento QR kód lidé objeví hned na
dvou místech. Jednak na obecním úřadě
a také u hospody, která stojí u nás na náURČICE U hasičů by měli slouvsi,“ prozradil Miloslav Kříž.
žit muži i ženy ze železa. O tom, že
tomu tak skutečně je, se mohli přesvědčit všichni diváci druhého ročníku sportovní soutěže TFA Železný
hasič, kterou v sobotu 12. června
uspořádal SDH Určice na hasičském
hřišti.
Soutěže se zúčastnilo celkem 53 závodníků z celé ČR, kteří se utkali ve 4
kategoriích. Dorazilo 13 žen, 21 mužů
do 35 let, 10 mužů nad 35 let a zbylá devítka zápolila v kategorii Master, kde se
mimo celkové výstroje běží i s maskou.
Soutěž byla náročná jak v těžkých disciplínách, tak v počasí, které se neustále
měnilo. „Závodníci zdolávali náročnou
trať jako třeba motání hadic, přenášení
těžkých kanystrů, zvedání těžké pneumatiky, zdolávání dvou bariér, tahání
pneumatiky na laně, prolézání tunelu
s maskou,“ popsala Lenka Sosíková
z SDH Určice, která zároveň za finanč-

2QFQDPQW OCIPGVMW OčåGVG \ÊUMCV RQMWF FQTC\ÊVG PC P¾XGU X &QDTQEJQX÷
8G\FGLwÊJQURQF÷QDLGXÊVG34MÐFMVGTÚX¾OQVGXąGEGUVWMWPKM¾VPÊOCIPGVEG
Foto: www.dobryandel.cz
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DOBROCHOV Letos na podzim
oslaví nadace Dobrý anděl deset let od
svého založení. Při této příležitosti pro
všechny příznivce připravila Výroční
andělské putování po deseti zajímavých místech ČR. Mezi ně byl zařazen
také Dobrochov na Prostějovsku.

Na Fit stezce u Hluchova se už cvičí

odpoledni setkal také vodotrysk
vytvořený přímo na hřišti místními
hasiči,“ dodal Kučera, který rovněž
stojí za pořádáním zdětínského
triatlonu. Ten se letos bude konat
v sobotu 10. července. „Ve Zdětíně
to prostě žije, když to bylo možné,
konaly se tu v roce hned tři plesy
a řada dalších akcí,“ uzavřel Tomáš
Kučera.

HLUCHOV Tak a je hotovo!
U Hluchova ve směru na Bělecký
Mlýn vznikla nová Fit stezka kombinující běh a posilování ve volné
přírodě. Na všechny milovníky
0KE UG MQPCV PGDWFG 0C RąÊwGTPÆO UVCXW HTGMXGPVQXCPÆ UKNPKEG UG PKE PG\O÷PÊ pohybu na čerstvém vzduchu na
Foto: Michal Sobecký
zhruba dvoukilometrovém okru-

Navíc je zde ještě jedna překážka, která
brání tomu, aby se silnice změnila k nepoznání. „Ani letos se na ni nedostane,
protože se tam musí udělat nová dešťová kanalizace. Ona je mělce položená.
A na to my jako obec bohužel nemáme.
Je tam zkrátka tento zádrhel,“ posteskla
si starostka Stařechovic Pavlína Men-

skonèil v pøíkopu SRG.RVtőHP]ţVWDQHRUDQLåWěP
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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Foto: Martin Zaoral

stovka mladých sportovců

jjak
ak nabrat
nabraat eenergii
nerrgiii nnaa ol
olympiádě…
lym
mpiááděě…

Zúčastněné děti neplatily startovné, kvůli organizaci však bylo nutné
se na olympiádu dopředu přihlásit.
„Nakonec se nám sešlo celkem 102
přihlášek. Soutěžily nejen místní
děti, ale i z okolních obcí a dětských domovů,“ popsal hlavní organizátor akce Tomáš Kučera s tím,

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství
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ZDĚTÍN Zatímco nad odloženou olympiádou v Tokiu
se stále vznáší obrovské
otazníky, ve Zdětíně se uplynulou sobou 19. června na
Olympiádě dětí a mládeže zápolilo se vší vervou. Navzdory
úmornému vedru na zdejší
fotbalové hřiště v doprovodu rodičů dorazila stovka
přihlášených dětí, které se
postupně utkaly ve čtyřech
disciplínách. U toho Večerník
nemohl chybět!
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Na třetí ročník dorazila zhruba
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aneb jsme s vámi u toho...
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Život zasvětila Orionu, jehož existenci přirovnává Eva Bašková k jabloni
PROSTĚJOV Má tolik zážitků, že
už by mohla klidně sepsat knížku.
Možná i dvě. Aby ne, vždyť Eva
Bašková (na snímku) se v oblasti
pedagogiky volného času pohybuje většinu svého života. Poprvé
si vedení dětí vyzkoušela už jako
náctiletá. Přitom, jak sama říká,
původně vůbec nemířila na pedagogickou dráhu. Čekalo ji tak
velké rozhodnutí, za které už více
než dvacet let mohou být vděční
lidé v němčickém Orionu – středisku volného času. Vedle postu
ředitelky zde zastává organizátorku mnoha aktivit různého rázu od
výtvarných po taneční, do nichž
se v poslední době zapojila s velkou chutí. Právě s takovou, s jakou přistupuje k vedení menších
i odrostlejších dětí. „Je ale pravda,
že někde nerozumím řeči jejich
kmene,“ říká se smíchem věčně
dobře naladěná a navrch energická žena, která už řadu let předává
nejen své znalosti, ale také lásku
k tvořivé práci.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Pamatujete si na své začátky
práce s mládeží? Při jaké příležitosti se tak stalo?
„Moje pedagogické začátky jsou
velmi úzce spjaty právě s Orionem,
chcete-li s domečkem. V době
před rokem 1989 jsem navštěvovala pionýrskou skupinu, která
se pravidelně scházela prakticky formou zájmového kroužku
a jezdili jsme na úžasné víkendovky na Tesák, na Skavsko i jinam. Po roce 1989 se tato pionýrská skupina transformovala
v Místní dům dětí a mládeže,
který postupně měnil nejen název až do dnešního Orion – středisko volného času Němčice nad
Hanou. Ředitelkou se v době
vzniku domečku v roce 1991
stala moje maminka, a tak bylo
úplně přirozené, že jsem se dál účastnila mnohých aktivit, které domeček
nabízel. Jak vyrůstal domeček, dospívala jsem i já a v 18 letech jsem na
domečku vedla svůj první zájmový
kroužek, kterým byla ´Němčina
hrou´. Dodnes si pamatuji některé
děti, které tam chodily. Jako externí
vedoucí jsem tak pracovala nepřetržitě i po maturitě i po dobu své
mateřské dovolené. Protože moje
spektrum zájmů je široké, tak i moje
činnost na domečku byla proměnlivá, vedla jsem jazykové kroužky, ale
dlouho taky keramiku nebo ‚bejby‘
klub, až posledních dvanáct let se
věnuji tanečním kroužkům. V devatenácti letech jsem připravila jako
hlavní vedoucí svůj první tábor na
hradě Svojanov.“
yy Čím vás práce s mládeží kdysi
zaujala? Máte k ní pořád stejný
přístup?
„Já jsem původně vůbec nechtěla
učit. Po střední integrované škole
jsem studovala obor porodní asistentka na VOŠ v Olomouci. Ale
moje zájmové aktivity a vazby na
domeček byly stále velmi intenzivní. Když jsem jednou potřebovala omluvenku od třídní učitelky
z pátečního vyučování, ptala se na
důvod. Řekla jsem upřímně, že jedeme s dětmi na víkendovku. A protože to nebylo poprvé, tak se jí to
nelíbilo. Řekla mi, ať se rozhodnu,
jestli chci pracovat s dětmi, nebo ve
zdravotnictví, že na dvou židlích sedět nemůžu. Tak jsem se rozhodla.

(pousměje se) Mimochodem práce
ve zdravotnictví mě nesmírně bavila,
praxi v porodnici jsem úplně milovala a přivedla jsem na svět tři děti.
(úsměv) Toto rozhodnutí bylo velmi
těžké a taky zásadní. Práce s dětmi
mě ale táhla víc a přístup k ní mám
prakticky od svých dvaceti let, kdy
k rozhodnutí došlo, stejný. Naplňuje mě pozorovat, jak se děti učí, jak
dělají pokroky a zažívají úspěch a radost z toho, co samy vytvořily, baví
mě být průvodcem a pozorovatelem
jejich rozvoje. Naplňuje mě, když vidím, co jsme s dětmi vytvořili. Potřebuji vidět za sebou práci.“
yy Mění se mládež? Pokud ano,
jak?
„Úplně si nemyslím, že by se měnila mládež. Mění se společnost jako
taková. Mění se míra tolerance ke
spoustě jevů, k chování. Děti a mládež vždycky vystrkovaly růžky, a to
jen do té míry, dokud nenarazily.
Teď narazí mnohem později než
dřív. Já naopak mám vždycky obrovskou radost z mladých lidí, chcete-li
puberťáků, kteří jsou pro něco zapálení, kteří s námi jezdí na tábory,
chodí do kroužků, kteří na sobě
chtějí pracovat. Vždycky si uvědomím, jak se zobecňuje tvrzení, že ta
dnešní mládež je hrozně zkažená.
Možná je to tím, že pracuji s dětmi,
které mají zájem o seberozvoj, ale já
si prostě myslím, že máme možnost
pracovat s úžasnými mladými lidmi.
Občas jim ujede ‚ty vole, ty seš hustej‘, ale oni jsou někdy fakt ‚hustí‘.
Někdy nerozumím řeči jejich kmene, (úsměv) ale spoustu dětí už jsme

stejně, jako kdyby mu bylo těch třináct. V každém z nás je dítě, které
touží po pochvale.“
yy Aktuálně má za sebou Orion
těžké období v podobě koronaviru. Jak ho prožil?
„Ano, toto těžké období zasáhlo
úplně všechny. My jsme v první vlně
najeli na různé distanční a on-line
formy výuky a školní rok dotáhli co
nejdůstojněji do konce. V létě 2020
proběhlo dvanáct táborů k všeobecné spokojenosti a v září jsme plni
optimismu rozjeli čtyřiačtyřicet
kroužků z dvaapadesáti nabízených.
V říjnu se nejhorší představy naplnily a naše činnost byla prakticky
zakázána. Po jarní zkušenosti jsme
nechtěli přecházet na distanční výuku. Představou, že zájmové vzdělávání nutí děti k dalším hodinám stráveným u monitoru, jsme okamžitě
hledali řešení, jak najít cestu k dětem
a rodičům jinak. Pravidelnou činnost, tedy kroužky, jsme nenahradili, ale soustavně jsme vytvářeli
tematické vycházky, náměty na tvoření, dlouhodobé úkoly, poznávačky,
sportovní výzvy.“
yy Jak jste to vzali? Jako výzvu?
„Ano, dalo by se to tak říct. Chvíli
nám trvalo, než jsme celou

později. Nesnažíme se dohnat, co yy Projevili se i vandalové, třeba
jsme zameškali, snažíme se spíš vy- na pohádkové stezce. Jak jste se
tvořit místo a čas na ty,
y, kteří se
p zjištění,
j
, že ji
j někdo ničil?
cítila při
vrátili, a pomalu navázat
„Vy
V cházky nám byly ničeny
„Vycházky
na to, proč jsme si tenod prvopočátku. Ale s jídto kroužek vlastně
l roste chuť, a tak i nilem
vybrali. Návrat je
čení gradovalo a úrokrásný pocit.“
veň ničení stoupala.

Úplně si nemyslím, že by se mládež měnila.
Mění se společnost jako taková. Mění se
míra tolerance ke spoustě jevů, k chování.
Děti a mládež vždycky vystrkovaly růžky,
a to jen do té míry, dokud nenarazily.
Teď narazí mnohem později než dřív...
si vychovali v rovnocenné partnery,
vedoucí kroužků či táborové vedoucí, někteří už k nám vodí své děti.
Všechno podle mě pramení v rodině
a v přístupu rodiny k volbě volného
času. Škola a vzdělání jsou důležité,
ale to, jak trávíme volný čas, to je určující a při utváření osobnosti často
dominantní. To, co všechno děláme
ve volném čase a jak přistupujeme
k tomu, co nemusíme, ale jen můžeme, to je úplně něco jiného. Ten
pocit zodpovědnosti, smyslu pro
společnou práci, závazek vůči druhým nebo dobrý pocit z práce pro
druhé, to je alfa a omega zájmového
vzdělávání.“
yy Jaký je rozdíl mezi prací s dospělými a s „dorostem“, dejme
tomu?
„Práce s každou věkovou skupinou
vyžaduje specifický přístup. V čem
jsou všechny věkové skupiny stejné?
V tom, že potřebují uznání, respekt
a pochvalu a je úplně jedno, jestli je
vám třináct nebo padesát. V okamžiku, kdy vás ostatní nepovzbudí ve
vašem nápadu nebo úsilí, neuznají
váš námět a postup, nerespektují to,
jak jste něco udělali nebo navrhli,
nepochválí, je vám smutno. Je to asi
můj vlastní pedagogický princip, na
kterém funguji. Dospělí jsou často
dlouhodobě upozaděni, přehlíženi
a nepochváleni a jejich práce doma
i v zaměstnání je považována za samozřejmost. Když pak přijde takový
dospělý na kroužek a uslyší, jak je
šikovný, jeho malé já se tetelí úplně

situaci uchopili. Všechny domečky napříč republikou se vzájemně
podporovaly a inspirovaly. Vznikl
dokonce portál www.mitkamjit.cz,
který shromažďoval všechny aktivity všech domků z celé ČR, členěné
podle oblasti zájmu, ale i krajů či
jednotlivých středisek volného času.
Toto bylo spíše v první vlně. Ovšem
my jsme nechtěli jen předložit nějakou činnost – námět a nemít z toho
zpětnou vazbu, my jsme chtěli stále
udržovat kontakt s našimi dětmi
i rodiči. Chtěli jsme komunikovat.
Tak jsme začali vytvářet vycházky
a tematické stezky, vytvářeli pracovní listy a čekali, jak se kdo zapojí. Podobně na tom byly ostatní domečky,
a tak jsme se zase od sebe navzájem
inspirovali a vytvářeli nabídku šitou
nám a našim dětem na míru.“
yy Co všechno Orion zorganizoval? V čem se naopak vůbec
nepodařilo nahradit kroužky či
aktivity?
„Mám-li shrnout to, co všechno náš
domeček připravil, je toho opravdu
dost. Pro veřejnost byla připravená
Strašidelná vycházka, Listopadové
pranostiky, Pomoc pro papoušky,
Jaký pán, takový pes, Kde se skrývají kočky či Jarní prázdniny s ORIONEM on-line. Dále například
Slavné stavby světa, Sněhánky, také
Čarodějnická vycházka, Dopravní
výchova s Orionem. K znovuotevření činnosti došlo částečně od
desátého května a k obnovení téměř všech kroužků o čtrnáct dnů
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vizitka
EVA BAŠKOVÁ
✓ narodila se 12. dubna 1978 v Prostějově
✓ pedagožka volného času, lektorka řady
kroužků a organizátorka táborů, ředitelka
Orionu – střediska volného času v Němčicích
nad Hanou
✓ vystudovala střední integrovanou školu
a posléze SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga
v Olomouci, obor porodní asistentka
✓ následně vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci Pedagogiku sociální práce a Učitelství odborných předmětů pro SŠ
✓ rovněž má za sebou tříleté studium na Národním institutu, a to v oboru
manažerského vzdělávání
✓ po studiích učila na základní škole
✓ od 1. srpna 2010 je ředitelkou SVČ Orion v Němčicích nad Hanou
✓ obě její dcery jsou nyní aktivní v rámci Orionu a v rámci něj vedou kroužky
✓ v posledních letech je velmi aktivní na poli tance, loni dokončila studium
v oboru lektor orientálního tance
✓ mezi její koníčky patří orientální tanec, tvůrčí činnosti a zahradničení,
tím největším je pak pečení dortů a zákusků stejně jako vycházky
a vyjížďky na kole do přírody
zajímavost: s rodinou vede chovnou stanici pro psy plemene charles
spaniel, která je zapojená do dočasné péče o týrané psy

Vycházku s Večerníčkem, kterou
máte asi na mysli, jsme pak byli
nuceni předčasně ukončit, protože
boj s vandaly nebral konce. A logicky jsme po každodenní kontrole čtyř kilometrů stezky ztráceli
chuť, čas i sílu vše stále opravovat.
Myslím, že vandaly posiloval i fakt,
že místa, kde vycházky umisťujeme, jsou schovaná, neosvětlená
a málo frekventovaná, jde především o cyklostezky. Co prožívá
člověk, který něco ničí, to netuším.
Vím ale, co prožívá člověk, který
něco pro druhé vytvořil, a to něco
je opakovaně ničeno. Pocit smutku, beznaděje a zklamání. Tento
pocit pak prostoupil všechny mé
kolegy, protože naším motorem
bylo lidem být stále partnerem ve
volném čas. A to jediné, co jsme
mohli dělat, to někdo ničil. Někdo,
komu rodiče včas neřekli, tohle
se nedělá… Vždycky je to totiž
o tom, k čemu vás vedou rodiče.
Je smutné, že si prostě někdo neváží práce někoho druhého. To je
takový základ, který by měl fungovat.“
yy Co byste jim vzkázala?
„Nevím. Snad jen mě napadá to
o těch božích mlýnech... (smutně se
pousměje) Je to prostě smutné.“
yy Na závěr k nejpříjemnějšímu, jaké aktivity aktuálně Orion
nabízí, co bude od léta či podzimu novinkou?
„Teď aktuálně nevíme, co dřív. Konečně jsme rozjeli pravidelnou činnost, kterou na konci května obvykle končíme, tedy kroužky, a do toho
připravujeme opět dvanáct táborů
a také podzimní akce či nabídku
kroužků pro příští školní rok. Také
konečně jezdíme na odkládané semináře zájmového vzdělávání, které
nejsou on-line, a tak čas plyne tak
nějak rychleji. Od září nabídneme
opět zhruba padesát kroužků, jejich
nabídka bude na našich internetových stránkách www.svcorion.cz už
na konci června. Prvního září bude
spuštěno přihlašování a osmnáctého připravujeme přehlídku všech
kroužků – Jarmark volného času –
a na stejný den Němčickou sportovní výzvu. Devátého října pak turnaj
v lukostřelbě a například sedmadvacátého října Strašidlení. Ted si nejvíc
přejeme, abychom znali podmínky
pro konání letních táborů. Na jeden
pobytový tábor máme ještě volná
místa, a tak si přeji, aby se obsadil
i ten.“
yy Jakým směrem byste chtěla,
aby se Orion rozvíjel?
„Víte, zájmové vzdělávání je krásné
v tom, že je proměnlivé, můžete stále
hledat nové trendy a nové cesty, můžete reagovat na poptávku a můžete
rozvíjet to, co vás baví. Naše středisko volného času je jako strom, třeba
jako jabloň, má silné kořeny. A já
věřím, že pevně stojí. Její košatá koruna se rozrůstá a každý rok vyrazí
nové větvičky plné naděje a očekávání, jak se jim bude dařit, některé
větvičky občas zaschnou, a tak se
musí odstranit. V zájmovém vzdělávání to tak prostě je, pořád se něco
děje. Sotva se strom zazelená, hned
vyrazí květy, pak plody, ty se otrhají,
pak listí opadá a strom odpočívá. Jen
ten náš strom moc neodpočívá, koloběh života střediska volného času
je velmi podobný, pořád se opakuje,
a přitom je to vždycky jiné. Já bych
si přála, aby domeček, jak je pořád
ORION – středisko volného času
Němčice nad Hanou označováno,
pokračoval po té cestě, na které je.
Je to správná cesta. Přeji si, aby se
každý rok zazelenal a rozkvetl, jeho
plody aby byly šťavnaté a zralé. Když
je dobrý rok, je vždycky dobrá úroda.“ (úsměv)
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Konstelace hvězd Prostějova
Tato doba bude nakloněna důvěrnostem a lásce. Pokud si Prostějované
chtějí s někým rozumně popovídat nebo najít nového partnera, určitě
by měli využít tyto dny a především víkend. Kdo to zkusí, rozhodně
nebude zklamán.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Neotálejte s vyřízením úředních záležitostí, které jste v posledních týdnech
ignorovali. Máte nejvyšší čas, jinak
budete sankcionováni. A určitě by
se vám nelíbilo sahat hodně hluboko do šrajtofle.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Čeká vás
celkem příjemný výlet, navíc s osobou, bez které si volné chvíle už nedokážete představit. Cesta vás bude
sice něco stát, ale kdo by se díval na
peníze, když vás čekají dny plné radovánek.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Uprostřed týdne u vašich dveří zazvoní
člověk, kterého jste několik let neviděli. Požádá vás o pomoc, což vám
nebude dvakrát příjemné. Odmítněte jej, protože netušíte, do čeho
všeho ten člověk spadl.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nenechávejte nic na poslední chvíli, jak
je vaším zvykem. Zejména před
víkendem, kdy vás čeká odpočinek a určitě si nebudete chtít kazit
dobrou náladu. A nezapomeňte na
narozeniny svého příbuzného.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Bude vám
nebývale přát štěstí, takže klidně
můžete i trochu zariskovat a vsadit
si Sportku. Mějte na paměti, že vaše
šťastná čísla odvodíte od data narození svého partnera. Vyhraných
peněz si užijte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nepodaří
se vám zcela splnit své původní plány, takže z nich musíte hodně slevit.
Ale nebojte se, hned příští týden se
okolnosti změní a vše dokončíte.
Nyní se ale budete muset omezit,
zejména ve výdajích.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Potkáte
kamarády ze školních let, se kterými byla vždycky sranda. Jinak tomu
nebude ani teď, takže při rychle domluveném mejdanu se budete za
břicho popadat. Jen pozor na přemíru alkoholu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nesedejte tento týden za volant svého
vozidla! Přece nechcete riskovat
nehodu a zranění, což vám velice
reálně hrozí. Ostatně pohyb vám
neuškodí, takže choďte pěšky. A začněte více sportovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nepohodnete se se sousedem,
kterému jste poslední dobou trnem v oku. Nedivte se, vaše noční
mejdany by vadily každému. Pokud
chcete urovnat sousedské sváry, flámujte mimo svůj domov.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Práce vám půjde od ruky, takže spokojeni nebudete pouze vy, ale hlavně váš nadřízený. A právě teď máte
nejvyšší čas požádat jej o zvýšení
platu nebo tučnou prémii. Nebojte
se, neukousne vás.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Už
teď plánujete dovolenou, ale stále se
nemůžete rozhodnout, jak a s kým
ji strávit. Ujasněte si to ale rychle,
ať nepřeberete. Během víkendu vás
čeká romantická chvíle s partnerem, v což jste už nedoufali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Přestaňte
kritizovat druhé a raději si zameťte
před vlastním prahem. Poslední dobou jste hodně agresivní a pomalu
jistě ztrácíte své nejbližší kamarády.
Čím dřív změníte své chování, tím
lépe pro vás.

nákupní
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: CIDERY...

440 ml

22,90

22,90

20,90

22,90

16,90

22,90

Cool Lemon

500 ml

-

-

12,90

19,90

14,90

-

Zlatopramen radler
grapefruit

500 ml

18,90

18,90

-

13,90

18,90

-

Kingswood Apple Cider Dry 330 ml

21,90

-

-

21,90

21,90

-

330 ml

21,90

21,90

17,90

21,90

17,90

-

Lišácké jablko cider jablko 500 ml

22,90

-

23,90

22,90

22,90

15,90

Naše
4'57/¦

Cider je víno vyráběné řízeným kvašením moštu. Nápoj je populární především
u mladší generace, o jeho původu a rozšíření se však vedou dlouhodobé spory.
Vznik výroby cidru je pravděpodobně spojen s oblastí dnešního Baskicka. Obsah
alkoholu se pohybuje od 1,2 % do 8,5 %. A tak jsme se vydali zjišťovat, kde se dá
ušetřit. Strongbow Apple Cider zakoupíte nejlevněji v Tescu, pro Zlatopramen
radler s příchutí grapefruit se stavte v Kauflandu, Lišácké jablko cider nabízí za
nejvýhodnější cenu Penny market a Cool Lemon Billa. Tam společně s Tescem
mají i nejlevnější Frisco Cider lesní ovoce. Kingswood Apple Cider Dry jsme objevili na třech místech a všude za stejnou cenu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 16. června 2021.

19112211384

Jsme tu
pro vás
i na internetu

2NUHVQtKRVSRGiíVNiNRPRUDY3URVWĨMRYĨ

INFORMUJE
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Dne 16. 6. 2021 byl zahájen
1. ročník soutěže „Cena hejtmana
Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“, která probíhá
ve spolupráci s Radou kvality ČR,
garantem soutěže. Soutěž má regionální charakter, cílem je ocenit
podnikatelské subjekty (firmy),
organizace veřejného sektoru,

obce, mikropodniky a živnostníky působící v Olomouckém kraji
na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR).
Pro zájemce o účast v soutěži jsou
připraveny bezplatné on-line semináře, které budou vedeny CSR
manažerem a proběhnou na konci
června a srpna 2021. Dozvíte se zde

podrobnosti k průběhu soutěže: jak
se přihlásit, jak vyplnit sebehodnoticí dotazník, jak probíhá hodnocení a kdy a kde budou vyhlášeny
výsledky soutěže.
Více podrobnějších informací naleznete na www.ohkpv.cz nebo na www.
olkraj.cz v sekcích NEPŘEHLÉDNĚTE a VEŘEJNÁ SPRÁVA.(ohk)

129,1.< 9 'Č&+2'29¦0
32-,j7ö1ªuRTG\GPËPÙ
Po velmi dlouhé době jsme opravdu rádi, že můžeme nabídnout
školení realizované prezenční formou. Nenechejte si zítra, tj. v úterý 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 zabezpečení 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 zajišťujícím 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

Strongbow Apple Cider

Frisco Cider lesní ovoce
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elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Dne: 7. 7. 2021 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice Březský vrch, Tyršova, areál ZŠ+G
Konice, sportovní hala, dům seniorů, sokolovna. (Netýká se polikliniky č.392).
EG.D, a.s.

%ORNRYpîLÔWüQt
PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 22. června: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova – Janáčkova směr železniční
přejezd
čtvrtek 24. června: Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště Aquapark, cyklostezka za
Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů 2x, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště
U sv. Anny (H&Z), spojka Krasická-Anenská cyklostezka a zeleň

21061510757

Ja
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KOUPÍM

SLUŽBY

Pronajmu plně vybavený byt 1+1 Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
v Prostějově. Tel.: 704 416 641
mail: jos.bures@seznam.cz,
Pronajmu byt 2+1. Situovaný na jih, www.zednickepraceprostejov.cz
velký balkon. V okolí plná občanská
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
vybavenost. Tel.: 704 416 641

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

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost).
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
Tel.: 736 791 091
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčRodina shání ke koupi dům v PV a okolí. kem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Tel.: 737 601 184
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodoKoupím byt nebo dům do 10 km vod. baterií - WC - plynové ohřívače
od Prostějova k rekonstrukci.
vody (KARMY - PO 35- 371). ZabuTel.: 777 164 309
dování bezpečnost. zámků do bytů.
KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

OZNÁMENÍ
V srdci města na ulici Kravařova 8
jsme otevřeli novou vinárnu s velkou
kapacitou posezení a velkým výběrem vín.
V nabídce máme i prémiové alko i nealko
nápoje či točené pivo. Zveme Vás už
teď, ale hlavně 2. a 3. července na velkou
degustační akci, která zahrnuje od 17:00
do 20:00 hod ochutnávku stáčených
vín zcela zdarma + malé pohoštění.
Otevřeno od 14:00 do 22:00 hod.
Rezervace možná na tel.: 778 886 773,
739 385 300. Info o naší vinárně + foto na
www.ufranzejosefa.cz.

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140
Stříhání pejsků Pv tel.: 606 166 853.

Dnes, tj. 21. června 2021
vzpomínáme 25 let
od výročí úmrtí naší maminky
paní Milady FEDOROVÉ.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 24. června 2021
vzpomeneme 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Stále vzpomínají
dcery Jana a Naděžda.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení.

Jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Odešla jsi cestou,
po které chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nám nechala dokořán.

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.

FINANCE

Dne 23. června 2021
si připomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav MICHÁLEK.
S láskou stále
vzpomíná rodina.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 24. června 2021
tomu bude 10 let,
kdy nás opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi,
děkují manželka Alena
a dcery Zuzana a Veronika
s rodinami.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách navždy zůstáváš.

16011421482

20043020669

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Dnes, tj. 21. června 2021,
by se dožila 75 let
paní Marie BĚLEJOVÁ
rozená Zavadilová
z Kostelce na Hané.
Děkujeme všem,
kteří ji měli rádi
a vzpomenou s námi.
Manžel, synové
a dcera s rodinami.

Dne 25. června 2021
vzpomeneme 26 let od úmrtí
pana Zdeňka FALTÝNKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera Jolana
a syn Radek s rodinami.

PRODÁM
Prodám st. parcelu v Konici.
Tel.: 606 605 690
Dnes, tj. 21. června 2021
by se dožil 100 let
pan Rostislav KONEČNÝ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinou.

21061620769

21031920334

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
21061820778

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

UZÁVĚRKA řádkové inzerce je
v PÁTEK 25. června, v 10.00 hodin
SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

21040610387

10

Dne 24. června 2021
by oslavil 85 let
pan František ŠVALBE
z Prostějova.
Vy, kteří jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami.

Dne 16. června 2021
uplynuly 3 roky
plné bolesti a smutku,
kdy nás opustila naše drahá
a milovaná dcera a sestra
paní Marta VÁCLAVÍKOVÁ
ze Želče.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
maminka a sestry Pavla,
Ludmila a Eva s rodinami.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

Marie Hanzalová 1945
Marie Procházková 1941
Leo Procházka 1944
Jana Doležalová 1944

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 28. června 2021
Prostějov Jaromír Dvořák 1946 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov
Prostějov Viliam Filický 1963 Kralice na Hané
Prostějov Jindřich Smolka 1941
Orlovice Kamila Faltýnková 1966 Čechůvky

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Petr Palička 1948 Kralice na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 21. června 2021
Ladislav Trnečka 1959 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Baar 1956
Květa Dufková 1939
Rudolf Chytil 1934
Bedřiška Faltýnková 1937

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Prostějov Pátek 25. června 2021
Prostějov Alois Vysloužil 1941 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov Vlasta Vojkůvková 1927
Kralice na Hané
Prostějov

soutěže
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á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH
I pětadvacáté číslo tohoto roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 24. 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 Mánesova
Jana RAJTROVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pokáč
Michaela PIŇOSOVÁ, Plumlov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V BLUDIŠTI
Karolína MOUDRÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstup do centra.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 1, 9, 8
Věra HEJČOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

21042960512

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Na prostějovských kurtech dnes začíná tenisové CZECH OPEN
Lenka HEGENGEROVÁ, Přemyslovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá '9ċ96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
TENISOVÉ CZECH OPEN....

20073161193

21032510360

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
CÉVA, SPRAŠ, BASE, STAV, KVIZ, CHTÍT, OKÁČ, ČÁPI, VZOR, BÁJE,
BRAK, ŠITÁ, KITAJ, RUKSAK, KOLIBA, BUVOL, PSÍK, ŠLOH, KUPA,
ACER, POTÁČE, ÁCHAT, LIKR, UČITEL, DEBIL, SÍLY, ERBY

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ]HVRUWLPHQWXSURGHMQ\

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtOHNFL

21050460527
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU a
graficky lehce poupravili hvězdnou posilu realizačního
týmu prostějovských Jestřábů, která je mistrem světa a
hlas bývalého hráče můžeme pravidelně slyšet při hokejových přenosech na ČT SPORT...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
VHVOHYRXYKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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akce
v regionu...

Svatojánské čarování
pod Kosířem
Tradiční akce se bude konat nadcházející sobotu 26. června. Připraven
bude zábavný program pro rodiny
s dětmi, ukázka svatojánských tradic, tematická dílnička. Návštěvníci
budou moci s babkami kořenářkami
projít zámeckým parkem. Dozvědí se
něco o vzácných bylinách, stromech
a rostlinách, co v něm rostou. Ukáží
svatojánské tradice, jak se vije věneček, a nakonec si vyrobíte něco na památku. Počet míst je omezen, proto
organizátoři doporučují rezervaci na
rezervacecpk@seznam.cz.

630 LET MĚSTA PROSTĚJOV
KDY: SOBOTA 26. ÈERVNA 2021, 13.00 DzHODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Už tuto sobotu si to všechno vynahradíme! Významné výročí 630 let od
povýšení Prostějova na město jsme
si všichni připomněli už vloni, ale bohužel kvůli pandemii covid-19 a následným tvrdým protiepidemickým
opatřením musely být velkolepé oslavy odloženy. Uskuteční se tak až letos
a na sobotu 26. června připravilo statutární město Prostějov ve spolupráci
s Kulturním klubem Duha celodenní
program na náměstí T. G. Masaryka.
„Naplánovali jsme oslavy co nejblíže
prázdninám a věříme, že omezení bude

již co nejméně. A jsem přesvědčena, že
program je hodně atraktivní a Prostějované se po celý den hodně pobaví,“
konstatovala Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
Na prostějovské náměstí můžete zamířit už v sobotu dopoledne, kdy bude
otevřeno několik prodejních stánků se
zajímavým sortimentem. Vlastní kulturní program začne hodinu po poledni
pochodem bubeníků a vyvolávačů a ve
14.00 hodin se návštěvníci oslav mohou těšit na příjezd Jošta Moravského.
Následovat bude bujará středověká

oslava, představí se rytíři svatého grálu,
v zámku a podzámčí vystoupí taneční
skupina Via Nemesis, následovat budou
historické písničky v podání Bohemia
Bards, šermířské a divadelní představení
Barbarů a další a další vystoupení. „Já
osobně se nejvíce těším na povídání s katem,“ smála se náměstkyně Sokolová.
Celodenní program 630. výročí povýšení Prostějova na město skončí na
náměstí T. G. Masaryka ve večerních
hodinách závěrečnou zdravicí městu
a koncertem středověké – rockové kapely Clamortis.

Zimní olympiáda
Druhý poslední ročník Zimní olympppijády v Nezamyslicích se bude konat
na kopci Mount Nezamysl ve výšce 8 000 mm nad Mořicemi v pátek
25. června od 15:55 minut. Vstup bude
umožněn pouze pozitivně naladěným
sportovcům v zimním oblečení. Akce
nevyužívá žádnou dotaci z EU, Ruska
či Číny a je plně hrazena z vlastních sil
a nadšení.

Konické Štrapáce
a Na kole okolo Konice
Oblíbené turistické akce Konické
Štrapáce a Na kole okolo Konice se
uskuteční tuto sobotu 26. června.
Prezentace bude probíhat v Litovel
klasik restaurant v Konici cca 500 m
od nádraží ČD. U restaurace je parkoviště
pro osobní automobily. Start bude průběžný v době od 6.30 do 9.30 hodin. V cíli
budou organizátoři na účastníky čekat na
stejném místě až do 19:00 hodin.

Dětský den ve Stínavě
Obec Stínava a SDH Stínava pořádají
v sobotu 26. června od 13:00 hodin
Dětský den na hřišti. Od 17:00 hodin
bude připraveno posezení s kapelou
Prolom. Pro děti bude připravena
skluzavka, veselá show animáků, dětský
karneval a diskotéka, malování na obličej. Každé dítě v pohádkovém kostýmu
dostane odměnu. Občerstvení budou
zajišťovat místní hasiči.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 21. června
17:30 GODZILLA VS. KONG
akční film USA
20:00 O NEKONEČNU
fantasy Švédsko
úterý 22. června
15:00 ŠARLATÁN
historické drama ČR
17:30 TICHÝ SPOLEČNÍK
české komediální drama
19:30 BON JOVI FROM ENCORE NIGHTS
hudební dokument USA
středa 23. června
17:15 RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční film USA
20:00 LÉTO V KREUZBERGU
romantické drama Německo
čtvrtek 24. června
18:00 MATKY
česká romantická komedie
20:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
mysteriózní horor USA
pátek 25. června
15:00 DIVOKÝ SPIRIT
animovaný film USA
17:00 NIGHTLIFE: NA TAHU
německá romantická komedie
sobota 26. června
14:15 MOŘE KOUZEL
animovaný film USA
16:00 LUCA
animovaný film USA
18:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
18:00 SLAM A POETRY EXHIBICE
vystoupení KINO KAFE
21:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
A ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
neděle 27. června
10:30 TOM A JERRY
animovaná komedie USA
15:30 DIVOKÝ SPIRIT
18:00 PŘÍPITEK
francouzská komedie
20:00 MATKY

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
do 30. června
MINECRAFT A DISNEY
V KNIHOVNĚ
Mají vaše děti rády Disney pohádky nebo
hru Minecraft? Pak určitě nepropásněte
červnovou soutěž na oddělení pro děti
a mládež. Soutěžící si ověří, jak dobře
znají svůj oblíbený svět. Mohou si vybrat
Disney či Minecraft, nebo oba. Malou
odměnou za vyplněný kvíz dostane každý.
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
Zbav se starého telefonu a vyhraj poukaz
na nákup knih. Odevzdané telefony budou odborně rozebrány a zrecyklovány.
Mobil můžete odevzdat v čítárně nebo
na oddělení pro děti a mládež.

Letní kino
Mostkovice
pátek 25. června
19:00 ČECHOMOR
– 33 RADOSTÍ ŽIVOTA
koncert populární kapely
sobota 26. června
21:00 3 BOBULE
česká komedie

Letní kino
Metro 70
Na nádvoří zámku
pátek 25. června
21:30 PALM SPRINGS
komedie USA
sobota 26. června
21:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie

Zámek
Èechy p. Kosíøem
sobota 26. června
9:30 SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ
výtvarný workshop zachycuje zámek
a okolní zahrady v jejich svěží letní podobě,
kreslit a malovat se bude suchými i olejovými pastely, využít můžeme i akrylové barvy

Zámek
Konice
sobota 26. června
17:00 HARLEJ + KOMUNÁL
koncert známých kapel
do 27. června
SLUNCE AUSTRÁLIE
výstava Václava Ježka

Zámek
Plumlov
25. června
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
divadelní představení
sobota 26. června
16:00 OBRAZY LICHTENBERG
vernisáž výstavy
17:00 B. DOSTALÍKOVÁ
klavírní koncert

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
10. ROČNÍK MEMORIÁLU LUĎKA MAŘÁKA
výstava fotografií

Koncert kapely Harlej v Konici
V sobotu 26. června od 17:00 hodin
v zámeckém parku v Konici se bude
konat koncert kapel Harlej a Komunál.
Ještě předtím vystoupí zpěvačka
Gabriela V. G. a skupina Dragon.

Muzeum a galerie

Point v zámeckém sklepení

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

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
FENOMÉN SAUDEK
výstava fotografií
početná kolekce manýristických fotografií, na
nichž se objevuje i ikonická „zeď,“ dominanta
ze 70. let minulého století, ale i mnoho dalších
a také obrazy, kterými se slavný fotograf vyjadřuje v poslední době, je dovezena do Prostějova poprvé a originálním doplněním jsou fotografie prostějovských tvůrců, kteří tak chtějí
vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. června
V LESE
výstava prací z okresní výtvarné soutěže
úterý 22. června
14:00 ZUŠKOVINY
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
18:30 ZA ČÁROU
klauniáda pro děti i dospělé
(nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí)
středa 23. června
17:00 LIŠKA BYSTROUŠKA
rodinné představení plné hudby
(nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí)
18:30 ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KONĚ
SE PŘECE STŘÍLEJÍ
čtvrtek 24. června
17:00 EKO STORIES
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
18:00 AŽ ODPADÁ LISTÍ Z DUBU
(nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí)
pátek 25. června
9:00 CIRKUSÁRIUM
(nádvoří zámku)

Představení prostějovského Divadla Point Miluju svůj mobil bude
k vidění v pátek 25. června od 19:00
hodin ve sklepení pod kamenným
sálem na zámku v Plumlově.

Klavírní koncert v Plumlově
Zámek Plumlov se v sobotu 26. června
od 17:00 hodin rozezní klavírním
koncertem Barbory Dostalíkové, který
se bude konat v obřadní síni zámku.
Zazní romantické i populární melodie.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 22. června od 16:30 do 17:30
hodin se koná kurz s P. Sochorovou MONTESSORI – VŠESTRANNÝ ROZVOJ
DÍTĚTE, ve kterém kromě základní edukace rodičů bude k dispozici cca 50 pomůcek
(hraček). Jednotlivé aktivity rozvíjejí smyslové poznání, jemnou motoriku, matematické myšlení a slovní zásobu. Kurz je určen pro
rodiče s dětmi ve věku 18 měsíců – 4 roky.
* ve čtvrtek 24. června od 17:00 do 19:00
hodin se koná DRÁTKOVÁNÍ. Tvořivá
dílna s E. Svobodou, na které si můžete
vyzkoušet drátkování skleničky s hrdlem.
Bude se používat vázací drát paměťový,
který zajišťuje snadnou manipulaci. Finální
vzhled sklenice lze ozdobit korálky podle
vlastní fantazie. Veškerý materiál k výrobě
bude k dispozici, ovšem je potřeba se na
dílnu přihlásit, a to do 21. června.
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská
pobočka
Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
v rámci výhod a dávek sociální péče. Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15,
pondělí 9-12hod a dále po tel. domluvě.
* v úterý 15. června od 10:00 hodin je na
progamu návštěva Botanické zahrady. Sraz
účastníků před vchodem.
* ve čtvrtek 17. června od 9:00 hodin se
uskuteční PLETENÍ Z PEDIGU.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 23. června od 9:30 do 15:30
hodin je na programu VYCHÁZKA
OKOLÍM ALOJZOVA. Vycházka nejen
pro seniory lesními cestami nad Alojzovem. Projdeme kolem studánky Libušinka
i několika dalších zajímavých míst. Cestou
se zapojíme do hledání kešek.
Ráno odjezd v 9:30 autobusem do Alojzova (st. č. 12), návrat opět z Alojzova nebo
ze Seloutek do 15:30. Délka trasy asi 8 km.
* v sobotu 26. června od 9:00 do 15:00
hodin se pořádá DEN PRO PŘÍRODU NA
KOSÍŘI. Jednodenní akce pro veřejnost na
pomoc přírodě na loukách Velkého Kosíře.
Ráno sraz v 9 hod. u 1. zastavení naučné stezky Velký Kosíř nad Čelechovicemi. Budeme
hrabat a uklízet seno v okolí Růžičkova a Státního lomu. Pracovní nářadí bude zajištěno.
Všichni zájemci obdrží informační materiály
o přírodě Velkého Kosíře a přírodě okresu
Prostějov. Pro předem nahlášené účastníky
bude připraveno občerstvení včetně oběda.
Uvítáme, pokud se předem přihlásíte na
tel.: 603 730 594 nebo na iris@iris.cz.
Bližší informace na www.iris.cz,
Facebooku a tel.: 603 730 594.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování - to vše s psycholožkou
Marcelou Anežkou Kořenkovou.

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 22. června od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů na tradičním místě
LIPKA, Tetín 1, Prostějov TVŮRČÍ
DÍLNU. Přijďte si vytvořit krásné obrázky
pomocí této zajímavé výtvarné techniky.
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PROSTĚJOV
Prostějovské eskáčko
o
mělo hodně nakročeno
u
k tomu, aby do svého mančaftu
přivedlo velezkušeného veterána.
Vysněnou posilou předsedy 1.SK Františka Jury
byl Pavel Zavadil! Záložník sice původně loni
v prosinci ukončil kariéru, po hořkém odchodu
z funkce sportovního manažera SFC Opava se
však rozhodl na profesionální trávníky ještě vrátit.
A nechybělo moc, aby se tak stalo v dresu třetího týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2020/2021!
„Ano, byli jsme z devadesáti procent dohodnuti
a blízko podpisu smlouvy. Nakonec vše přebila
nabídka brněnské Zbrojovky. „Je to škoda,“ zalitoval šéf prostějovského fotbalu.To by však nebyl
ambiciózní František Jura, aby neměl v rukávu ještě jeden trumf.„Dnes mám jednání s další legendou českého fotbalu,“ navnadil fanoušky. A to už
přivedl do kádru útočníka z německých Drážďan!

ƔƔ V úterý 15. června se v Olomouci sešel
volební sněm krajské organizace Občanské
demokratické strany. Nejvýše postavený
Prostějovan Petr Sokol bude na kandidátce
koalice SPOLU v Olomouckém kraji na
šestém místě. Více čtěte v příštím čísle!
ƔƔTalentovanáčlenkaTKAgrofertProstějov
Sára Bejlek (na žebříčku WTA bez umístění)
na své vítězství na turnaji Macha Lake Open
nad favorizovanou soupeřkou Američanku
Whitney Osuigweovou (228.) v osmifinále
nenavázala a turnajové čtyřce Rece-Luce Janiové z Maďarska, které patří 185. místo světa,
podlehla ve dvou setech 4:6, 3:6.
ƔƔ V pondělí 14. června odebírali pracovníci hygienické stanice vzorky vody z Plumlovské přehrady. Voda je podle výsledků rozboru čistá, žádné zdravotní problémy lidem při
koupání nehrozí.
ƔƔ Čechovičtí fotbalisté shánějí nové trenéry pro žáky, informaci klub uveřejnil na své
facebookové stránce.
ƔƔ Klub kuličkářů Hanácká trefa má za
sebou první letošní turnaj Bedihošť Open,
který se uskutečnil minulou neděli.
ƔƔ S menší změnou se ode dneška, tj. pondělí 21. června, musí vyrovnat v Přemyslovicích, kvůli opravám silnice se totiž dočasně
přesune v obou směrech zastávka Přemyslovice-obchod, a to blíže k Hluchovu.

6/$9,/µ63ô&+

„Překvapilo mě, kolik dorazilo
dětí. Hodně nás to potěšilo, ale
zároveň to znamenalo pořádný
zápřah,“ nezastíral šéftrenér mládeže Smejkal. Právě on s myšlenkou dětského dne přišel. Malí
účastníci plnili různé úkoly, přičemž si otestovali své dovednosti.
Za odměnu si odnesli sladkosti či
balonky s logem prostějovského
klubu. Trenéři navíc představili
ukázkový letní trénink. „Na akce
jako dětský den by se nemělo zapomínat. Dnes se na většinu dětí
vyvíjí tlak ve školách, sportu a vůbec v řadě věcí. Nějaká spontánnost a radost z běžných chvil se
ale vytrácí,“ vyjádřil se Smejkal.
Není to poprvé, co klub organizuje nehokejové akce. V minulosti
tak třeba uspořádal basketbalový
turnaj.
(sob)

ƔƔ Spolek prostějovských fotografů
Ɣ
za
zahájil vernisáží již 10. ročník výstavy,
kt
která je věnována tragicky zesnulému
za
zakládajícímu členu.
strana 22

ƔƔ Hokejisté Prostějova představili
další hráče ze své soupisky pro novou
sezónou. Fanoušci se mohou těšit například na Zajíce...
strana 41

NOVINKY Z TÁBORA ESKÁČKA A LOS F:NL 2021/2022
NAJDETE NA STRANÁCH 35 AŽ 37

PROSTĚJOV Zpestření jak pro
děti, tak pro trenéry přineslo
zábavné odpoledne v podání klubu SK Prostějov 1913.
Hokejisté u bistra Hloučela přivítali hodně dětí, a to na pěti
aktivitách. Organizátoři v čele
s trenérem Filipem Smejkalem
měli plné ruce práce.

V
VZPOMÍNKA
N
NA MAŘÁKA

JESTŘÁBÍ PŘÍRŮSTKY

MILUJÍ
'øWVNÛGHQKRNHMRYÇKRSRWøUX
&! *+12é0+1
ƔƔ Prostějovská cyklistka SKC TUFO
PARDUS Gabriela Bártová se stala mistryní
České republiky v silničním závodě juniorek! O uplynulém víkendu získala navíc
bronz v časovce.

Naleznete
uvnitř

➢

PROSTĚJOV
ƔƔ Nový král prostějovského challengeru MONETA Czech Open Federico Coria
dvoustrana 42-43
navázal na svého bratra Guillerma

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Haná zve na oslavu

devadesátin

7*NQWéGN[VQåKNQKFÊM[F÷VUMÆOWFPKQFRTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVč
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Velké kulatiny se chystá
oslavit fotbalový klub Haná Prostějov. Ač
to může znít neuvěřitelně, od založení
tohoto oddílu uplynulo už dlouhých
a krásných devadesát let. A jak protikoronavirová opatření povolila, pustil se klub
do organizování a plánování. Program, jehož kompletní znění najdete na straně 32, může
rozhodně zaujmout všechny – i nefotbalisty.
Proběhne výstava ke klubu nejen o fotbale, ale hlavně o lidech, kteří se
v něm za téměř století objevili. Děti potěší nepochybně skákací hrad.
„Dále budou nachystané profesionální trampolíny, které se používají na
zápasech, včetně olympijských her. Dospělí i děti budou mít možnost
si vyzkoušet lekci pod dohledem trenéra,“ láká předseda oddílu Daniel
Kolář.
Prim však pochopitelně bude hrát fotbal – během odpoledne si fotbalisté
z Hané střihnou „jen“ pět zápasů. Odpoledne plné fotbalu zahájí mladší přípravka, aby program o čtyři a půl hodiny později zakončil zápas
„áčka“ Hané proti výběru Prostějovska. A bude se přitom na koho těšit!
Kdokoliv zároveň přijde, bude mít možnost si takzvaně „začutat“, pro
děti i dospělé organizátoři umožní zapojit se do dění i aktivně. Celkově
pak lákají a zvou na odpoledne plné pohody. Akce se uskuteční 26. června od 13.00 hodin v areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově.
„A bude se to konat za každého počasí, nelze cuknout. Snad nám tedy
vyjde a všichni si společně užijeme,“ uzavřel Daniel Kolář.
(sob)
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KONEC TICHA V DIVADLE!
NA KONCERT VILÉMA VEVERKY
1(-=1É0Ě-äÌ ÿ(6.ë +5Éÿ 1$ +2%2SE JEN TAK NEZAPOMENE
*QDQLKUVCX[UVQWRKNURQNGéP÷UGUXÚOKMQNGI[U7NVKOCVG9$CPFW

PROSTĚJOV Prostějovské divadlo konečně ožilo. Po nekonečných 257 dnech ticha zazněla uplynulé úterý 15. června z jeviště
Městského divadla v Prostějově hudba Viléma Veverky a dalších
muzikantů sdružených do Ultimate W Bandu. Pro zhruba dvě
stovky diváků to byla jedinečná příležitost uvědomit si, jak zásadně jim podobné akce chyběly. A u toho Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerník
k

Martin
ZAORAL
Vilém Veverka je zřejmě nejznámější
český hráč na hoboj, který mimo mnoha jiného zvítězil na jedné z nejprestižnějších světových soutěží v japonském

Tokiu. Do Prostějova dorazil i se svým
Ultimate W Bandem tvořeným sedmi
muzikanty. Dvoje housle, jednu violu
a violoncello tak ještě rozšířilo „jazzové
trio“ v podobě klávesisty, kontrabasu a bicích. První polovina koncertu
patřila veselým melodiím Antonia
Vivaldiho. Uzavřela ji precizně zaranžovaná píseň z repertoáru legendárních
Led Zeppelin Kashmir. „Tahle skladba poslala více lidí do vesmíru jako

NASA,“ glosoval jeden z posluchačů.
Koncert Viléma Veverky byl odložen
celkem třikrát. Sám muzikant si pobyt na
jevišti po dlouhé nucené pauze vyloženě
užíval a několikrát z něj zmínil mimo jiné
dlouholetou dramaturgyni prostějovského divadla Evu Zelenou. „V rámci cyklu
abonentních koncertů uslyšíte ještě
spoustu skvělé hudby. Ale nám už prostě
nikdo nevezme, že jsme byli první,“ prohlásil mimo jiné urostlý muž, který si dle
vlastních slov vzal za cíl vyslovovat stejně
dobře jako herec Jiří Adamíra.
Druhá část koncertu patřila dílu argentinského skladatele Astora Piazzoly,
jehož lahodné Libertango skutečně
svádělo nejen k tanci, ale i k lásce. Pro
většinu posluchačů bylo následně asi

velkým překvapením, s jakým až rockovým nádechem lze zahrát skladbu „otce
symfonie“ Josepha Haydna. Vše uzavřela
skladba slavného Ennia Morriconeho
z filmu Machine Gun McCain. Následoval dlouhý aplaus vestoje.
„Všichni posluchači prožívali výsostnou hudbu mimořádných muzikantů
s nebývalou intenzitou a zase si naplno
uvědomili, že opravdové, živé setkání
hlediště a jeviště nenahradí žádné záznamy a streamování. Tenhle koncert bude
patřit k těm, na které se nezapomíná,“
shrnula ředitelka prostějovského divadla
Jana Maršálková.
Po konci koncertu se Městské divadlo
opět zahalilo do ticha, opět ožije až
s koncem letních prázdnin.

Foto: Martin Zaoral

0C\¾X÷TUGFQUVKFNQWJQVNGUMCNQXGUVQLG

Foto: Martin Zaoral

Z VÝSTAVY

Z VERNISÁŽE
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Fotografie v Duze odhalují krásu

PÜKü@NàOTüDNO<GD?Á

PROSTĚJOV Můžete si sbalit kufry a vyrazit za krásnou přírodou
do zahraničí. Ale objevit ji můžete
i v našem nejbližším okolí. Abyste
ji však náležitě ocenili a zachytili
i pro ostatní, je v obou případech
nezbytné umět se dívat. Právě
díky tomuto daru vznikly některé
ze snímků, které je možné vidět
v prostorách Kulturního klubu
Duha. Výstava Spolku prostějovských fotografů byla ve čtvrtek
17. června zahájena slavnostní
vernisáží.

Martin ZAORAL
0¾XwV÷XPQUVCMVW¾NPÊXÚUVCX[XGiRCNÊéMWRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GCLGXÚTC\P÷
PCFRTčO÷TP¾
Foto: Martin Zaoral
PROSTĚJOV Je to prostě fenomén! Výstavu slavného Jana Saudka ve Špalíčku prostějovského
muzea během prvních dvou týdnů zatím vidělo 423 návštěvníků.
Přehlídku toho nejlepšího, co světoznámý fotograf za svůj život
vytvořil, doplňují snímky deseti regionálních tvůrců, kteří mu
tímto způsobem vzdávají hold.

„S výstavou jsme spokojeni, návštěvnost je to pro nás určitě nadprůměrná. Těší nás i četné ohlasy, které se
nám schází v návštěvní knize,“ okomentoval statutární zástupce prostějovského muzea Václav Horák.
Pokud jste výstavu Fenomén
Saudek dosud nenavštívili, máte
k tomu příležitost až do 5. září.
(mls)

Spolek prostějovských fotografů vznikl před 12 lety jako volné sdružení
aktivních uměleckých fotografů s podobnými zájmy. Kromě fotografování
je spojuje také záliba v cestování, láska
k přírodě a horám. Svoji tvorbu jeho
členové každoročně prezentují mimo
jiné na společné výstavě, která byla
letos již po desáté věnována tragicky
zesnulému zakládajícímu členu Luďku Mařákovi, a kromě něj též novinářce a člence Okrašlovacího spolku
města Prostějova Jarmile Pospíšilové.
Většina vystavených fotek se tematicky věnuje zejména krajině,

Moravského Toskánska
0CXGTPKU¾åXÚUVCX[
FQ &WJ[ FQTC\KNC
\JTWDC RCFGU¾VMC
URąÊ\P÷PÚEJFWwÊ
Foto: Martin Zaoral
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Jubilejní vzpomínka
na Luïka Maøáka

najdeme zde však i několik aktů či
portrétů. „Líbí se mi tu hlavně fotky
hanácké krajiny, protože pokud právě ji chcete zachytit nějak zajímavě,
musíte k tomu dodat nějaký svůj
vlastní vklad, zatímco když fotíte
exotické končiny, tak ty jsou zajímavé samy o sobě, nemusíte se tolik
snažit. Proto tady oceňuju hlavně

to, jak Pepa Franc zachytil Kroměřížsko, cyklus Luboše Čehovského
nazvaný Moravské Toskánsko a některé další fotky,“ zhodnotil známý
prostějovský fotograf a malíř Bob
Pacholík, který na výstavu dorazil, ač
sám je členem „konkurenčního“ Fotoklubu Prostějov. „Naši celoroční
tvorbu plánujeme představit v říjnu

v budově okresního archivu,“ zmínil
se v této souvislosti Pacholík.
Výstava Spolku prostějovských
fotografů bude v Kulturním klubu Duha přístupná na vyžádání
od pondělí do čtvrtka od 9:00 do
17:00 hodin a v pátek od 9:00 do
12:00 hodin a také při večerních
a víkendových akcích.

3=JO<ID>F½U<CM<?îQTFQ@OGTNJ>CT&UI@HJ>IDàIÁ>CKMJNOîM<?@G
Artefakty mladé umělkyně byly k vidění
též na Václavském náměstí v Praze
PRO
OSTĚJO
OV O čem přemýšlí a sní lidé, kteří se ocitli na hranici života a smrti? Tak tuto otázku si položila Nikola Emma Ryšavá při tvorbě jedné ze svých originálních soch. Nazvala ji Duch svatý a společně
s dalšími pěti ji na výstavě Svatá zahrada můžete od úterý 1. června najít v prostějovské Botanické zahradě Petra Albrechta.
umění v Praze se dle jejích vlastních
původní
slov pohybuje na hranici mezi poreportáž
hádkou a hororem. Tak se ostatně
pro Večerník
prezentovala i během expozice své
tvorby na Václavském náměstí v PraMartin
ze. Pro výstavu v prostějovské botaZAORAL
nické zahradě nakonec byly vybrány
8wKEJPK ×éCUVPÊEK XGTPKU¾åG UG UJQFNK PC VQO åG PGVTCFKéPÊ UQEJ[ UG FQ Dílo absolventky ateliéru Lukáše spíše sochy pohádkové.
RTQUVąGFÊDQVCPKEMÆ\CJTCF[P¾TCOP÷JQFÊ
Foto: Martin Zaoral Rittsteina na Akademii výtvarných „Ráda pracuju s textilem, který si

i po zpracování uchovává svoji průhlednost. Díky tomu socha není stále stejná, ale mění se v závislosti na
světle. Například k soše Duch svatý
jsem využila nemocničních prostěradel. Při její tvorbě jsem přemýšlela,
na co mohli myslet pacienti, kteří na
nich leželi,“ nastínila vznik jednoho ze svých originálních děl Nikola
Emma Ryšavá, která se dříve zabývala i designem dřevěných hraček.
U mladé umělkyně bylo patrné, že
při své tvorbě zajímavým způsobem
uvažuje o lidech a světě kolem sebe.

„Snažím se přitom řídit principem
„thinking out of a box“, tedy přemýšlet a tvořit mimo krabici osvědčených receptů,“ vysvětlila tvůrkyně.
Pozoruhodné sochy jsou určitě zajímavým zpestřením botanické zahrady. Původně se však uvažovalo
o jejich umístění na hlavním prostějovském náměstí. „Osobně jsem
nadšená propojením zahrady a soch.
S tímto nápadem přišla Pavla Vašková z Kulturního klubu Duha a jsem
ráda, že se jej podařilo realizovat.
Doufám, že prostřednictvím něj se
do botanické zahrady podaří nalákat
ještě více návštěvníků, kteří by sem
třeba jinak nepřišli,“ zhodnotila náměstkyně prostějovského primátora
pro oblast kultury Milada Sokolová.

společnost
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„Jednička s hvězdičkou,“
hodnotí akci hlavní organizátor
Rock Maier Fest Petr Zlámal

PLUMLOV Velkolepá show známých i méně známějších rockových kapel spojená s bohatým občerstvením přilákala na pláž U Vrbiček na plumlovskou přehradu stovky lidí. Sice to uplynulou sobotu odpoledne trvalo o něco déle, než první návštěvníci dorazili v obrovském vedru na přehradu,
postupně se ale pláž a hlavně plac pod koncertním pódiem zaplnily více než znamenitě. A když je
kvalitní rocková muzika spojena s možností„pošmáknout“ si na kvalitních burgerech a dalších masových specialitách, a k tomu všemu pivo teče proudem, není co řešit. Při Burger Rock Festu velice
pozitivně překvapila revivalová skupina Elán Haná, která byla od legendární bratislavské kapely
takřka k nerozeznání! PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl už mediálním partnerem akce.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Úvodnímu dílu letní rockové trilogie
Rock Maier Fest z dílny umělecké
agentury HIT TRADE na rozdíl od
minulých let přálo v sobotu počasí.

„Sice teplota byla přespříliš vysoká, ale
český člověk nebude nikdy spokojen,
samozřejmě. Naopak po třech letech,
kdy nám počasí nepřálo, bylo konečně
teplo, a bylo vše super připraveno. Jsem
ale rád, že s postupujícím programem
buď přicházely, nebo autobusy přijížděly další stovky těch, kterým se akce
líbila. Pro všechny bylo také příjemné,
že se kromě poslechu rockových kapel
a konzumace vynikajícího jídla mohli

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

odvedla skvělý výkon a její úžasný zpěvák Petr Navrátil byl tou třešinkou na
včerejším Burgeru. A hvězdu večera
kapelu KEKS, to snad nemusím ani
hodnotit. Muzikanti mají úžasnou spolupráci s publikem a koneckonců oni
byli tím tahákem letošního Burgeru,“
al,
poznamenal Petr Zlámal,
ukterý rovněž jako skvělý hudebník usedl za bicí kapelyy
Suzi Quatro revival. Naa
otázku Večerníku, jak byy
hodnotil své vystoupení,
odpověděl velice skromně. „Dobrá otázka, ale to
nemůžu hodnotit určitě
já, minimálně spoluhráči
a posluchači, ale při troše
skromnosti, nepotrestal
jsem se za svůj výkon
a ani domácí vězení
jsem si po sobotě nedal,“
smál se Petr Zlámal.

BYLI JSME
U TOHO

2 RTGOKÆTQXÆO $WTIGT 4QEM (GUVW RąÊLGOP÷ RąGMXCRKNC TG2ąK
XXKXCNQX¾MCRGNC'N¾P*CP¾0¾XwV÷XPÊEKCMEGUKRQEJWVP¾XCNK
VVCMÆPCHCOÐ\PÊEJDWTIGTGEJCFCNwÊEJOCUQXÚEJURGEKCNKV¾EJ
2x foto: Michal Kadlec

%GNQWCMEK\CJCLQXCNCUXÚOX[UVQWRGPÊOHQNMTQEMQX¾MCRGNC5N¾XCDCPF
Foto: Michal Kadlec

Premiérový Burger Rock Fest byl
zahájen oficiálně těsně po půl čtvrté
odpoledne, kdy první návštěvníky
přivítal moderátor a legenda prostějovské rockové scény Pavel Šubčík.
Jako první se na pódiu představila
kapela Sláva Bend. V tu dobu už byly
otevřeny všechny stánky s bohatým
občerstvením, kterým samozřejmě
vládly prodejci burgerů všech možných druhů. Ve velkém vedru se ale
návštěvníci trousili na pláž U Vrbiček jen velmi pomalu.

navíc vykoupat v přehradě. A to až do
pozdních nočních hodin,“ řekl Večerníku přímo na místě Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury HIT TRADE.
Postupně se na pódiu po Sláva Bendu
vystřídaly kapely Elán Haná, Suzi Quatro revival, STZ, dále hvězda celého odpoledne legendární prostějovská kapela
KEKS a program uzavřela v pozdních
nočních hodinách skupina AC/DC
revival. „Ano, závěr patřil jedné neznámé formaci, která si skromně říká AC/
DC revival Black is Back, samozřejmě

6TCFKéPÊOP¾XwV÷XPÊMGOCMEGD[NKXUQDQVWNGIGPF¾TPÊHQVDCNQXÚVTGPÆT2GVT7NKéPÚ
Foto: Michal Kadlec

Návštěvníky sobotního rockového
dne na pláži U Vrbiček nadchla revivalová skupina Elán Haná. Jejich
Človečina, Tuláci v podchodoch,
Vymyslená a další hity slovenské le2GVT<N¾OCNU2CXNGOiWDéÊMGOWåRN¾PWLGFCNwÊCMEKXT¾OEK4QEM/CKGT(GUVW
Foto: Michal Kadlec gendy byly naprosto k nerozeznání
od songů v podání Jožo Ráže, Vašo
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Patejdla či Jána Baláže. „Tak to bylo
pro mě hodně velké překvapení, i když
jsem tušil, že to bude dobré podle indicií ze zkoušek kapely Elán Haná. Moc
mě tato skupina potěšila. Věřím, že
bude mít možnost svojí hudbou potěšit
také další prostějovské občany na nějaké letní akci v Prostějovském létě. Za
mě opravdu velká jednička s hvězdičkou,“ glosoval vystoupení Elánu z Hané
hlavní organizátor akce Petr Zlámal,
který společně s legendou prostějovské
muziky Pavlem Šubčíkem už myslí i na
další program v pořadí už 14. ročníku
Rock Maier Festu 2021. „Ano, spolupracujeme už řadu desítek let, a to nejen
jako spoluhráči muzikanti, ale i jako
kamarádi a v minulosti jsme měli i společné podnikání. Připravujeme různé
letní akce a podobné veselosti. Takže
za sebe musím Pavlovi popřát hodně
zdraví a pohody, poněvadž bohužel i on
měl letos smolný rok, potýkal se se zdravotními problémy. Věřím, že se ze všeho
vylíže a naše spolupráce bude fungovat
ještě mnoho let. Samozřejmě bych touto cestou chtěl poděkovat všem účinkujícím a zejména panu Kamilu Řezníčkovi, který se svým týmem odvedl
opravdu skvělou práci. Město Prostějov
se může pyšnit takovým excelentním
zvukařem. Samozřejmě poděkování
patří i návštěvníkům dnešní akce, všem
našim sponzorům a partnerům a mediálnímu partnerovi všech našich akcí,
kterým je již několik let Večerník. Na
všechny další lidi se moc těšíme na
vzpomínkové akci prostějovských muzikantů Rock Memory Of,“ uzavřel
Petr Zlámal, majitel umělecké agentury
HIT TRADE, s odkazem na akci 17.
července.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník na
svých webových stránkách zveřejňuje také videozáznam z vystoupení kapely Elán Haná. Porovnejte, zda jejich Človečina je opravdu
tak dokonalá, jako kdyby jí zpíval
Jožo Ráž!

společnost

PROSTĚJOV Značně horké počasí, nebe bez mráčku. Tak taková byla uplynulá sobotu na střední Hané situace pro cyklisty.
Řadu jich to ale neodradilo od usednutí na kolo a cestě směr
vrahovický fotbalový stadion. Právě odsud vyjížděli účastníci
Vrahovického bicyklu do okolních vesnic. Znovu měli na výběr
dvě trasy a vedle pohybu jako příjemnou motivaci drobné občerstvení a diplomy. Byl u toho i Večerník!

Na kola a jedem!
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Coco, opékání špekáčků a zpívání
u ohně. Ti nejvytrvalejší pak v přírodě
přespali ve stanech.
„Chtěli jsme tímto způsobem oslavit
zejména všechny statečné tatínky,
kteří zvládnou se svými dětmi strávit
noc v lese,“ vysvětlila za organizátory
Hana Svozilová z pivínského divadla
Pidi, která se na jeho chodu podílí
společně se svým manželem Zdeňkem. Třetím do party je pak Jan Nedbal, přičemž z celé relativně mladé
trojice vyzařuje zápal napovídající
tomu, že by soubor mohl mít před
sebou hodně zajímavou budoucnost.
„Řekli jsme si, že to budeme dělat,
dokud to děti bude bavit. A s tím
tedy zatím problém není. Horší to
bylo s covidem a opakovanými omezeními. Už jsme měli nazkoušenou
pohádku S čerty nejsou žerty, ale její
premiéru jsme museli vždy zrušit. Po
prázdninách se do jejího zkoušení
opět vrhneme a budeme doufat, že
tentokrát už to vyjde,“ prozradila Večerníku Hana Svozilová a jedním dechem poděkovala všem sponzorům,
kteří na akci přispěli.

překvapí, jak generacemi zemědělsky obdělávaná krajina poskytuje
mnoha živočichům úkryt. Na tabulích se tak dozvíte, že zde žije celá
řada brouků, ještěrky, mnoho druhů
ptáků. Pestré je i zastoupení rostlin.
Neméně zajímavá jsou i srovnání
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toho, jak se pracuje s krajinou, jak
jednotlivé oblasti v sousedství Smržic vypadaly a vypadají. Smutně
vyznívá třeba porovnání toho, jak
zemědělská krajina vypadala před
70 lety a jak vypadá nyní.
Naučná stezka je příjemnou procházkou ve všech ročních obdobích. Nejvyšší polohy, do kterých
vás nasměřuje, nabízí navíc pěkný
výhled na Smržice a okolní vesnice
a také na Prostějov. Po cestě navíc
můžete obdivovat různé drobné
stavbičky jako totem nebo také
hmyzoviště.
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Foto: Michal Sobecký

zavede do rozmanité přírody...

Nudná pole? Ani náhodou!
Cesta uprostřed Hané vás

Připravil: Michal Sobecký

Zajímavá trasa na výlet a procházku? V bezprostřední blízkosti Smržic byste ji ještě nedávno nehledali
lehce. Pak ale začalo vysazování
a úpravy ve směru na vrch Stráž, po
cestě od hřbitova. A právě od něj se
můžete vydat na pěkně udělanou
Naučnou a poutní stezku na Stráž.
Už začátek slibuje příjemnou procházku, chodce uvítá velká dřevěná
vstupní brána, za ní už pak začíná
vlastní stezka.
I když by se to nezdálo, i u Smržic,
tedy uprostřed zemědělské krajiny,
můžete najít pěkný kus přírody. Jejím
středem míří naučná stezka. Ta kromě
na Stráž zavede ještě na vršek, bývalou
skládku. Ta i její okolí jsou nyní proměněné v odpočinkovou zónu, kde
probíhá sečení trávy a kde jsou prostory na venkovní kulturní akce. Součástí
lokality je také přírodní hřiště pro děti.
A hned několik odpočinkových přístřešků pro turisty.
Zpět ale ke stezce. Ta nabízí na pěkně graficky zpracovaných tabulích
řadu informací o tom, co v její blízkosti roste a hlavně žije. Člověka až

3x foto: Michal Sobecký

mnohem starší kousky. Třeba mercedes
ze 70 let, ford ve sportovním provedení
z let osmdesátých. Ale také vozy z doby
těsně po válce i první republiky, tedy Tatry,
Pragy nebo třeba Aera. „Na poli veteránském toho je hodně. Ale Aero je takový
prvorepublikový skvost, který předběhl
svou dobu. Co se třeba týká designu,“ poznamenal Jindřich Králíček.
Kromě toho, že sem přijeli mnozí řidiči
se svým veteránem, řada jich také zvolila
historický oděv, obvykle z meziválečného
období. Což také přihlížející ocenili. „Určitě bych si ráda něco pořídila. Tip vám neřeknu, ale třeba ty ‚broučky‘, to bych ráda
někdy vyzkoušela. Moc se mi pak líbí kostýmy, které tu někteří mají. Opravdu moc
pěkné,“ ocenila jedna z přihlížejících Kateřina Snídalová. A o diváky nebyla nouze, ti
zkoumali, prohlíželi si interiéry, dotazovali
se. „Já zde mám Hudsona z roku 1934.
Kuriozitou pak je, že je to americké auto,
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Právě titulem „veterán“ se musela vozidla
pochlubit. Což znamená, že jim mělo být
alespoň 30 let. Někteří to přitom vzali
jako výzvu, dorazili třeba s favoritem nebo
škodou 120. Ovšem k vidění vesměs byly

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Řev motorů, smrad
výfukových zplodin, ale taky řada
nádherně tvarovaných aut a nadšení
diváci. To bylo sobotní dopoledne
v Němčicích nad Hanou. Na zdejším
náměstí se sešli nadšenci do všeho starého, krásného a s koly. Téměř stovka
motorek a aut z různých období krášlila prostranství a po osmé hodině ranní
je mohli přicházet obdivovat místní
i přespolní. „Aut by mělo být dneska
81,“ konstatoval Hubert Grmela, který sám přivezl jeden vůz, a navíc se ujal
role moderátora akce v době odjezdu
kolony veteránů na objížďku okolí.

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz
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které bylo v roce 1934 přivezeno do Československa pro zákazníka. Zvláštností je,
že i když jde o americké auto, tachometr
má v kilometrech, ne v mílích,“ konstatoval
Hubert Grmela. Při vyprávění o vozech
pak nešetřil fórky, k dobru dal například
ten, že z nepovedených Rolls-Royce se
prostě udělají Bentley…
Lidé nakonec vesměs odcházeli spokojení. Viděli auta, která se často leskla
novotou, totéž platilo o motorkách. Aby
taky ne. Fandové, kteří je vlastní, na nich
tráví spoustu času. I když toho stroje zase
třeba tolik nenajely. „Máme známé, kteří
s veteránem byli v Chorvatsku, v někdejší
Jugoslávii, v Nizozemí. Pomalu po celé
Evropě. Při dnešním provozu je to ale náročné, jsme nebezpeční i těm ostatním,
jede to pomaleji a ostatní si to často neuvědomí,“ uvedla třeba jedna z majitelek
s tím, že většinou se jezdí jen po České
republice.
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Historické koráby brázdily Prostìjovsko
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A chvílemi zde bylo více organizátorů než cyklistů. „Účast je menší, ještě
ale lidé mohou dojet. Když je hezky,
může být lidí hodně, ale taky minimum. Doufám, že stovku překonáme, takových sto padesát by mohlo
být. Počítal jsem s tím, že po koroně
bude každý natěšený a může dojít
přes dvě stě. Zatím to tak ale nevypadá,“ konstatoval za pořadatele Pavel
Dopita.
Právě počasí některé jezdce odradilo od delšího pobytu na sedle.
„Kvůli horku jsme vzali nakonec kratší trať. Váhali jsme ještě, jakou zvolit,
ale příště si vyzkoušíme nějakou
jinou,“ vysvětlil Zdeněk Komárek .KFÆX[TC\KNKPC8TCJQXKEMÚDKE[MNXOGPwÊORQéVW\CVQXwCM
předtím, než vyrazil do terénu.
UFQDTQWP¾NCFQW
Foto: Michal Sobecký
Trasy organizátoři trochu změnili.
Důvod? Uzavírky a taky snaha o to ale také Citov. Zde místní kovář vy- Právě zajímavé trasy a pohodová
vést trasu co nejzajímavějšími místy. tvořil obrovskou sochu vetřelce a sé- atmosféra je mimo jiné to, co lidi
na Vrahovický bicykl táhne. NějaA tak lidé nejenže navštívili Skalku, rii kovových mimoňů.
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„My už to jedeme poněkolikáté, je
to zábavnou formou, není to závod,
můžeme si jet v klidu, podívat se po
okolí. A bereme to jako takové zpestření,“ pronesl Zdeněk Komárek, jeden z účastníků. Nebyl přitom sám,
kdo přijel poněkolikáté, organizátoři
akce se s mnohými příchozími vesele
uvítali. Buď byli stálicemi, nebo sousedy a známými.
Do horkého počasí se ale zprvu nikomu moc nechtělo. A tak v devět
hodin ráno, necelou hodinu po začátku registrace, zelo hřiště prázdnotou.

Michal
SOBECKÝ
Ý

pro Večerníkk
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Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 16. díl

Den otců se konal v areálu pivínské
brokové střelnice ležící v malebné přírodě na kraji obce. Organizátoři si pro
děti a jejich rodiče připravili zhruba
tříkilometrovou stezku se šesti úkoly, díky nimž se její účastníci mohli
dozvědět něco zajímavého o lese a životě v přírodě. Jedním z úkolů bylo
například nasbírat do pytlíčku šišky,
listy, mech a kůru ze stromů. Do organizace stezky se naplno zapojili nejen
dospělí, ale i dětští členové divadelního souboru. Po uzavření stezky byla
na programu přednáška o myslivosti
s Radomilem Holíkem a jeho liškou

Martin ZAORAL

PIVÍN Nejlepší táta je velké dítě,
které je schopno postarat se o jiné
menší děti. Právě takové tatínky se
rozhodli oslavit v Pivíně, kde uplynulou sobotu 19. června uspořádali
premiérový Den otců v lese. Na akci
se organizátorsky kromě obce, myslivců a spolku Děti a příroda výraznou měrou podílely také děti z pivínského divadla Pidi. A byl u toho
i Večerník!
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BÍLOVEC, PROSTĚJOV Seriál Letních pohárů Českého
volejbalového svazu, což jsou vlastně neoficiální mistrovství republiky mládeže 2021, už odstartoval i pro dívčí kategorie. Jako první se konal Letní pohár ČVS mladších žákyň (ročníky narození 2008 a mladší) v Mělníku a Bílovci.
Finálového turnaje Východ se zúčastnilo deset kvalifikovaných
týmů včetně VK Prostějov. A talentované Hanačky si v bílovecké
hale vedly skvěle, když na konci dvoudenních zápasových bojů
obsadily třetí místo! Získaly tak bronz za vítězným Zlínem i stříbrným Dolním Újezdem a před čtvrtým KP Brno i dalšími šesti
družstvy.
„Myslím, že si to holky parádně užily. Jak už jsem říkal předem,
výsledky pro nás nebyly rozhodující, na druhou stranu každý
by měl chtít přirozeným způsobem vyhrát jakékoliv sportovní utkání. Proto zavládla radost, že se našim děvčatům hodně
dařilo. Všechny týmy si zahrály spoustu kvalitních střetnutí
a my jsme domů odjížděli s medailovou odměnou,“ zhodnotil
spokojený šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák, jenž na
turnaji vedl prostějovské mladší žákyně společně s Adélou Kocourkovou.
(son)
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Mladší žákyně vékáčka vybojovaly na Letním
poháru ČVS v Bílovci BRONZOVÉ MEDAILE!
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Prostějovské volejbalistky
startují 25. září doma
proti Šternberku, o pět dní
později jedou do Ostravy

yy Co máte na programu od
6. června do 5. července, tedy mezi
posledním duelem Golden European League a dalším srazem národního výběru SR?

Marek
ND
D
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
ík

tak se musím učit, abych celý ročník
zdárně dokončila.“
yy Budete mít vůbec čas na nějakou dovolenou?
„Doufám, že ano. Pokud zkoušky
zvládnu podle plánu a ani nic jiného
se nezkomplikuje, chci vyrazit na dovolenou k moři. Už se moc těším, po
náročném programu odpočinek i pohodu dost potřebuji.“ (smích)
yy Vám v Prostějově ještě pokračuje platná smlouva. Neměla jste
po týmově nevydařeném ročníku
přesto zaječí úmysly?
„Jako že bych chtěla odejít někam jinam? Po pravdě mi taková myšlenka
vzhledem k našemu trápení několikrát
prolétla hlavou, ale rychle jsem ji pokaždé zahnala. Prostějovský klub mi totiž
maximálně vychází vstříc právě s tím,

"INIL?JILN´Û
„Hned po návratu z Bulharska
jsem ani nejela domů, protože mě
čekaly školní povinnosti a nebyl
čas. Rovnou jsem se tak přesunula
do Prostějova, odtud jezdila během druhého červnového týdne
každý den na praxi do nemocnice
v Blansku.“
yy To byla součást vašeho studia
vysoké školy v Brně?
„Přesně tak. Ještě mi zbývají z tohoto semestru dvě poslední zkoušky,

PROSTĚJOV V první části našeho obsáhlého interview
s Karolínou Fričovou, kterou jste mohli najít v minulém
vydání Večerníku, byla řeč výhradně o jejím působení ve
slovenské reprezentaci. Dnes zpověď dokončujeme rozborem dalších důležitých témat spojených s jednadvacetiletou smečařkou týmu prostějovských volejbalistek.

Olomouc má Brazilku

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Brno, Prostějov (son) – Hned
dvě nové posily získal poslední
dobou klub KP Brno. Jednu tradičně přivedl ze zámořské univerzity
a druhá přišla na přestup z jiného
extraligového oddílu. Výhradně
v rodném USA strávila dosavadní
kariéru dvaadvacetiletá univerzálka Jzanasia Sweet, která působení
na Nebraska University vyměnila za evropské dobrodružství na
jihu Moravy. „Chci hrát volejbal
na profesionální úrovni a získat
zkušenosti i na mezinárodní scéně, proto jsem se rozhodla opustit
Nebrasku. Na nabídku Králova
Pole jsem kývla proto, že má kvalitní zázemí i hráčky. Navíc v české
extralize hraje hodně konkurenceschopných týmů, což pro mě
bude velká zkušenost,“ řekla „Jazz“
Sweet. Na stejném postu účka či
na smeči, kde může alternovat,
bude od nadcházející sezóny nastupovat
brněnská odchovankyně
p
y
Romana Staňková (dosud Sokol
Frýdek-Místek, předtím Olymp
Praha, Dukla Liberec, Slovensko,
Rakousko, Německo). „Skoro
po deseti letech se vracím do
Brna, tedy na místo, kde mi dali
možnost zapojit se do profesionálního volejbalu. Těším se
hodně, bude to takový návrat
domů. Říkala jsem si, že by
bylo hezké jít znovu tam, kde to
všechno začalo,“ těší se ostřílená
Staňková.

Do Králova Pole jdou
Amerièanka i Staòková

Olomouc, Prostějov (son) –
Květnový příval oznamovaných
přestupů ve volejbalové UNIQA
extralize žen ČR už sice v červnu
poněkud utichl, ale přesto se ještě
urodilo několik velmi zajímavých
hráčských změn. Například vedení UP Olomouc získalo další
zahraniční posilu, a to brazilskou
smečařku využitelnou i na univerzálu. Jmenuje se Jessica Silva
a uplynulou sezónu strávila v Asii,
kde nastupovala za King Whale
Taipei. „Jess vyniká výškou úderu,
obranou na bloku a schopností
přizpůsobit se různým systémům.
To vše navíc doplňuje brazilským
temperamentem. Po dvou covidových letech nás čeká dlouhá a jak
všichni doufáme i kompletní sezóna. Účast ve třech soutěžích proto
vyžaduje kvalitu a na některých
pozicích i multifunkčnost hráček
s patřičnými zkušenostmi,“ řekl
nový trenér úpéčka Martin Hroch
k příchodu čtyřiatřicetileté a 190
centimetrů vysoké internacionálky. „Pro Olomouc jsem se rozhodla, protože vím, že je to silný celek,
který má šanci hrát finálové zápasy
v domácích soutěžích. Jsem moc
ráda za novou výzvu. Doufám, že
pro tým budu přínosem svou energií a odhodláním na hřišti i mimo
ně. V sezóně určitě dosáhneme na
mnoho úspěchů a výher,“ věří samotná Jessica Silva, pravděpodobně poslední akvizice UP pro příští
ročník 2021/22.

jak se poznávala příroda na ekojarmarku..

abych mohla dobře skloubit vrcholorcholový volejbal se studiem na univerzitě.
verzitě.
Celkově mám od VK nejen k tomu
mu vyy
tvořené výborné podmínky, tudíž
díž můj
případný přestup nebyl reálně veehře.
hře.“
yy Půjde úroveň vékáčka nahoru
ahoru
po dílčí obměně kádru včetně
ně příchodu zajímavých posil?
„Pevně tomu věřím. Některé nové
hráčky mají velkou kvalitu a s jejich přispěním bychom měly býtt
v příští sezóně silnější. Nejdůležitější však bude, abychom se
daly dohromady jako kolektivv
a společně fungovaly co nejlépe
pe
na hřišti i mimo něj. Tohle rozhoduje,
hoduje,
pokud vytvoříme dobrou partu,
u, můžeme hrát lepší volejbal než v minulém ročníku. Takové zklamání žádná
nechceme prožívat znovu.“
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že bývalý reprezentační kouč Zdeněk Pommer opět sežene velice dobré hráčky za ty
odcházející.
Právě to se slibně povedlo v případě volejbalistek Prostějova, které se tak papírově řadí
(podobně jako loni) do potenciálního boje
o páté místo i do možného trápení elitní
čtveřice. Což během nevydařené poslední
sezóny vůbec nevyšlo, naopak díky angažování především Simony Bajusz a Raquel
Lööf da Silva se potenciál obměněného kolektivu VK rozhodně dostal výš.
Neboť se však z extraligy bude zase sestupovat a dolů samozřejmě nechce nikdo,
není možné předem odepisovat ani trio
podceňovaných družstev Přerov, Šternberk,
Frýdek-Místek. Například do hanáckého
Sokola nastoupil trenér Martin Hroch, nic
vzdávat určitě nebudou ani bojovné Zubřice
či Sokolky ze severu Moravy.
Každopádně půjdou očekávat maximálně líté bitvy, až to za tři měsíce propukne.
A podstatné přitom bude, aby se bez ohledu
na možné další vlny koronaviru už nic neodkládalo, či dokonce nerušilo a sport mohl
kontinuálně fungovat.

VYPADÁ TO ZNOVU
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Co očekávat od UNIQA extraligy žen ČR
2021/22? Nyní, více než čtvrt roku před zahájením soutěže, jsou jakékoliv prognózy takříkajíc na vodě. Při pozorném sledování uplynulé
smršti změn v hráčských kádrech jednotlivých
klubů však přece jen lze předběžně stanovit určitý nástinjejichodhadovanésíly.
Navzdory nemalým přesunům na soupisce
mistrovského Liberce a ještě větším korekturámvesloženípohárovětriumfujícíOlomouce
je už teď zřejmé, že právě tyhle dva celky zatím
působí nejnabitěji. Dukla přitom sází spíš na
tuzemské plejerky, UP na cizinky. Každopádně
o žhavých adeptech na finále je jasno. Další dva
vysoce kvalitní týmy z uplynulé sezóny Olymp
Praha i Šelmy Brno sice přišly o některé své top
tahounky, ale nikdo nepochybuje, že je v jejich
možnostech přivést adekvátní náhrady. V zákulisí se nové posily a zároveň opory již rýsují,
s nimi by Pražanky a Jihomoravanky měly být
schopné doplnit pole největších favoritů na
kvarteto.Stejnějako loni.
Zajímavé akvizice včetně zahraničních si
pořídilo brněnské Královo Pole, naopak
štika minulého ročníku z Ostravy dosud
informačně mlčí. Leč nikdo nepochybuje,

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Pro volejbalistky VK Prostějov ne- extraligového ročníku nejprve musela
vypadá plánovaný začátek příští se- být vynechána nadstavba a následně se
zóny papírově nijak hrozivým způ- nedohrálo ani play-off. „Určitě všichni
věříme, že nastavená covid pravidla
PŮVODNÍ
NÍ
budou dobře fungovat a jako profesiozpravodajství
ství
nální sportovci odehrajeme celou soupro Večerník
ník
těž bez rušení zápasů,“ zdůraznil Čada.
Po základní fázi přijde během ledna
Marek
a února na řadu devítikolová nadstavSONNEVEND
bová část, v níž na sebe deset zúčastsobem, neboť se na úvod vyhnou něných týmů narazí ještě jednou kažnejvětším favoritům. Vstup jim dý s každým. Dlouhodobá fáze tudíž
obstará 25. září domácí střetnutí se bude mít dohromady sedmadvacet
Sokolem Šternberk, načež 30. září dějství. A po jejím uplynutí absolvupocestují na hřiště TJ Ostrava.
je osm nejlepších družstev tabulky
Pak už ale půjde
do tuhého. Ve tře- v březnu a dubnu závěrečné play-off.
BYLI JSME
tím kole přivítají
U T O H O 2. října Olymp „Od minulé sezóny jsme po pravPraha, poté je čeká 7. října v Li- dě čekali o něco lepší výsledek, až
berci tamní Dukla a vzápětí hos- zvednutím v závěru jsme v extralize
tí 9. října Šelmy Brno. „Je to však obsadili aspoň sedmé místo. V nojen los, který nemá smysl přehnaně vém ročníku chceme výš, proto
řešit. Stejně se postupně utkáme se jsme posílili kádr o některé kvalitní
všemi soupeři, s některými dřív hráčky i realizační tým návratem
a s jinými později,“ pravil s nad- Mirka Čady do jeho čela. Věříme,
hledem (staro)nový hlavní kouč že bychom se mohli pohybovat
vékáčka Miroslav Čada.
okolo páté pozice. A pokud se poPodstatné je především to, aby po ko- daří dobře načasovat formu, potráronavirem zkrácené minulé sezóně pit ve vyřazovacích bojích i papírotentokrát vše proběhlo bez jakýchkoliv vě silnější soupeře,“ uvedl předseda
škrtů. Připomeňme, že z uplynulého správní rady VK Petr Chytil.

PROSTĚJOV Nový ročník volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR již dostal od vedení soutěže svůj zápasový jízdní řád.
Osmnáctikolová základní část odstartuje v sobotu 25. září
a kompletně celá by se měla stihnout do Vánoc, neboť 18.
dějství je na programu 18. prosince.
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ra Jiří Pospíšil a zastupitelé Petr Kousal
s Boženou Sekaninovou.
Pro veškeré aktéry i diváky platí povinnost dodržovat aktuální hygienická nařízení proti šíření koronaviru.
„Naštěstí jsou covidová opatření
momentálně už dost rozvolněná, tudíž letošní PROSTĚJOV CUP může

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Už v polovině května
Večerník informoval, že bývalý kapitán BK Olomoucko a odchovanec
prostějovského basketbalu František
Váňa (na snímku) posílí Nymburk.
Po měsíci potvrdil transfer také vedení českých šampionů. Smlouva byla
uzavřena na čtyři sezóny. „Přestup je
možností, jak se dále basketbalově posunout. Uvidíme, kam mě tato cesta
zavede,“ neskrývá odhodlání dnes již
bývalá opora hanáckého týmu.

jedna z mála možností, jak se posunout ně- se o místo v sestavě nymburská nabídka. Je to
kam dál, hrát lepší basket.“
u nás ta největší meta. Chci zjistit, jestli na to
yy Nejdete úplně do neznámého prostře- mám.“
dí, v sestavě mistrů máte kamarády. Už jste
se vyptával, co vás čeká?
„Psal jsem si s Kubou Tůmou, jak to v Nymm
burce chodí, protože to bude moje první
vní ann
gažmá mimo Prostějov, tak abych měl trochu
srovnání, co mě čeká. Těším se také na Lukáše
Palyzu. Během dvou let jsme se v Olomoucku
moucku
sehráli. Víme o sobě a na hřišti si vyhovíme.
íme.“
yy V minulé sezóně jste byl hodněě vytíí
žený. Počítáte s tím, že v novém působišti
sobišti
nebudete mít tolik minut?
„Je to logické. Budu rád, když se naučím hrát
lepší basket ve vyšším tempu a budu se rozozz
víjet i v trénincích. To mi vyrovná případd
dné chybějící minuty v zápasech.“
yy Zájem o vaše služby měla
také Opava. Proč dostal přednost Nymburk?
„Docela dost jsem o tom přemýšlel.
V Opavě bych možná dostal více prostoru, ale přesto dostala přednost poprat
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Hrála roli také pravidelná nymburská účast v evropských pohárech?
„Mělo to při mém rozhodování vliv. Vždy
jsem se díval na pohárové zápasy Nymjse
burka a předtím i Opavy. A moc se těším
bu
na to, že třeba do nějakých těchto zápasů
tady nakouknu už v následující sezóně.
tad
Tahle mezinárodní konfrontace je velmi
Ta
důležitá. Třeba na Opavě bylo vidět, jak
dů
to hráče posunulo. V té sezóně sice na to
trochu doplatili, protože jich bylo málo,
tro
ale všechny je to posunulo.“
yy Může nové angažmá pomoci k prosazení
saz v reprezentaci?
„Doufám,
že ano. Byl jsem na jednom kem„D
pu
p a poznal jsem, kde mám nedostatky
a na čem musím pracovat. Reprezentace
je pro mě jeden z cílů, ale vím, že na sobě
ještě musím hodně makat. Z tohoto pohledu jdu do ideálního klubu, kde se nikomu žádné polevení neodpouští. Chci
zapracovat na obraně, budu k tomu mít
optimální možnost.“
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jaký byl vrahovický bicykl…

OTASLAVICE I když už jsou
časy největší slávy „Metlařského“ volejbalu ty tam, poslední předprázdninový víkend
bude v Otaslavicích právě ve
znamení volejbalové turnaje.
Už třináctý ročník tradičního
memoriálu Josefa Pospíšila se
uskuteční na místním víceúčelovém hřišti v areálu sokolovny. Do maximální kapacity
deseti mužstev chybí poslední účastník. Nejen pro hráče,
ale také návštěvníky nebude
v areálu chybět bohaté občerstvení.

„Jsem rád, že memoriál má ze sebou už určitou tradici. Josef byl
dlouhodobou nedílnou součástí
Otaslavické volejbalové rodiny. Dlouhodobě hrával krajský
přebor i hanáckou volejbalovou
ligu. Stejně tak byl i jeho otec všestranným sportovcem v Sokolu
Otaslavice, stejně jako bratr Miroslav. Nebýt jich je otázkou, zda
by se o Otaslavicích někdy mluvilo jako o regionální volejbalové
velmoci, tímto memoriálem si ho
tak každoročně máme možnost
připomenout,“ vzkazuje hlavní
organizátor turnaje Pavel Lošťák.

Turnaj započne tuto sobotu 26.
června v dopoledních hodinách.
Fanoušci se však mohou těšit na
celodenní dávku volejbalu. Do
klání je v současné chvíli přihlášeno devět mužstev, do plné kapacity tak zůstává poslední místo.
Cena startovného je stokoruna na
hráče. V ceně mají všichni hráči
tříchodové menu, na které jsou již
účastnící z předchozích ročníků
zvyklí. I pro fanoušky však bude
k dispozici řada dobrot z udírny
či grilu a v odpolední hodinách
se představí také místní hudebník
Chvojas.
(jaf)

se koná už tuto sobotu

PROSTĚJOV Pět dnů přípravy
na červencové Mistrovství Evropy
U16 strávila volejbalová reprezentace starších žákyň České republiky v Národním sportovním centru
Prostějov. Zdejší soustředění vyvrcholilo přátelským duelem proti
vrstevnicím ze Slovenska.
„V této fázi měsíc před šampionátem
jsme se na trénincích věnovali pilování herních dovedností a nácviku
taktických systémů, celkové souhře

týmu. V prostějovské hale NSC jsou
k přípravě vynikající podmínky, které jsme se snažili maximálně využít,“
prozradil hlavní kouč národního výběru volejbalistek do 16 let a zároveň
šéftrenér mládeže VK Prostějov Aleš
Novák.
V pátek odpoledne došlo i na oficiální
mezinárodní utkání se Slovenskem,
jež Češky porazily 3:0 (21, 22, 21).
„Pak jsme ještě přidali dva cvičné sety,
ve kterých dostalo prostor zkoušení

různých variant sestavy. A v sobotu odpoledne následovalo několik dalších
vzájemných sad s řízenými modelovanými situacemi. Celé soustředění se
BYLI JSME
velice vydařilo,“ pochvaloval si Novák.
U TOHO
Zbytek přípravy teď proběhne v Přerově, odkud děvčata ČR vyrazí 8. července na ME do Maďarska. Tam se v základní skupině střetnou od 10. do 15.
srpna postupně s domácím celkem,
Tureckem, Belgií, Ruskem a Polskem.
(son)

/NCFÆXQNGLDCNKUVM[èGUMCC5NQXGPUMC7XJCNG0¾TQFPÊJQURQTVQXPÊJQEGPVTC2TQUV÷LQXRQX\¾LGOPÆORąÊRTCXPÆOWVM¾PÊ

(QVQ#NGw0QX¾M

Memoriál Josefa Pospíšila 1iURďiNVWDUätFKæiN\Łþ5SRUD]LO
QDVRXVWŐHGĚQtY16&3URVWĚMRY6ORYHQN\
pro amatérské volejbalisty
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Berlín – WTA Tour

Podle toho, kdo jak dlouho vydrží.
„Díky exkluzivní podpoře mnoha
partnerů můžeme hráčům i hráčkám
nabídnout super zázemí a podmínky
po všech stránkách,“ ujistil šéf PROSTĚJOV CUPU 2021. Například
z jídelního menu se sbíhají sliny už
při pouhém pročítání, co bude pro
tenisové nadšence nachystané. Navíc dojde i na sýrovou Raclette party
a Palírna U Zeleného stromu bude
mít v areálu svůj stánek s tekutými
vzorky zdarma.
„Právě Palírně U Zeleného stromu patří speciální díky za to, že věnovala ceny
již do proběhlého seriálu našich kvalifikačních turnajů. Obrovsky poděkovat
však samozřejmě chceme veškerým
partnerům i sponzorům, neboť zásluhou jejich podpory můžeme akci dělat
na tak vysoké úrovni.“ Generálními
partnery jsou statutární město Prostějov, JS Phone, Neuklouzni.cz a Hrajme
fér – sport je fajn. Záštitu nad desátým
ročníkem převzali náměstek primáto-

"INIL?JILN´Û

yyJeprovásNymburkvysněnoudestinací?
„Ani nevím. Když jsem byl mladší, tak mě
Dvouhra – 1. kolo: Muchová (8) – Kuděrmětovová štvalo, že Nymburk pořád vyhrává, a říkal
(Rusko) 6:7, 7:5, 2:6. 2. kolo: Karolína Plíšková (4) – jsem si, že tam nikdy nepůjdu. (úsměv) Ale
Pegulaová (USA) 5:7, 2:6.
jak člověk stárne, tak si uvědomí, že je to

BERLÍN, PROSTĚJOV V přípravě na Wimbledon
české tenistky na žádný úspěch nedosáhly. Na berlínské trávě skončila Karolína Muchová hned v prvním
dějství. Své úvodní střetnutí prohrála také Karolína
Muchová, která se díky nasazení do turnaje zapojila až
ve druhém kole.
Muchová se na trávě představila poprvé od předloňského
wimbledonského čtvrtfinále a nebylo to šťastné setkání.
Po porážce v deblu jí nevyšel ani první zápas ve dvouhře,
přestože se s Ruskou Kuděrmětovovou přetahovala přes
dvě hodiny ve třech setech. „Škoda zkrácené hry první
sady. Mohla jsem vyhrát ve dvou setech. V tom posledním
mi totiž došly síly,“ přiznala Muchová.
Karolína Plíšková prohrála s Jessicou Pegulaovou i čtvrtý
letošní vzájemný zápas. Na svou soupeřku nestačila ani
na turnajích v Dauhá, Dubaji a v Miami. Po vyrovnané
první sadě už byla Američanka lepší a trestala chybující
soupeřku. „Stále je to jen test, uvidíme, jak to dopadne
v Londýně,“ řekla Plíšková.
První ročník berlínského turnaje měla původně v plánu
i Petra Kvitová, kvůli zranění kotníku z Roland Garros ho
ale nakonec vynechala.
(lv)

noval Krupička nejzajímavější hvězdy
nadcházejícího spektáklu.
Vinou nižšího počtu přihlášených
dam musel zrušit souběžně konanou
ženskou soutěž. „Ale holky o nic nepřijdou. Ty, co chtějí nastoupit, jsme
přesunuli do hlavního turnaje mužů.
Věřím, že k nim pánové budou na
kurtech
v rámci možností ohleduplMichal
ní,“ zasmál se Krupička. Hrací systém
SOBECKÝ
dostane
obvyklou podobu: nejprve
duely v základních skupinách, poté
vyřazovací boje v hlavním pavouku
i v soutěži útěchy pro brzy vyřazené.
„Naším podstatným cílem stále je,
aby si všichni zúčastnění během celého dne co nejvíc zahráli a odjížděli
domů bez ohledu na dosažené výsledky spokojení,“ zdůraznili Krupička s Dosedělem společně.
Medailové bitvy nejlepších včetně
závěrečného finále přijdou na řadu
v pozdním sobotním odpoledni. Leč
o aktéry bude dokonale postaráno
od samého rána až do večera či noci.

proběhnout za rozumných okolností bez přehnaného omezování.
Na pořádek v celém areálu TK Prostějov, za jehož poskytnutí moc děkujeme manželům Černoškovým
z marketingové agentury TK PLUS,
každopádně dohlédnou pracovníci
Bezpečnostní agentury SIDA,“ upozornil Martin Krupička s finálním
dovětkem: „Pochopitelně zbývá jediné – aby nám vyšlo příznivé počasí.
Pokud to klapne, můžeme se těšit na
vynikající sportovní událost!“

„Chci si vyzkoušet, na co mám,“

řada domácích párů z celého regionu
a stejně i zástupci ze všech koutů České
republiky. Dorazit by měli také zahraniční aktéři,“ potvrdil Večerníku, který
je tradičně mediálním partnerem klání,
hlavní organizátor Martin Krupička.
Vyhlášený sportovní podnik pořádá
společně s Petrem Dosedělem, někdejším prostějovským hokejistou. „Pupa
jedná o účasti se známými osobnostmi
ledního hokeje. Uvidíme, jestli nakonec
dorazí duo bratrů z LHK Jestřábi Radek
Meidl a Václav Meidl či renomovaná
komentátorská dvojice ČT Sport tvořená bývalými reprezentanty ČR Martin
Hosták a David Pospíšil, což by znamenalo ohromné zpestření. S mladým fotbalistou Slavie Praha Davidem Zimou
naopak nemůžeme počítat kvůli jeho
účasti s nároďákem na probíhajícím
mistrovství Evropy a pravděpodobnému postupu do dalších bojů šampionátu, podle předchozí dohody za něj
ovšem zaskočí tatínek Aleš Zima před
lety hrající hokejovou extraligu,“ vyjme-

Hraje se tuto sobotu v areálu NTC MORAVA za účasti
špičkových neregistrovaných hráčů i zajímavých osobností

Českým tenistkám
se na trávě nedařilo

„Veřejnost určitě nejvíc zajímá, kteří
účastníci u nás nastoupí. Z bývalých
profesionálních tenistů bude největší
hvězdou Radovan Světlík, v minulosti
230. muž světového žebříčku. Bílý sport
však skvěle ovládá spousta dalších borců ze čtyřiačtyřiceti přihlášených dvojic,
na většinu je při zápasech radost pohledět. Chybět nebudou například obhájci trofeje Radim Janíček a Jan Duba,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tenisový turnaj
ve čtyřhře neregistrovaných
PROSTĚJOV CUP dospěl ke
svému kulatému jubileu. V sobotu 26. června od 8.00 hodin
se uskuteční jeho 10. ročník
– a v překrásném areálu TK
Prostějov za Kosteleckou ulicí to
bude opravdový mazec! Pečlivě
a dlouho dopředu připravovaná akce hodlá dostát pověsti
jedné z nejlepších svého druhu
ve střední Evropě jak kvalitou
startovního pole i předváděných výkonů, tak perfektním
zajištěním i organizací.

„Tato akce se koná vždy v rámci
Dne Země, který je v dubnu. Vloni
jsme ji nemohli uskutečnit, i když
jsme ji celkem třikrát překládali,
protože koronavirová situace nám
to nedovolila. Ani letos v dubnu to
nešlo, takže konečně teď před letními prázdninami se to podařilo.
Omezení už nejsou prakticky žádná,
přesto jsme nedokázali zajistit kulturní program. Když se ekojarmark
připravoval, nebylo ještě v tu dobu
jasné, co nám protiepidemická
opatření dovolí. I tak ale máme pro
návštěvníky dnes připraven hodně
zajímavý program,“ svěřila se Večerníku Petra Floderová, vedoucí Ekocentra IRIS v Prostějově.
Prostějovské náměstí během sobotního dopoledne navštívily stovky lidí od
nejmenší drobotiny přes jejich rodiče
až po seniory. „Máme zde spoustu aktivit pro děti, poznávání domovních znamení, rostlinek nebo zvířátek. Uspořá-

Michal
KADLEC

pro Večerníkk

aby byl partner spolehlivý, měl zájem
o výchovu dětí a snažil se zabezpečit
rodinu. Důležité rovněž je vidět na něm
spíše jeho kladné stránky a mít pochopení pro jeho práci,“ shodli se oba manželé, kteří společně žijí v Ostravě. Kromě
dobrého filmu či knihy se těší hlavně
z návštěv svých potomků.
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konávání překážek však jejich manželství spíše utužovalo,“ popsal jejich syn.
Manželé se nyní mohou těšit ze 7 vnoučat a 4 pravnoučat. „K udržení manželství je nejdůležitější tolerance, trpělivost
a společné životní hodnoty. Každý z nás
je jiný, rozdílnosti však nejsou podstatné
pro společný život. Zásadní naopak je,

SMRŽICE Pokud nemáte ještě naplánován sobotní program, tak by vás mohla
přesvědčit pozvánka na Smržické hody,
které se uskuteční v sobotu 26. června od
14.00 hodin ve sportovním areálu za kulturním domem ve Smržicích. O kulturní
program se postarají především starosto-

dali jsme také pro děti i dospělé takovou
speciální pátrací hru. Málokdo totiž ví,
že na fasádách domů na prostějovském
náměstí je spousta znaků obsahujících
zvířata nebo rostliny. A úkolem soutěžících je tyto znaky najít. Máme zde na
domech hady, orla, labuť a další ptáky.
A na radnici je dokonce ‚rejsek‘,“ poznamenala s úsměvem jedna z hlavních
organizátorek ekojarmarku.
A právě jarmark byl v sobotu 19. června
„zalidněn“ nejvíce. K dispozici byl také
stánek zachránců zvířat z Němčic nad
Hanou. „Máme zde výra velkého, který
bohužel nemá křídlo, ovšem má se jinak čile k světu. Nechybí zde ani v kleci
vystavení další dravci jako káně či poštolka. Lidem je tady vysvětlováno, co
mají dělat, když venku najdou zraněné
zvíře. Co se týká stánků, snažila jsem se
pro dnešní akce vybrat mezi rukodělnými výrobky, kterých je tu zastoupeno obrovské množství. Jsou zde velice
populární stánky se zdravou výživou,
i tou bezlepkovou. Nabízena je také
ekodrogerie. A musím říct, že drtivá
většina prodejců zdravých přírodních
produktů je regionálních, čehož si hodně vážíme. Ale nechtěli jsme, aby letošní ekojarmark byl pouze o nákupech.
Proto jsme zajistili také organizace, od
kterých se malí i dospělí dozvědí spous-

je pro změnu starosta Nákla Marek Ošťádal,
kterého dokonce nedávno zvolili do Senátu.
Celé smržické hody bude zakončovat skupina Quercus, a to taneční zábavou až do rána,“

vypíchl pro Večerník nejzajímavější body
z kulturního programu sobotních hodů
Zdeněk Balcařík, předseda Klubu českých
turistů a dlouholetý kronikář obce. (mik)

a STRACENÉHO RÁJE
sehnat kapelu Stofka z Jevíčka, ve které je kapelníkem
místní starosta Dušan Pávek.
Zhruba v 17.00 hodin ji na pódiu vystřídá
moje oblíbená kapela Stracené Ráj, která
hraje hanácké bigbít. Ten název se už k dnešní době moc hodí. Kapelníkem této skupiny

29

že ji velice potěšila hojná účast z řad návštěvníků.
Sobotní ekojarmark přilákal do centra
Prostějova během sobotního dopoledne návštěvníky nejrůznějšího věku.
A bavili se všichni naprosto skvěle, což
bylo hlavním cílem tradiční akce.

www.vecernikpv.cz
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3x foto: Michal Kadlec
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Návštěvníky letošního ekojarmarku
na prostějovském náměstí zaujal také
muž foukající do zvláštního hudebního nástroje. „Jde o didgeridoo, což je
hudební nástroj původních obyvatel
Austrálie. Je to jedna z atrakcí naší akce,“
vysvětlila Petra Floderová s dodatkem,

" I N I L ? J I L N´Û
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tu poučných a zajímavých informací
o přírodě. Jsou zde zahrádkáři, zástupci Bonsai klubu Haná, myslivci a další.
Spolek Zdraví od malička pak zajistil
dětem soutěž v malování na kamínky
nebo v lovení předmětů v kašně,“ popisovala Petra Floderová.

&NQWJQ QFMN¾FCPÚ GMQLCTOCTM X T¾OEK &PG
<GO÷UGXUQDQVWX[FCąKNXGNKEG\CWLCNKJT¾é
PCJWFGDPÊP¾UVTQLCWUVTCNUMÚEJFQOQTQFEč
2x foto: Michal Kadlec

„„Těší nás velká návštěvnost,“ hřálo Petru Floderovou
z pořádajícího Ekocentra IRIS
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vé, což Večerníku vysvětlila duše celého
dění ve Smržicích Zdeněk Balcařík. A pařit se má až do nedělního rána!
„Původně jsme na naše hody domluvili známého harmonikáře Karla Kekéšiho. Ten to
ale na poslední chvilku odřekl s tím, že někde
přišel o hlas. Naštěstí se místo něj podařilo

Smržické hody v režii starostů

Evelína a Vladimír Krejčí plánují letos
v srpnu na rodinné akci v Kostelci na
Hané společně oslavit své 90. narozeniny. Zároveň je čeká připomínka 65
let manželského života. Oba absolvovali Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, každý však jiný obor.
Evelína studovala psychologii, Vladimír zase filozofii a pedagogiku. Seznámili se na zemědělské brigádě, začali
spolu chodit však až po konci studia
díky náhodné společné návštěvě Státní opery v Praze.
Svatbu měli 28. listopadu 1956 na Staroměstské radnici v Praze. „Jejich další
život nebyl vůbec jednoduchý, museli
bojovat o zaměstnání i o bydlení. Když
nedostali slíbený byt, bydleli přes zimu
čtyři měsíce v maringotce. Maminka
zase navzdory vzdělání pracovala jako
dělnice v rakovnických závodech. Pře-

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ, OSTRAVA
Tohle je výzva! Zamilovat se umí každý, ale vydržet s jedním člověkem 65
let, tomu se říká skutečná láska. Právě
tu prožívají Evelína a Vladimír Krejčí.
„Vždy mezi nimi vládla důvěra a slušnost. Žádné výčitky ani ponižování.
Měli vždy úctu k celé rodině toho
druhého,“ hledá základní kameny
šťastného soužití svých rodičů známý
fotograf z Kostelce na Hané Vladimír
Brunton.

PROS
PROSTĚJOV
ROSTĚJOVPodelšímčaseseuplynulousobotudopoledneopět
V Po delším čase se uplynulou sobotu dopoledne opět
zaplnilo náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Regionální sdružení
ochránců přírody Ekocentrum IRIS uspořádalo v rámci Dne Země
tradiční ekojarmark. Po více než roce odkladů kvůli koronavirové
pandemii tak mohly centrum města opět navštívit stovky lidí nejrůznějšího věku. A ti se pobavili, poučili a také si nakoupili. Sobotní
akce byla zcela věnována přírodě a všemu bezprostředně souvisejícímu, ostatně jak jinak. Bohatý program byl připraven pro děti i dospělé, stánkaři nabízeli ke koupi zboží výhradně rukodělné
a produkty z přírodních zdrojů. U toho prostě Večerník nemohl
chybět.

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

21. června 2021

Čiperní manželé oslaví kamennou svatbu
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ké časy nebo výkonnost zde vůbec
nehrají roli. „Máme diplomy ještě
z loňska, kdyby si to chtěl někdo vyzvednout. Musím ale zdůraznit, že to
není závod, ale cykloturistická akce.
Prvotní úmysl byl ten dostat rodiny
s koly ven. A jestli se někdo někde
zapomene… Vyjeli na kole, to je základ,“ zdůrazňuje Pavel Dopita. Ten
byl nakonec s účastí spokojený jen
napůl, dorazilo 105 lidí, včetně tradičních účastníků z Lobodic u Tovačova. Nejstaršímu jezdci bylo
77 let, nejmladšímu rok. „Osobně
jsem čekal trochu vyšší účast, i tak
je to ale příslib návratu do normálu,“
zhodnotil zájem lidí o letošní ročník
akce.
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a video

1. krok – volba obleèení

závěr patřil klasicky novému účesu a
odhalení zbrusu nové image paní Jany.
Jako překvapení se na závěr dostavila i
dcera s vnučkami.
Jana Kurková měla obrovskou radost. Zářila jako sluníčko a nemohla
si svůj nový vzhled vynachválit. Stalo
se dokonce to, že ji dcera a vnučky
nepoznaly v domnění, že je před nimi
v kadeřnictví nějaká zákaznice, a tak
vyhlížely maminku, potažmo babičku.
Byla zkrátka k nepoznání krásná. Při
focení pak byla dcera paní Jany i nadále přítomna a nechala se slyšet, že svoji
maminku vůbec nepoznává.
„Je jako filmová hvězda a jak dobře
vypadá v šatech, které vůbec nenosí a
s jakou lehkostí se fotí, paráda! Mám
nesmírnou radost, že prošla takovou
změnou. Věřím, že je to pro ni obrovský zážitek, na který jen tak nezapomene,“ sdělila s pohnutím v hlase
Monika Tomaníková.

BYLI JSME
U TOHO
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VIDEO&FOTOGALERIE

A jak celý den probíhal? To se dozvíte již na následujících řádcích
a více uvidíte ve videu a na fotografiích. I tentokrát jsme totiž vše
znovu pečlivě monitorovali od A do Z, tudíž co nenajdete zde, nabízí
internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čekají tam na vás obsáhlá
fotogalerie a video z vánočního kola PROMĚNY IMAGE. A k dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

Naší červnovou vítězkou se stala Jana
Kurková z Prostějova. Paní Janu do
proměny přihlásila její dcera s vnučkou už někdy v lednu. Od té doby ani
nedoufaly, že se na jejich přihlášku vůbec dostane. Avšak i přes nucenou přestávku kvůli pandemii koronaviru jsme
pečlivě shromažďovali došlé přihlášky,
takže jsme vybírali ze všech doposud
obdržených. A budeme takto činit i
nadále. Jana Kurková má devětašedesát
let, pracovala v kdysi známém Agrostroji a stíhá plno věcí. Má tři děti, sedm
vnoučat a život jako takový se s ní vůbec nemazlil. Patří k těm, kteří si výhru
mnohonásobně zaslouží. A nutno dodat, že sympatická dáma s námi strávila
pohodový den, který si náležitě užívala.
V sobotu 12. června ráno, když odbila osmá hodina, jsme začali výběrem
nových outfitů, pak jsme se přemístili
vybrat sluneční a dioptrické brýle, následně proběhla kosmetika a líčení,
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Jana Kurková si celý den naplno užívala, nechala se unášet příjemnou atmosférou a naprosto se vžila do své role, kdy měla za úkol jediné, a to nechat se hýčkat
a opečovávat. Líčení a změna účesu probíhaly před zahaleným zrcadlem, takže neměla tušení, co se s ní děje. Jediné, z čeho měla obavy, byl účes. Změnu „na ježka“ naprosto vylučovala, což se samozřejmě nestalo. Jakmile byly všechny fáze změny vizáže hotové, mohlo se přejít k odhalení. Jako překvapení se v této fázi PROMĚNY IMAGE
přišla podívat i dcera s vnučkami. Ve chvíli, kdy bylo zrcadlo odhaleno, neskrývala červnová vítězka nadšení. Byla svým vzhledem naprosto okouzlena a její rodina stejně
tak. Při focení byste ji měli vidět, bez nadsázky působila jako filmová hvězda. Více posuďte sami.
A jak vše probíhalo? To se dozvíte ve videu na internetové stránky www.vecernikpv.cz.

5. krok - odhalení a fotografování

Vlassalon ve Fanderlíkově ulici byl vrcholem snažení této proměny. Zde probíhají veškerá vlasová kouzla pod vedením
majitelky Andrei Furiakové, která se na nás již po dlouhém čase také moc těšila. Jana Kurková do kadeřnictví občas dochází, ale bojí se experimentovat, takže střih má plus mínus stále stejný. Vlasy jí barví její dcera, ale jednoznačně potřebovaly oživit. „Jemnější vlasy v délce po ramena v přírodním odstínu byly u hlavy hodně šedivé. Stávající střih byl potřeba
moderněji upravit. A co se týče barvy, bylo nutné dodat potřebnou jiskru. Vlasy jsem tedy zkrátila na kratší mikádo a
barvu oživila měděným odstínem a doplnila světlým melírem, který paní Janu příjemně rozzářil a celý účes tak působil
velice svěžím dojmem. Styling byl pak jednoduchý a rychlý, stačilo vyfoukat přes velký kartáč do objemu. Střih je velice
praktický na úpravu, takže s ním paní Jana nebude mít žádné starosti, stačí vykoukat, případně vyžehlit a bude hotovo,“
popsala jedním dechem celý proces kadeřnice Andrea Furiaková.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Ondrejová a její Studio H, které najdete v Rejskově ulici číslo 30. „Dnešní proměnu jsme s příjemnou paní Janou
začali jako vždy povídáním o tom, jak se starat o pleť doma, aby vypadala co nejdéle svěží, krásná a zdravá. Nejdříve
jsem provedla povrchové a pak ultrazvukové čištění, poté jsem zapracovala hydratační a liftingové sérum pomocí
ultrazvukového přístroje, kde jsem použila fotonovou terapii a biostimulační mikromasáž,“ vysvětlila postup péče
Ondrejová. „Následně jsem nanesla hydratační krém, make-up, potom jsem začala s líčením očí. Nejdříve jsem použila podkladový stín, postupně tmavší hnědou a béžovou lehce lesklou barvu na rozjasnění, tmavou hnědou jsem
přenesla trošičku i na horní víčka, aby oči vynikly, protože paní nosí brýle, tak i když se v soukromí nelíčí, zvolila
jsem trochu výraznější líčení očí, aby pod brýlemi vynikly. Pak jsem vytvořila hnědou linku za pomoci štětečku na horní i spodní víčka a řasy nalíčila černou řasenkou. Obočí jsem také hnědošedou barvou trošičku zvýraznila. Jelikož vytváří pohled, takže je velmi důležité. Na tváře přišla tvářenka a jako vždy
zafixování minerálním pudrem. Na rty jsem použila tmavě malinovou rtěnku, a to vše jsem zafixovala termální vodou ve spreji, tato voda hydratuje a fixuje
celý make-up. Na léto je to perfektní pomůcka. Paní Jana po líčení nádherně prokoukla. Zde je potřeba zdůraznit, že na jakékoliv líčení není nikdy pozdě,“
uzavřela s úsměvem popis procesu Hana Ondrejová.

3. krok: líèení
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a do dějiště odcestuji v dobré náladě. Vítězné zápasy mi dodávají energii a sebevědomí, které chci využít,“
neztratil optimismus Molčan.
Díky vítězství v Prostějově se Coria vrátil v žebříčku ATP do první
stovky. Ze 103. místa se posunul na
90. příčku. Molčan si postupem na
157. pozici vylepšil své dosavadní
kariérní maximum.
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ocenil svého soupeře Coria.
Slovenská tenisová naděje potvrdila
progres posledních týdnů. Molčan
se v Prostějově předvedl jako komplexní hráč se zajímavou budoucností, přestože poslední střetnutí
k vítězství nedotáhl. „Každá porážka
zamrzí. To ale neznamená, že bych
neměl z postupu do finále radost.
Čeká mě kvalifikace na Wimbledon

/QOGPVMC\GUNCXPQUVPÊJQX[JN¾wGPÊRQHKP¾NQXÆOFWGNWTQéPÊMW/10'6#%\GEJ1RGP

PROSTĚJOV Argentinský tenista
Federico Coria vyhrál challenger
v Prostějově, když ve finále 28.
ročníku turnaje MONETA Czech
Open porazil Slováka Alexe Molčana 7:6, 6:3 a z pozice čtvrtého
nasazeného potvrdil roli favorita.
Současně navázal na svého bratra
Guillerma, který antukový podnik vyhrál před devatenácti lety.
„S bratrem si voláme každý den.
Byl to vynikající hráč a tenis dokáže
velmi dobře analyzovat. Dokonce
mi poslal fotku z předávání poháru
na prostějovském centru. Hned po
zápase jsem mu mohl poslat podobnou. Myslím, že bude trošku
závidět, protože moje trofej je větší,“
smál se po vítězství Coria.
V rozhodujícím utkání se oba
soupeři přetahovali o každý bod,
úspěch nakonec slavila větší zkušenost argentinského tenisty. Ten ale
uznal, že musel na kurtu předvést
maximum svého umění. „Alex Molčan nedávno v Bělehradu postoupil
až do finále na turnaji ATP, kde prohrál až s Novakem Djokovičem. To
vypovídá o jeho kvalitách. I v prostějovském finále hrál výborně, byl
to pro mě hodně náročný zápas,“
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vedl 4:1 a za stavu 5:3 podával na zisk
první sady. V tomto okamžiku ale ukázal Argentinec Federico Coria velkou
trpělivost a vzal si brejk zpět. Molčan
pak sadu přivedl alespoň do tie-breaku, ve zkrácené hře však dominoval
jeho soupeř a po sérii dlouhých výměn
se přiblížil k zisku vítězného poháru.
Slovenského tenistu ztráta sady nerozhodila. Po krátké pauze se vrátil na kurt
soustředěný a s favoritem držel dlouho
krok. V klíčových okamžicích se však
přece jen projevila větší zkušenost argentinského hráče, který byl přesnější
při zakončení. Jeho údery měly patřičnou délku i razanci. Po devadesáti
čtyřech minutách se Coria propracoval
k možnosti ukončit zápas i celý turnaj
a druhý mečbol proměnil. Zvítězil 7:6,
6:3 a po devatenácti letech navázal na
bratra Guillerma, který prostějovský
challenger ovládl v roce 2002. „Soupeř
hrál výborně, bylo vidět, že jde nahoru.
Nevzdal se, bojoval až do konce. I proto mám z vítězství velkou radost. Byl to
skvělý týden,“ radoval se Coria. „Bratr
mi na začátku týdne poslal fotku s pohárem, který zde vyhrál v roce 2002.
To pro mě byla určitě velká motivace.
Z vítězství mám neskutečnou radost
a mohu prohlásit, že rodina Coriů miluje Prostějov! Samozřejmě, na oplátku
už jsem bratrovi poslal svoji fotku s pohárem, který jsem dnes získal,“ neskrýval radost nový král prostějovského
challengeru.
Hodně rychle na zklamání z porážky zapomněl Molčan. „Pochopitelně jsem to
chtěl dotáhnout do konce. Ale finále je
hodně dobrý výsledek. Navázal jsem na
předchozí kvalitní výsledky, doufám, že
forma vydrží co nejdéle,“ hodnotil turnaj
ze svého pohledu Molčan.

HLASTE SE DO PRÁZDNINOVÉ
PROMĚNY IMAGE

V zahajovacím semifinálovém duelu
prohrával Zdeněk Kolář s Federicem
Coriou už 2:5 a přes veškerou snahu
ztrátu dvou brejků nedohnal. Argentinec hrál svoji strojovou hru bez chyb
a to mu přineslo vedení. Hned na začátku druhého setu český tenista ztratil
své podání a od té chvíle Coria vedení
nepustil a za sto minut se mohl radovat
z postupu do finále, které si před devatenácti lety zahrál úspěšně jeho bratr
Guillermo.
„Věděl jsem, že budu muset tvořit hru
a chodit si pro vítězné míče. Tomu odpovídal větší počet nevynucených chyb.
Bylo jich docela hodně a to byl problém.
Federico ukázal, že je opravu výborným
antukářem, prakticky nechyboval a vyhrál zaslouženě,“ komentoval střetnutí
Kolář, který současně přiznal, že musel
bojovat také s úbytkem sil. „Na turnaji
hraji současně i čtyřhru, únava se nastřádá. Ale nelituji. Měl jsem možnost odehrát řadu kvalitních zápasů, tak to mám
rád,“ uvedl Kolář.
Druhým finalistou MONETA Czech
Open se stal Alex Molčan po vítězství
6:1, 6:3 nad nasazenou trojkou Gianlucou Magerem z Itálie. Slovenský
tenista měl výborný vstup do zápasu,
a přestože se jeho soupeř v průběhu
utkání zlepšil, pohlídal si také průběh
druhé sady. „Možná jsem mu zápas
trošičku otrávil. Viděl, že jsem na tom
kondičně dobře, mám dost sil a většinu
míčků doběhnu. Celý zápas jsem se cítil dobře, vnímal jsem, že je pod mou
kontrolou,“ hodnotil střetnutí Molčan,
který prožívá povedené týdny. Po postupu do finále na turnaji ATP v Bělehradě si zahraje o další titul. „Užívám si
to, je to odměna za předchozí tvrdou
práci. Do finále půjdu s vědomím, že
můžu vyhrát. Soupeře znám, pokusím
se vymyslet taktiku, která na něj bude
platit,“ řekl po semifinálovém úspěchu
Molčan.
Na turnajový titul ve čtyřhře jen o kousek nedosáhl pár Roman Jebavý, Zdeněk Kolář přestože téměř bezchybně
zvládl úvodní sadu. V dalším průběhu
se soupeři českých tenistů Aleksandr
Nedovyesov a Concalo Oliveira výrazně zlepšili, se štěstím vyrovnali ve zkrácené hře druhé sady a obrat dokonali
v super tie-breaku. „Začátek byl výborný, měli jsme zápas dohrát ve druhém
setu. V koncovce jsme měli i trošku
smůly, ale takový je tenis. Musíme soupeři jen poblahopřát a smířit se s porážkou,“ poznamenal Jebavý. Podobné
pocity měl také Kolář, který několik hodin po semifinále dvouhry nastoupil na
kurt do rozhodujícího duelu čtyřhry.
„Ve druhém setu jsme měli dostatek
šancí získat rozhodující náskok. Příležitosti jsme neproměnili a v závěru přišel
trest,“ posteskl si.

JANA KURKOVÁ 0"*&#&+)"

Bylo krásné, slunečné a již horké sobotní ráno, kdy se konečně celý tým po nucené půlroční pauze potkal
k obnovení populárního seriálu. Pochopitelně se všichni těšili a již se nemohli dočkat. Vše začalo výběrem
nových outfitů v prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici, kde se červnové vítězky tradičně ujal majitel René Volek. „Na dnešní proměnu
jsem se opravdu těšil, neboť po covidové odmlce to bylo příjemné setkání s velmi milou paní Janou, která srší životní energií. Bylo mi prozrazeno, že nikdy nenosí šaty a její šatník sestává pouze z kalhot. Bylo jasné, že proměna bude směřovat do letní šatové elegance. Do výběru modelů
jsme zařadili kolekci značky Mekstone, která si získává popularitu u našich zákaznic,“ poznamenal úvodem Volek. „Žluté rozverné šaty s kapsami z příjemného lnu paní Janě velmi slušely a bylo patrné, že se v nich cítí dobře. Podobně tomu bylo u červených šatů této značky, které se dají
využít i jako tunika. Styl casual je na léto nejen pohodlný, hlavně ale neztrácí nic z elegance. Barevnost této dámy není problém, proto jsme zvolili
inkoustové šaty, které mají kapsy, kolem boků se rozšiřují, což je nový trend. Jsou jednoduché a přitom elegantní a mají široké využití,“ pokračoval v popisu výběru šatů majitel RV FASHION. „Posledním modelem byly kapri kalhoty s tunikou v barvě zelené. Jednoduchost a fantastická
lehkost materiálu byly pro Janu Kurkovou natolik příjemné, že si je zakoupila a přímo z focení se odešla ukázat na své bývalé pracoviště,“ přidal
spokojeně René Volek. „Paní Jana je velmi pěkná a pozitivní žena a my držíme palce, ať si trend ze své proměny udrží.“

PodlouhémobdobíšestiměsícůsenastránkyPROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku opět může vrátit čtenáři oblíbený projekt PROMĚNA
IMAGE. Seriál, kdy nejen ženy děláme krásnějšími a sebevědomějšími, jsme byli nuceni pozastavit v důsledku vládních opatření proti koronavirové pandemii. Vše ale nasvědčuje tomu,
že už nás (alespoň načas) nečekají plné nemocnice a tisícové
nárůsty nových případů a že by nám setkání s virem už nemělo
tak ublížit. Všichni jsme moc rádi. A tak se můžeme s nebývalou
chutí pustit do práce, v tomto případě měnit vizáž, potažmo
životy našich čtenářů. Mnozí vítězové díky PROMĚNĚ IMAGE
udělali tlustou čáru za svým životem a odstartovali novou etaUsměvaví a pozitivně naladěni se všichni vydali vstříc další zastávce do Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla (bývalé Trio).
pu. Ruku v ruce se vzhledem pracujeme totiž na podstatnější,
Ujal se nás majitel Radek Wagner. „Paní Jana nosí dioptrické brýle, což jí tedy alespoň nebude při focení cizí. Vzhledem ke slunečnému počasí
jsme také vybrali sluneční brýle a doslova potvrdili, že se netřeba bát výrazných kousků,“ povšimnul si Radek Wagner. „Pro dnešní proměnu
tedy duševní stránce. Těší nás i fakt, že je tento projekt natojsme vybrali trendy obruby, které podtrhují ženskost a styl. Do nejužšího výběru se dostalo několik zajímavých typů v neobvyklých tvarech
lik úspěšný, že za námi dokonce neváhají přijet zájemci z celé
a barvách. Výrazné oversize sluneční v černé barvě jsou nadčasovým kouskem, který by měla mít v šatníku každá žena včetně paní Jany, která
republiky nebo i ze Slovenska. Od dubna 2015 jsme změnili
je ve zralém věku. Při focení je s chutí užívala. U dioptrických brýlí zvítězily výrazné a šik obruby, které omladí a zároveň rozjasní. Jako další
image a udělali radost ženám, dívkám, mužům hned v jedenavariantu jsme ponechali něžné obruby z tenkého kovu v rose gold barvě, které paní Janě také perfektně sedly. Obruby jsme vybrali s citem na
šedesáti případech. Ale jelikož dvakrát se jednalo o partnerský,
potřeby a přání klientky, aby byly nadčasové, trendy a podtrhovaly linie obličeje,“ zakončil výběr brýlí majitel optiky.
resp. manželský pár byl tentokrát na řadě mimořádně zakulacený díl! Což byl i důvod k malé oslavě. A kdo se tedy stal šťastnou
a jubilejní šedesátou vítězkou PROMĚNY IMAGE?
Nyní přišla na řadu část proměny, která je hlavně o hýčkání a líčení. Tradičně se o naši vítězku skvěle postarala Hana
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Prostějov (lv) – Minimálně s kvalitou
svého podání mohl být v průběhu
prostějovského challengeru spokojený český tenista Zdeněk Kolář. Svým
soupeřům nastřílel čtrnáct es, nejvíc ze
všech hráčů. Celkově se mohl na své
podání spolehnout, z prvního servisu
měl úspěšnost získaných bodů přes 73
procent. Lepší byl pouze Concalo Oliveira a Jiří Novák, tito hráči ale odehráli menší počet zápasů. Prostějovský
hráč, který to dotáhl až do semifinále,
byl navíc sedmým nejúspěšnějším
tenistou na returnu.

.RO½ÔY\KU½O
DOHVSRÎYHVHFK

Prostějov (lv) – Hodně smutný byl
pohled na hru trojnásobného vítěze
turnaje Jiřího Veselého, který se na
kurtu trápil. V 1. kole sice porazil
Argentince Facunda Menu, pak ale
nestačil na německého veterána Tobiase Kamkeho, se kterým prohrál ve
dvou setech. „Nevím, co s tím. Tohle
není tenis, kterým se chci prezentovat,“
kroutil hlavou Veselý. „Trápil jsem se,
bojoval sám se sebou. Očekávání byla
samozřejmě úplně jiná. Pokud nenajdu svou hru, těžko se udržím v první
světové stovce,“ uvědomuje si česká
jednička. Veselého čeká Wimbledon,
kde naposledy postoupil do 3. kola.

9HVHOÙPDUQÈ
KOHGDOIRUPX

Prostějov (lv) – Pouze necelé dvě
hodiny strávil na kurtu Pablo Andujar,
nasazená jednička MONETA Czech
Open a obhájce loňského finále.
V úvodním zápase nestačil na Yosuku
Watanukiho z Japonska, soupeře ze třetí
světové stovky. „Pabla jsem předtím sledoval na Roland Garros v televizi, hrál
výborně a v deblu postoupil dokonce
do semifinále. Za vítězství jsem velice
rád, překvapil jsem sám sebe, že vyhraji, jsem rozhodně nečekal,“ přiznal
Watanuki, další vítězství už ale nepřidal
a vypadl v následujícím kole s Alexem
Molčanem, když získal pouhé tři hry.

2EK½MFHVNRQÄLO
GÔÉYQHz]DÄDO
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Návrat kopané do Sportovní
ulice definitivně zamítnut! VWDGLRQXYHGOHDTXDSDUNX
Zastupitelé nakonec dali zelenou rekonstrukci hřiště za nádražím

PROSTĚJOV Když současný
primátor Prostějova František
Jura nastupoval před dvěma a půl
lety do funkce, jako jednu z hlavních priorit si předsevzal návrat
vrcholového fotbalu na dnes již
zdevastovaný stadion ve Sportovní ulici. Pamětníci z řad fanoušků prostějovských „želízek“
byli nadšeni. Minulé úterý však
během jednání zastupitelstva,
kdy se schvalovala rekonstrukce stávajícího hřiště Za Místním
nádražím, však primátor oznámil
smutné rozhodnutí.
„Myslím, že většina z nás, jež fandíme nebo se zabýváme prostějovskou kopanou a její historií, cítí,
že bychom měli fotbalový stadion
postavit na „Železárnách“, tedy ve
Sportovní ulici. Tam, kde prostějovský klub historicky vždy patřil.
Já si to myslím pořád,“ prohlásil při
úterním jednání prostějovského zastupitelstva František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějov.

„Na druhé straně je ale potřeba
říct, co všechno nám v tom brání.
Pozemky ve Sportovní ulici nejsou
města, přestože opakovaně probíhala jednání s majitelem o jejich
prodeji, nebo dokonce o směně.
Bohužel bez úspěchu. Naší původní
myšlenkou bylo postavit zde nový
moderní fotbalový stadion i s atletickou dráhou. A také s místem pro
výcvik hasičů, abychom mohli co
nejvíce sdružit finanční prostředky a dosáhli na co největší dotace.
Bohužel několik architektů, kteří se
podíleli na různých studiích, konstatovalo, že by se stadion i s dráhou
do celého prostoru nevešel, musel
by výrazně zasáhnout do biokoridoru Hloučela. A to nelze. Mně
osobně je to velice líto, ale projektu
návratu fotbalu do Sportovní ulice
musíme dát definitivně sbohem,“
pronesl smutně Jura, který je současně předsedou 1.SK Prostějov,
těsně předtím, než zastupitelé hlasováním dali zelenou rekonstrukci
hřiště Za Místním nádražím. (mik)

Zdevastovaný stadion ve
5RQTVQXPÊ WNKEK DWFG K PCF¾NG EJ¾VTCV /÷UVQ FGHKPKVKXP÷
QRWUVKNQ O[wNGPMW åG D[ UG
UGOXT¾VKNC\CwN¾HQVDCNQX¾UN¾XC ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Večerník už nejednou informoval o projektu
rekonstrukce fotbalového hřiště
Za Místním nádražím v Prostějově tak, aby tento sportovní stánek uprostřed sídliště vyhovoval
minimálně podmínkám druhé
nejvyšší soutěže. Rekonstrukce
bude probíhat ve dvou etapách
a dohromady si vyžádá investice
ve výši přesahující 140 milionů
korun. Zastupitelé minulé úterý
schválili podání žádosti o dotaci
Národní sportovní agentuře. Padaly ovšem i jiné zajímavé návrhy.
Opozice dokonce požadovala výstavbu zbrusu nového stadionu
mezi aquaparkem a Holandskou
ulicí...

popsal plány rekonstrukce Jiří Rozehnal (ANO 2021), náměstek prostějovského primátora pro stavební
investice v Prostějově.
Zastupitelé nakonec podání žádosti o dotaci schválili, kolem tohoto
bodu programu ovšem proběhla
vzrušená debata. „Bavíme se tady

školy. Navíc ještě v posledních letech, kdy stadion neměl požadované
parametry, jsme zde hostili několik
reprezentačních výběrů i ligových
mužstev. A v tom budeme samozřejmé pokračovat,“ zareagoval primátor
statutárního města Prostějov František Jura (ANO), který je zároveň

Michal KADLEC
Předpokládaný stavební rozpočet
akce v první etapě, která by byla
předmětem žádosti o dotaci, je odhadován v souhrnné výši 105,3 milionu korun včetně DPH, přičemž
dotace by mohla činit až 70 procent
uznatelných výdajů. „V první etapě proběhne rekonstrukce stávající hlavní tribuny s cílem zvýšit její
kapacitu na 1 900 fanoušků, která
bude odpovídat požadavkům pro
Fortuna:Národní ligu ligu včetně zázemí. Souběžně bude řešeno komunikační napojení nové tribuny včetně parkovacích míst. Ve druhé etapě
bude řešeno osvětlení hřiště a rekonstrukce trávníku včetně vyhřívání, které je odhadováno na zhruba
36,3 milionu korun. Předpokládané
zahájení stavebních prací je podzim
2022 a dokončení je podzim 2024,“

(QVDCNQXÚUVCFKQP<C/ÊUVPÊOP¾FTCåÊOX2TQUV÷LQX÷RTQLFG
TGMQPUVTWMEÊXGFXQWGVCR¾EJ1D÷RąKLFQWFQJTQOCF[PC
OKNKQPčMQTWP
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

o velkých penězích s tím, že v areálu bude zrekonstruovaná tribuna,
teplý trávník a osvětlení. Ale chybí
mi informace o udržitelnosti celého
areálu a jeho využitelnosti, tedy kdo
všechno bude hřiště využívat a za jakým účelem,“ namítl Aleš Matyášek
(Na rovinu!). „Pokud tady vznikne
takový zmodernizovaný areál, je zde
obrovský předpoklad jeho udržitelnosti. Jednak zde působí druholigové mužstvo, stadion využívají mládežnická družstva i děti ze sousední

prezidentem 1. SK Prostějov.
Opoziční zastupitelé ale dále přišli s kritikou, že se peníze „nalévají“ do sportoviště, které je nevhodně umístěno v husté bytové
zástavbě uprostřed sídliště, což
údajné zdejším občanům vadí.
„Podívejte se do Prahy, kde jsou
skoro všechny stadiony situovány
do hustě obydlené zástavby. Včetně
stadionů na Bohemians, Žižkově, na
Letné či v Edenu,“ namítl primátor
Jura.

S nejpřekvapivějším návrhem se
ovšem přihlásil další opoziční zastupitel František Fröml (Změna
pro Prostějov). „Nejsem přesvědčen o tom, že Prostějov má dobré
fotbalové hřiště, navíc uprostřed
sídliště. Všechno děláme polovičatě
a v křečích. Naše město by si zasloužilo lepší stadion. Už dříve jsem na
zastupitelstvu zmínil prostor mezi
aquaparkem a Holandskou ulicí. Ty
pozemky jsou městské a mrzí mě,
že byl vyhlášen záměr jejich prodeje za účelem výstavby komunitních
domů. Zrušme jej a postavme právě tady nový velký fotbalový stadion i s atletickou dráhou,“ překvapil
Fröml. „Pokud bychom stavěli stadion na ´zelené louce´, přišel by nás
podle jednoduchých výpočtů na
400 až 600 milionů korun. Takto se
aktuálně staví stadiony v Pardubicích nebo Hradci Králové. Já osobně bych si takový stadion rozhodně
přál, ale zároveň vím, že to není ve
finančních možnostech města. My
tady představujeme projekt rekonstrukce stávajícího hřiště, což nás
přijde na čtvrtinovou cenu. A bude
to stadion odpovídající moderní
době, na kterém se budou moci hrát
i nejvyšší soutěže nebo například
mezinárodní zápasy,“ uzavřel debatu
jasným argumentem primátor František Jura.
Po úterním jednání a schválení
podání žádosti o dotaci se nyní
bude čekat, kolik peněz Národní
sportovní agentura Prostějovu poskytne. „Od toho se budou odvíjet
další plány,“ podotkl ještě primátor
Jura.

Dvojí kulatiny!
Fotbalisté je oslaví

sranda mačem

90 let HANÁ PROSTĚJOV

PROSTĚJOV Je mu šedesát a s fotbalem nechce končit, naopak dále
aktivně hraje. Navíc své narozeniny
chce oslavit tak, jak se na fotbalistu
a trenéra sluší a patří, tedy na hřišti.
Řeč je o Miroslavu Takáčovi, který
v minulosti koučoval i prostějovské
eskáčko v nižších soutěžích a dosud
hrává Okresní přebor, případně III.
třídu OFS. Neslaví však sám, třicátiny spolu s ním totiž oslaví také Josef

Pančochář, který řadu let působil
v Prostějově. Zatímco odehrál přes
500 soutěžních utkání, z toho mnoho druholigových, Takáč se může
pyšnit 1945 zápasy na všech úrovních. Dva týmy pak koučoval ve 2.
lize.
„Bude se jednat o fajnovou oslavu,
fotbal mě prostě stále baví. Navíc dorazí třeba i exligový Vajda
a taky Karel Kroupa,“ zve Miro-

slav Takáč. Oba týmy právě nabídnou zajímavá jména, v případě
Pančochářova půjde třeba o jeho
bývalé spoluhráče z eskáčka Aleše
Ruse, Martina Hirsche nebo Zdeňka Fládra. Na straně Miroslava
Takáče zase budou třeba Dušan
Vrťo nebo David Kobylík.
Netradiční fotbalová oslava narozenin začne 26. června od 15.00
hodin na hřišti v Těšeticích. (sob)

Fotbalový klub Haná Prostějov letos slaví 90 let od jeho založení!
Oslavy se uskuteční 26. 6. 2021 od 13 hodin
v městském fotbalovém areálu Za Místním nádražím
PROGRAM
13.00 Haná Prostějov vs. Sokol Mostkovice
(mladší přípravka)
13.40 Haná Prostějov vs. Sokol Mostkovice
(starší přípravka)
14.30 Haná Prostějov vs. FC Kralice
(mladší žáci)
15.30 Haná Prostějov vs. Výběr Mostkovic
(veteráni)
17.30 Haná Prostějov „A“ vs. Výběr Prostějovska

DOPROVODNÉ AKCE
Výstava „90 let Hané“
Dětský nafukovací skákací hrad
Lekce skákání na profesionální trampolíně
pro děti i dospělé
Možnost zahrání si fotbálku pro děti i dospělé
Upomínkové předměty a občerstvení zajištěny

21061110769

Vedení klubu srdečně zve všechny své příznivce, bývalé hráče i všechny ostatní,
kteří chtějí zažít odpoledne plné sportu a pohody! Vstupné dobrovolné.

www.hanapv.cz
(QVQCTEJKX/6CM¾éG
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PROSTĚJOV Návrat do české fotbalové reprezentace slaví Gabriela Matoušková.
Rodačka z Kostelce na Hané, která dlouhá léta oblékala dres pražské Sparty a naposledy působila v italském Bari, dostala opětovnou šanci v národnímu týmu minulý týden.
Zatímco do mače s Kanadou ještě nezasáhla, proti Polsku už Matoušková nastoupila,
a to dokonce v základní sestavě. „Jsem hrdá, že jsem zase mohla hrát za reprezentaci.
Byla to pro mě cenná zkušenost a odměna za uplynulou sezónu,“ sdělila v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, který najdete na vedlejší straně 38.

Do hokejového nebe
odešel bývalý brankář
Prostějova
PROSTĚJOV
Dne 9. června
zemřel
někdejší hokejový brankář
působící
v Prostějově
Pavel Baar.
Ten válel za
zdejší tým
v osmdesátých letech
minulého
století, tedy
v dobách, kdy
Prostějov působil ve druhé
nejvyšší soutěži.
Vzpomnělo na něj
vícero jeho bývalých spoluhráčů a kamarádů.
„Budeme jako hokejisté rádi
aspoň za malou
vzpomínku na člověka, který byl nejen skvělý brankář, ale také skvělý člověk, kamarád, na kterého bylo
vždy spolehnutí,“ konstatuje jeden z jeho někdejších
spoluhráčů Milan Sedlo.
Pavel Baar zemřel ve věku 65 let. Vzpomínají na něj
mnozí kamarádi, blízcí a spoluhráči, kteří s ním měli
to štěstí zažívat hokejové bitvy v první polovině 80.
let. Pohřeb někdejšího hokejisty se konal ve středu
16. června.
(sob)

621'$
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Nebyl to však v uplynulých dnech jediný zápis regionální ženské kopané. Dvaadvacetiletá Klára Waltrová, která
s fotbalem začínala v Krumsíně, později přešla do Plumlova a nyní již sedmým rokem působí v 1.FC Slovácko, si
v sobotu odpoledne pověsila na krk bronzovou medaili
pro třetí nejlepší tým 1. ligy žen. Nic na tom nezměnila
ani porážka 1:5 se staronovými mistryněmi republiky, týmem AC Sparta Praha. Waltrová na hřišti pobyla 57 minut.
V celé sezóně patřila k oporám týmu, pravidelně začínala
v základní sestavě, vstřelila navrch dvě branky.

-N¾TC9CNVTQX¾(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval
již před nedávnem, na pozici trenéra
národního týmu České republiky v klasickém parašutismu se rozhodl skončit
bývalý vynikající závodník Ivan Hovorka. Nyní už má nástupce v současném
a stále aktivním parašutistovi, kterým je
jeho dosavadní svěřenec Libor Jiroušek
(na snímku).
„Hledal se člověk, který by na sebe
vzal organizační zajištění reprezentačních akcí a vedení týmu ČR během
nich. Pro mě to znamená práci i povinnosti navíc vedle vlastního skákání, ale nejde o nic hrozného, co bych
nedokázal zvládnout,“ vysvětlil Libor

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Jiroušek, dlouholetá opora Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov.
Právě jeho členové tvoří v mužské kategorii tuzemskou reprezentaci, funguje

vzájemná provázanost. „Můžu prozradit,
že letošní sezóna je mou poslední v roli
závodníka. Delší dobu se potýkám se
zdravotními problémy, navíc chuť ani
motivaci do přípravy už nemám jako
zamlada. Proto jsem se rozhodl na konci tohoto roku ukončit aktivní kariéru,“
řekl Jiroušek Večerníku. Jeho přechod
na funkcionářskou dráhu přitom bude
hned dvojnásobný. Kromě reprezentačního kouče, kterým se stal již nyní, bude
od příští sezóny zastávat i post vedoucího trenéra a současně velitele ASO Dukla Prostějov. „Na konci roku 2021 odejde z této funkce Jiří Šafanda, já budu
jeho nástupcem,“ potvrdil Jiroušek.

Mezinárodní klasický parašutismus tudíž
přijde v poměrně krátké době o všechny tři
světové top borce v disciplíně individuální
akrobacie. „Marco Pflueger z Německa
uzavřel kariéru již před časem, jeho krajan
Elischa Weber měl následně nešťastnou
nehodu a vážně se zranil. Je pravda, že především s těmito dvěma soupeři jsme se většinou přetahovali o tituly na mistrovstvích
světa v RW jednotlivců. Já osobně teď cítím,
že je pro mě nejvyšší čas skončit. Letos ještě zkusím odvést maximum ve vzduchu
– a pak začnu novou éru v jiné životní roli,“
konstatoval Libor Jiroušek.
(son)
Další informace z parašutistického
nebe čtěte na straně 46

Pavel Navrátil opět lékařem fotbalistek ČR U19,
jež vede jeho syn Jan,
včetně Terezie Ohlídalové
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, PROSTĚJOV
Dlouholetý lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil bude pokračovat jak v realizačním
týmu Hanaček, tak ve službách prvoligových
fotbalistů Sigmy Olomouc, kde také pracuje.
(QVDCNQX¾TGRTG\GPVCEGåGPè47PCUQWUVąGF÷PÊX*NWDQMÆPCF8NVCXQWUVTQLP¾UQDPQWRTQUV÷LQXUMQWUVQRQW (QVQCTEJKX2CXNC0CXT¾VKNC
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Jan Rudovský, Jan Kloz, Marek Švec, Petr Beránek, Adam Havlík, Jakub Babka, Josef Zajíc. To
jsou asi nejznámější hráči z těch, které pro novou
sezónu získal a dosud oznámil hokejový klub
LHK Jestřábi Prostějov.
Po odchodu dvou třetin kádru z uplynulého
ročníku si člověk říkal, kde vůbec vedení ptačích
dravců sežene tolik plejerů, navíc dostatečně
kvalitních. Ale hokejový trh je bez ohledu na koronavirové dopady evidentně natolik hojný, že
brát bylo pořád kde.
Přiznám, že jsem po zmíněném exodu většiny
loňského prostějovského týmu moc nevěřil
v možnost seskládání takového mančaftu, který
by se svou papírovou kvalitou mohl rovnat tomu
(téměř) rozprášenému. Ale zdá se, že nový hlavní kouč Aleš Totter ve spolupráci s majitelem
elhákáčka Jaroslavem Luňákem tohle dokázal.
Stěžejní teď bude, nakolik rychle se přebudovaný mančaft – převážně bez vzájemných vazeb
z minulosti – dá dohromady jako opravdový
kolektiv. Zvlášť bez neexistující společné letní
přípravy, když se všichni poprvé sejdou až někdy
po půlce července.

Existujeme v takové době, jež udržení výhradně
pozitivního přístupu k životu i obecně vůči všemu vůkol moc nepřeje. A kdo si zdravou, kladně
nabitou mysl v tomto hektickém světě dlouhodobě hájil, tomu byl postaven do cesty koronavirus
jakožto hodně těžká překážka ke zdolání.
Koho ani covid výrazněji nevykolejil (myslím
zejména mentálně), ten rozhodně zaslouží velké
uznání. A může si nést pomyslný bonus do další
časové etapy, kdy se díky postupnému rozvolňování všemožných hygienických opatření vrací
naše bytí skoro do normálu.
Nadprůměrně psychicky odolní zpravidla bývají
sportovci. A já chci v tomto konkrétním případě
vzdát malý hold nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov, kteří i přes značné personální oslabení a nepříznivý průběh nakonec zvládli vyhrát důležitý
prvoligový zápas proti Vsetínu B.
Speciální ocenění bych vyslal k jejich ostřílenému
trenérovi Richardu Benešovi. Ten v minulosti,
jakmile se nedařilo, často propadal spíš naštvání
a negaci. Tentokrát však v sobě našel vnitřní sílu
své svěřence dál maximálně povzbuzovat i podporovat, což přispělo k vítěznému obratu.

Když se v posledních týdnech rozhlédnete kolem sebe, tak musíte vidět, kterak se lidské žití po
dlouhých měsících temna konečně vrací na běžnou úroveň zdravé aktivity včetně obyčejného
sportování a prostého pohybu jedinců i skupin,
které něco dělat jednoduše baví.
Dětská hřiště, různá sportoviště a plácky i cyklostezky jsou zase plné tak, jak by to mělo být. Trvale,
nikoliv podle toho, co zdravým silným lidem případně znovu zakážou mocní na základě prý nezbytných rozhodnutí, údajně v zájmu našich životů.
Kdo zvolená řešení vlády ČR dle doporučení Ministerstva zdravotnictví odmítal už dříve respektovat,
kritizoval je či s nimi aspoň nesouhlasil, ten musí cítit
zadostiučinění při zjištění, že české soudy v mnoha
případech shledaly zvolená protiepidemická opatření jako protiprávní, dokonce protiústavní.
Nyní jde o to, co se bude dít na podzim, pokud
přijde bůhvíkolikátá vlna onemocnění covid-19.
A jestliže vedoucí státní činitelé opět budou chtít
všechny(o) omezovat, nebo přímo zavírat, neměli bychom se coby svobodní občané nechat.
Naopak je potřeba najít cestu k normálnímu plnohodnotnému životu.

„Po sezóně zakončené vítězstvím v Liberci následovala klubová rozlučka
v Bohuňovicích, ze které jsem se musel bohužel omluvit kvůli své účasti na
soustředění dívčí reprezentace U19.
Každopádně vedení Sigmy zastoupené
pány Minářem, Škerlem a Košařem mi
poděkovalo i prodloužilo spolupráci na
další léta,“ prozradil Navrátil.
Zmíněný tréninkový kemp mládežnických fotbalistek ČR proběhl od 8.
do 13. června v Hluboké nad Vltavou,
Češky v rámci něj přátelsky podlehly
Rakousku 1:6 a 1:4. Zajímavostí je, že
tento národní výběr vede jako hlavní
kouč Pavlův syn Jan Navrátil, bývalý fotbalista. A členkou družstva byla z Prostějovska pocházející Terezie Ohlídalová, současná hráčka Slovácka.
„V Hluboké se mi hodily zkušenosti
Covid manažera VK Prostějov, protože jsem zajišťoval i garantoval veškeré
testování na koronavirus celému mančaftu. Z hlediště pravidelně sledovali
naši přípravu známí domácí činovníci
Jiří Kotrba a Karel Vácha. A už cestou na
sraz, jenž byl v Praze na Strahově, jsme
náhodou potkali trenéra boxerské mládeže BC DTJ Prostějov Martina Klíče.
Sháněl doktora na soustředění a turnaj
v Mikulově, já bohužel nemohl,“ pověděl Pavel Navrátil s úsměvem. (son)
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Na Tour of Malopolska ÿHVNìSRKiUPOiGHçHQDGUi]H
]iĨLODSĨLQęP Patricie á
Prostìjovská cyklistika uspoøádala

Müllerov
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KRAKOV, PROSTĚ JOV
Cyklistický Continental Team
mužů TUFO PARDUS Prostějov
startoval na 59. ročníku Tour of
Malopolska. Závod byl zahájen prologem v Krakově a po
dalších třech etapách končil
ve Starém Sadu. V celkové klasifikaci se nejlépe umístil Pavel
Gruber na 27. pozici.

Marek SONNEVEND
Úvodní prolog se odehrál na krátké,
1500 metrů měřící trati, ovšem s převýšením dvou set metrů. Nejrychlejším členem hanácké stáje se stal
osmadvacátý Filip Řeha na 28. místě,
ale rozdíly vzhledem k nízké délce prologu nebyly nijak velké.
První etapa měřila 131 kilometrů
a v jejím průběhu museli závodníci
překonat pět horských prémií. Přičemž ta poslední byla zároveň cílem.
Filip Řeha a Pavel Gruber dorazili
na vrchol závěrečného stoupání společně na 36., respektive 37. příčce se
ztrátou jedné minuty na vítězného
Michala Schlegela z českého týmu
Elkov Kasper.
Druhá a zároveň nejdelší etapa vedla z Niepolomice do Nového Targu.
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PROSTĚJOV Tři dny na konci
května patřil prostějovský velodrom prvním oficiálním závodům, jež po covidové výluce zorganizoval oddíl SKC Prostějov.
Šlo o dráhový Český pohár mládeže, při kterém se hodně dařilo
domácím jezdkyním a jezdcům.
Excelovala především Patricie
Müllerová, když ovládla všechny
disciplíny své věkové kategorie
iGUVKéNGPPÚVÚOE[MNKUVč67(12#4&752TQUV÷LQXCDUQNXQXCN6QWTQH/CNQRQNUMC
(QVQ/KEJCN/T¾éGM
a za celé konání akce nenašla přeA byť na její trase stály jezdcům v cestě hužel Babor se na posledních metrech to pak stačilo na 27. místo, o šest pozic možitelku. Medaile získali také
tři horské prémie, dala se považovat dostal do kolize s jedním ze soupeřů níže skončil Filip Řeha.
spíše za sprinterskou. Tak se i stalo a obsadil „pouze“ 13. post.
„Tour of Malopolska je krásný a spraa jen mírně zredukovaný peloton se Závěrečná etapa měřila sice jen 123 vedlivý závod, výsledky v celkové klablížil k závěrečnému spurtu. V tako- kilometrů, nicméně její finální část sifikaci odráží vrchařské schopnosti
vém případě se modro-žlutí spoléhají obstaralo téměř desetikilometrové každého účastníka. Velmi mne potěšila
na rychlostní dispozice Daniela Babo- stoupání. Dobrý výkon zde předvedl vysoká úroveň týmové spolupráce nara. Prostějovanům se pro Dana podaři- Pavel Gruber, který do cíle dorazil jako šich kluků,“ okomentoval sportovní řelo vytvořit dobrou výchozí pozici, bo- pětadvacátý. V konečném pořadí mu ditel TUFO PARDUS Michal Mráček.

Gabriela Bártová, Matyáš Koblížek,
Radovan Štec a Vojtěch Koblížek.
„Nebylo jednoduché třídenní závody za současných protiepidemických opatření i podmínek uspořádat, ale máme velkou radost, že se to
zdárně povedlo. Stejně jako v předchozích letech se ČP mládeže u nás
jel jako Velká cena DT-výhybkárna
a strojírna,“ sdělil sportovní ředitel
TUFO PARDUS Prostějov Michal
Mráček s poděkováním veškerým
partnerům za podporu.
(son)

&QO¾EÊ 2CVTKEKG /ÙNNGTQX¾ WRTQUVąGF  FQOKPQXCNC
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PROSTĚJOV Mladí cyklisté a cyklistky SKC TUFO PARDUS
Prostějov absolvovali na přelomu května a června dva závodní
víkendy v plném nasazení. Pojďme se komplexně ohlédnout za
všemi akcemi, kterých se zúčastnili.
Domácí ÈP na dráze
pøinesl kupu radosti

Prostějovský klub byl organizátorem
dráhového Českého poháru mládeže.
Konečně se dostalo také na žákovské
kategorie, jež vlivem koronavirových
opatření měly až doposud závodní
půst. Program obsahoval především
hromadné disciplíny, které se sčítaly
omniovým způsobem.
Domácí si na vlastním velodromu
počínali velmi dobře a v každém ze
tří soutěžních dnů dosáhli na medailová umístění. Nejvýrazněji se přitom
prosadila kadetka Patricie Müllerová,
která na pódiu neokusila jiný než nejvyšší stupínek!
V prvním den ji na stupně vítězek
doprovodila i Eliška Grulichová. Jen
o malinko hůře než Patricie zajel mezi
kadety Vojtěch Koblížek, který si při-

psal dvě vítězství a jedno třetí místo.
V juniorech se po zdravotních komplikacích velmi dobře prezentoval
dvakrát stříbrný Matyáš Koblížek.
A Radovan Štec doplnil úspěch juniorů jedním bronzem.
V kategorii starších žáků bral dvě třetí
pozice Filip Novák. Mezi juniorkami
přidala dvě stříbra završená nedělním triumfem prostějovská stálice
Gabriela Bártová. Celé klání završil
populární madison, také při něm byli
členové pořádajícího oddílu hodně
vidět. V žácích vybojoval zlato Filip
Novák (společně s olomouckým Pitákem), v kadetech skončila dvojice
David Karásek, Vojtěch Koblížek
třetí, stejně jako duo juniorů Radek
Vlček, Radovan Štec a juniorka Gabriela Bártová v páru s Dagmar Hejhalovou (Dukla Praha).
„Domácí závody jsou vždy nároč-

6CNGPVčO5-%67(12#4&752TQUV÷LQXUGFCąKNQVCMÆRąKUKNPKéPÊOMTKVÆTKWX$÷NMQXKEÊEJ
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né. Jednak se na svém oválu chceme
ukázat co nejlepšími výsledky, a navíc
je spousta práce s organizací akce.
V této souvislosti musím opravdu
moc poděkovat za pomoc rodičům
našich jezdců a jezdkyň,“ zhodnotil
šéftrenér prostějovské mládeže Martin Cetkovský.
Jelo se i v Bìlkovicích,
Jièínì a Rakousku

Hned o dalším víkendu pokračoval
seriál Českého poháru 2021 tentokrát
na silnici. Sobota patřila kriterijní Carla
lize v Bělkovicích-Lašťanech a neděle
silničnímu závodu ve Starém Jičíně.
V kritériu zazářil ze členů hanáckého klubu nejvýrazněji junior Matyáš
Koblížek, který ve své kategorii su-

verénně zvítězil. Na bednu se podíval rovněž talentovaný mladší žák
Alexandr Kaniščev, kterému patřila
druhá příčka. Následný Techniserv
Cup na silnicích v okolí Starého Jičína
modro-žlutým tolik nevyšel. Nejblíže
stupňům vítězů byl čtvrtý mladší žák
Saša Kaniščev, do top ten se ve svých
kategoriích dostali už jen devátý junior Radek Vlček a mezi ženami ostřílená matadorka Naďa Voráčová na
osmé příčce.
„Při absenci našich dvou nejlepších
holek byly výsledky malinko horší.
V sobotu jeli skvěle Matyáš Koblížek
a Saša Kaniščev, o den později jsem zejména od juniorů očekával více. Věřím
však, že slabší chvilku jsme si vybrali
a na blížícím se juniorském mistrovství

republiky na silnici už budeme opět v popředí výsledkontoval
vé listiny,“ okomentoval
Martin Cetkovský.
V tomtéž termínu se
y
ytři prostějovští vyslanci ve výběrových českých tý- ,GFGP\FQO¾EÊEJE[MNKUVčNGVÊRTQUV÷LQXUMÚOXGNQFTQOGORąK
è2ON¾FGåGPCFT¾\G
(QVQCTEJKX//T¾éMC
mech postavili na
start etapového závodu Sport.Land. patnáctá. Novák figuroval v konečné
Nö Tour v Rakousku. Šlo o juniorku klasifikaci na devátém stupínku.
Gabrielu Bártovou, kadetku Patricii „V kolektivu panovala skvělá atmoMüllerovou a staršího žáka Filipa sféra a výsledkově jsme též byli vidět.
Nováka. Nevýraznější zářezy si na své Pro holky i Filipa to byla obrovská
konto připsala Bártová, která vybojo- zkušenost, kterou jistě zúročí pro svůj
vala vítězství a druhé místo v jednot- další cyklistický růst,“ reportoval trelivých etapách. Celkově pak obsadila nér mládeže SKC TUFO PARDUS
čtrnáctý post. Müllerová uzmula je- Patrik Müller, jenž byl v Rakousku
den bronz v etapě, aby celkově dojela členem realizačního týmu.
(son)

fotbal
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Píchal a Jurásek odchází do Mladé Boleslavi
Eskáèko i posiluje! Z Ústí pøichází Kušej, z Baníku Celba
PROSTĚJOV Eskáčko krátce před zahájením přípravy zamíchalo
s kádrem. Bronzový účastník loňského ročníku Fortuna:Národní ligy se již dříve nechtěně rozloučil s obráncem Šmehylem, prvoligový interes se točí kolem Omaleho a nyní má namířeno do FK Mladá
Boleslav hned dvojice Davidů Jurásek a Píchal! Zámýá jsou však
i další jména posil. Na hostování s opcí přichází z FC Baník Ostrava
obránce Josef Celba, z Ústí nad Labem se přesunuje kmenový hráč
Dynama Drážďany Vasil Kušej, z Uničova rozšíří kádr útočník Jakub
Vichta, ze slovenského Komárna zadák Marek Pittner. A to ještě není všechno. Šéf klubu František Jura má na laně zkušenou posilu
do středu zálohy. Na zkoušku míří do přípravy z olomoucké Sigmy
brankář Trefil či záložníci Grygar a Hausknecht.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Přestože oficiální to ještě není, dva členové
úspěšného týmu 1.SK Prostějov se stěhují
do Fortuna:ligy. Mladá Boleslav projevila
eminentní zájem o duo David Píchal –
David Jurásek. Zatímco prvně jmenovaný by měl u Středočechů hostovat s opcí
na přestup, brněnský záložník do týmu

v útlém věku přesunul do německých
Drážďan, kde se z mládeže dostal do
třetiligového týmu, ale trvaleji se neprosadil. Následně se jednadvacetiletý
ofenzivní záložník či podhrotový útočník přesunul na hostování do Teplic
a nyní byl v Ústí nad Labem. Právě tam
narazil loni na podzim na Jiřího Jaro- 'UM¾éMQUGUPCåÊRQUÊNKV<-QO¾TPCRąKEJ¾\ÊQDT¾PEG2KVVPGT XNGXQ X[LFGRQUÊNGPÊ
(QVQKPVGTPGV
šíka. „Je to pořád mladý hráč, prošel 8GEJGVQW"
dobrou školou v Drážďanech, rych- potvrzuje jeho příchod sportovní ředi- ho beka. „Nastoupit může i na pravém
lostní typ jeden na jednoho, nebojí se tel eskáčka Ladislav Dudík.
halfovi,“ přidal na adresu tohoto hráče
být přímočarý, chytrý hráč, umí hrát Už dříve Večerník předeslal, že eskáčko Dudík. Zájem o něj přitom byl ze strany
dobře tělem. Může hrát na více pos- by měl posílit pětadvacetiletý hráč, od- Prostějova už dříve. „Celbu jsem chtěl už
tech. Hlavně aby předpoklady naplnil,“ chovanec Sigmy a nyní opora třetiligo- před rokem. Byly ale ve hře i Pardubice,
Karla Jarolíma rovnou přestupuje. „Oba uvedl nový kouč Prostějova. „Kušej vého Uničova Jakub Vichta. Ten hraje kde byl ale jen měsíc,“ konstatoval spordva odchází, nejde o žádnou zkoušku. byl hráčem Drážďan, nechce být v Ústí zejména na postu záložníka.
tovní ředitel.
Zájem je silný, budou působit v Mladé a chtěl by hrát pod Jarošíkem. Je to Dalším novým přírůstkem je obránce Pod smlouvou zůstávají Stříž, Koudelka,
Boleslavi,“ potvrdil František Jura.
podhrot, slušný hráč do zakončení,“ Josef Celba. Také on by měl být schop- Machynek, Bialůek, Bala či kaitán SchusKoncem minulého týdne
ný nastoupit na několika ter a další zkušený hráč Sus. Jiní míří
oznámilo eskáčko i několik
postech. „Příchod je do- do eskáčka na zkoušku. „Jde například
jmen nově příchozích, s niřešený, naskočí s námi do o brankáře Trefila, záložníky Grygara
miž chce výše zmíněné díry
přípravy. Jsme dohodnuti a Hausknechta a v řešení jsou i další hráči.
zacelit. Z Ústí nad Labem
na ročním hostování Z Komárna by k nám měl přijít Marek
se za novým koučem Jarošís opcí,“ potvrdil Večerníku Pittner. Aktuálně také řešíme mladého
kem přesunuje Vasil Kušej.
Jura. Celba je kmenový útočníka Filipa Vechetu ze Slovácka. JedNěkdejší velký sparťanský
hráč Baníku Ostrava, na- ná se o osmnáctiletého kluka, ale zároveň
talent má za sebou zajíma- 'UM¾éMQJN¾UÊVąKRQUKN[&QUXÚEJąCF\ÊUMCNQQDT¾PEG%GNDW posledy byl na hostování o 195 cm vysokého a dravého hráče,“ inRQFJTQVQXÆJQ×VQéPÊMC-WwGLG×VQéPÊMC8KEJVW
(QVQKPVGTPGV
vou minulost, když se již
v Třinci, kde hrál pravé- formoval dále Ladislav Dudík.

Pavel Zavadil
3URVWěMRYQHSRVtOt
➢ ze strany 25

PROSTĚJOV Vedení prostějovského druholigového klubu je na lovu.
K podpisu smlouvy se třiačtyřicetiletým Pavlem Zavadilem sice ještě nedošlo, ale na mušce je jiná osobnost.
Předseda 1.SK František Jura má
s nejmenovaným zkušeným plejerem
jednání právě dnes, tj. v pondělí 21.
června.
Zavadil sice pověsil loni v prosinci kopačky na hřebík, ale poté co byl tzv. odejit
z funkce sportovního manažera SFC
Opava, rozhodl se na fotbalová kolbiště
ještě vrátit. A přestože k finální dohodě
s sekáčkem nedošlo, do Prostějova se
skutečně podívá. Přijede však jako soupeř. O služby zkušeného hráče, a navíc
člověka, který působil i jako ligový manažer, měl přitom Prostějov nemalý zájem.
„Ano, bylo to na dobré cestě, vypadalo
to, že k nám půjde,“ potvrdil sportovní
manažer eskáčka Ladislav Dudík. „Měli
jsme již před podpisem, jednání byla
velmi korektní. Bohužel to nevyšlo, Pavel zvolil Zbrojovku, jejich nabídka byla

taková, že jsme ji nemohli dorovnat. Nešlo jen o peníze, ´Zavoš´ tam hrál pět let
a má k Brnu vztah,“ zalitoval Jura.
„Přicházím do prostředí, které velmi
dobře znám, strávil jsem tu pět nádherných let. Ani role mentora mi není
neznámou, podobnou jsem zastával
v Opavě. I v kádru Zbrojovky ještě jsou
hráči, které si na hřišti pamatuju. Kuba
Šural, Kuba Přichystal a další. Mojí rolí
bude pomoci spoluhráčům na hřišti
i mimo něj v rozvoji a pomoci tak Zbrojovce, proto jsem přišel. Jsem přesvědčený, že je v mých silách to zvládnout,“
uvedl Pavel Zavadil pro internetové
stránky Zbrojovky.
„Řešíme příchod jiného středního záložníka, který má taktéž velké zkušenosti
s nejvyšší scénou profesionálního fotbalu
a měl by být pro naše mladé mužstvo tím
správným mentorem,“ prozradil František Jura. O koho jde? „To nemůžu prozradit. Jednání máme již dnes (tj. v pondělí
21. června – pozn.red.) a nechci je narušit,“
omluvil se šéf prostějovského fotbalu.
Tak třeba už je hotovo a nová posila je na
cestě do Prostějova…
(sob, pk)

!I@NNO<MOPE@G@OIÁKüÁKM<Q<
Kolem několika hráčů krouží ligisté,
s olomouckou Sigmou se eskáčko neutká
PROSTĚJOV Doba odpočinku
je u konce. A hráči 1.SK Prostějov
tak hlásí návrat k míči. Dneškem, tj.
v pondělí 21. června, jim totiž opět
začínají tréninky, a to pod novým
koučem Jiřím Jarošíkem. Tým však
zatím není zcela kompletní, několik
hráčů je zde na testech, po jiných
naopak pošilhávají prvoligové týmy.
A tak zatímco se rodí náhrada za
odchozího Šimona Šmehyla, může 6TGPÆT,KąÊ,CTQwÊMUGWåFPGURąGFUVCtým přijít o dalšího důležitého člena XÊX2TQUV÷LQX÷RąÊOQXCMEK
(QVQKPVGTPGV
sestavy. Více o změnách v kádru čtěte 
června nás pak čeká první přátelský
na jiném místě této strany.
a to venku proti Slovácku,“ inforMichal SOBECKÝ zápas,
moval trenér 1.SK Prostějov Jiří Jarošík.
Hráčům skončily tři týdny relativního Už před týdnem pak uvedl, že se někteklidu a nyní se mají hlásit novému tre- ré věci v přípravě oproti plánu změní.
nérovi. V pondělí 21. června dopoledne Jedna z nich asi nepotěší milovníky derby spolu měli absolvovat první trénink. by. „Čekali jsme na Sigmu, nakonec se jí
„Trénovat budeme v domácím prostře- ale přátelský zápas časově nehodí, takže
dí od pondělí do pátku. A to jedno až neproběhne,“ konstatuje Jarošík. I tak
dvoufázově, možná budeme prokládat ale čeká jeho svěřence půltucet zápasů.
posilovnou. V sobotu šestadvacátého Nejprve s již zmíněným Slováckem,

dále se Zlínem, Baníkem Ostrava
a třetiligovými Uničovem a Rosicemi.
Jenže s jakým týmem vůbec k těmto
utkáním nastoupí? To už tak jasné není.
„Popravdě jsem se se složením týmu seznámil hodně podrobně. Hodně hráčů
je však na testech v první lize, další jsou
naopak na testování tady. Kádr se může
ještě hodně změnit,“ vyjádřil se Jiří Jarošík. Už dříve se ukázalo, že o některé
hráče Prostějova je zájem. Hovořilo se
třeba o Davidu Juráskovi nebo Solomonovi Omalem. Zatímco však Omale
by měl přípravu nakonec absolvovat
v Prostějově, Jurásek může dát brzy
Hané sbohem. „Máme žádost o jeho
přesun do Mladé Boleslavi. Na oplátku
můžeme získat nějaké hráče z tohoto
středočeského klubu,“ prozradil sportovní ředitel eskáčka Ladislav Dudík.
„Po prvním týdnu přípravy, maximálně
po druhém už by měl být tým takový,
jak si přejeme,“ dodal Jiří Jarošík
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Vasil KUŠEJ
ŠEJ
Narozen: 12. května 2000
Pozice: záložník
Domovský klub:
Ústí nad Labem
Aktuální klub: Drážďany
Předchozí zkušenosti: Ústí
nad Labem, Teplice, Drážďany
Komentář sportovního
ředitele 1.SK Prostějov
Ladislava Dudíka:
„Tohoto hráče nemáme moc
načteného, jde sem hlavně z iniciativy Jiřího Jarošíka. Jde ale
o podhrota, který umí být solidní
v zakončení a je údajně dobře
rychlostně vybavený.“

Josef CELBA
LBA
Narozen: 17. ledna 1995
Pozice: obránce
Domovský klub: Staříč
Aktuální klub: FK Třinec
Předchozí zkušenosti: Staříč,
Frýdek-Místek, Baník Ostrava,
Vítkovice, Třinec
Komentář sportovního
ředitele 1.SK Prostějov
Ladislava Dudíka:
„Měl by nastupovat na místě
Šimona Šmehyla, tedy pravé
obraně. Byl na hraně sestavy
v Baníku, je schopný hrát na
více postech. Je to už zkušený
hráč, který toho nemálo odehrál
i v lize.“

Jakub VICHTA
HTA
Narozen: 3. září 1995
Pozice: útočník
Domovský klub: Boskovice
Aktuální klub: Uničov
Předchozí zkušenosti: SK Sigma Olomouc, FK Mohelnice,
1. HFK Olomouc, SK Uničov
Komentář sportovního
ředitele 1.SK Prostějov
Ladislava Dudíka:
„Je to už stálice Uničova, prošel
si mládeží Sigmy. Nyní je to už
zkušený hráč, silový a rychlostní
typ, kope dobře standardky. A je
levák. Během uplynulé půlsezóny jsme si ho už zkoušeli. Nyní ho
čeká dvou až třítýdenní zkouška.“

„Jednoho či dva hráče do základu ještě přivést chceme,“
prozrazuje František Jura, předseda 1.SK Prostějov
PROSTĚJOV Doba plná telefonování, e-mailů, esemesek pro
fotbalové kluby vrcholí. Právě v těchto dnech a týdnech ve velkém zkoušejí své možnosti v tom, jak získat hráče a nepřijít o ty
své. Také klub 1.SK Prostějov v těchto dnech úřaduje. Pracuje se
především na posílení ofenzivy, ale i na náhradě několika hráčů, kteří odchází. Je mezi nimi i jeden odchovanec Prostějova.
O tom, jak bude vypadat tým a na jakých základech bude stát,
promluvil předseda 1.SK Prostějov František Jura (na snímku).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak aktuálně vypadá kádr?
A kde ještě budete chtít posilovat?
„Myslím si, že určitě tam bude ještě
prostor pro tři čtyři hráče, co bychom
zkoušeli. Přichází do úvahy mladší
hráči z Mladé Boleslavi v rámci reciproční výpomoci. Byli by to mladí
kluci, kteří jsou většinou v reprezen-

taci do dvaceti let. Tam ještě vybíráme posty, myslím ale, že někdo z té
Mladé Boleslavi vyjde. Ještě pak hledám jednoho zkušeného, konstruktivního hráče do středu zálohy. Snažím se ho přivést a věřím, že jednoho
takového přivedu. Je to post, který by
zkušeného hráče potřeboval. Před
podpisem jsme měli Pavla Zavadila.
Bohužel to nevyšlo, zvolil Zbrojovku, ale ta jednání byla velmi korektní.
Bylo to před podpisem, ale bohužel
nabídka ze Zbrojovky byla taková, že
jsme ji nemohli dorovnat. Nešlo jen
o peníze, hrál tam pět let a má k Brnu

tedy větší vztah. To padlo, a tak řešíme dál středního záložníka.“
yy Mluvíte o reciprocitě s Mladou
Boleslaví. Narážíte tím na možný odchod dua Jurásek–Píchal?
„Můžu potvrdit, že oba dva jdou do
Mladé Boleslavi. Pravděpodobně David Jurásek na přestup a David Píchal na
hostování. Bude se to ale ještě ladit.“
yy Jak tedy nyní vypadá tým? Zůstávají Machynek, Koudelka, Sus,
Stříž nebo Sečkář. Co takový Roman
Bala?
„Ještě tři hráči jdou na přípravu do Sigmy, jinak ostatní zůstávají v Prostějově.“
yy Dnes začíná letní příprava. Tým
proti sobě bude mít ligové celky, výsledky z přípravných zápasů tak asi
příliš řešit nebudete?
„Je to tak. Příprava byla naplánovaná
tak, že máme prakticky všechny soupeře ligové. Na prozkoušení to bude taky
náročné, protože je to přeci jen liga…
Na druhou stranu nás to prověří. Vý-

sledky nebudeme zas tak řešit. Spíše půjde o to, abychom dali dohromady kádr,
aby si tým sedl.“
yy Klub má k dispozici nové tréninkové hřiště, jak moc ho bude využívat v přípravě?
„Tam to ještě není hotové, připravena je
prozatím jen umělka, travnaté hřiště se
zpozdilo. S tréninkovým procesem si
poradíme. Budeme využívat i jiné tréninkové plochy.“
yy Když se ještě vrátím k tvorbě kádru, vize je stále stejná? Tedy sehnat
mladé, nadějné hráče s tím, že buď
zůstanou pár let v Prostějově, nebo si
udělají jméno a půjdou do ligy?
„Samozřejmě jak se rozjedou třetí ligy,
tak napneme síly, abychom uměli najít hráče z nižších soutěží. A v mládeži
máme trochu rezervy, tam se musíme
snažit zlepšit vše. Ale dlouho se nehrálo. Nicméně odchovance musíme více
zapojovat, i když tam záleží taky na
kvalitě. S mládeží je to teď docela těžké.

Rok se nehrálo, strašně těžce see to bude
dohánět. Musíme pracovat na tom,
pojili více
abychom v dalších letech zapojili
adých, tak
odchovanců. A co se týká mladých,
kromě nich potřebujeme dva zkušené
n dva do
hráče, jednoho do útoku. Jeden
základní sestavy by měli přijít.“
yy Je z vašeho pohledu reálné
álné během příštích pár let vytvořit
ořit „B“
ec naklotým. Jste této možnosti vůbec
něn?
„Říkám to už pár let, snad už od doby,
ud jej obco jsme zrušili ‚béčko‘, že pokud
novíme, což by pro klub bylo výhodné,
tbal! A to
tak zde zrušíme regionální fotbal!
nechceme. Ti hráči, když neskončí
c. My byy
tady, jdou do okolních vesnic.
ší krajský
chom spíše potřebovali další
přebor nebo divizi. My ji tady nemáme,
ak se zde
a pokud zůstanou v ‚béčku‘, tak
me prostě
nebude hrát nic. Potřebujeme
chovat co
posílit regionální fotbal a vychovat
ořili fotbal
nejvíc hráčů, abychom podpořili
v okolí.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

fotbal extra - 2. díl

21. června 2021
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Tolik diváků předloni
sledovalo poslední
vzájemný zápas
Prostějova a Brna před
koronavirovou epidemií.

2492

Rovné tři desítky zápasů
odehrají fotbalisté
v rámci základní části.
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MICHAL SOBECKÝ
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vit, abychom chytili začátek, což je
hodně důležité. Moc se na to těšíme.
A snad se i fanoušci těší na začátek
sezóny,“ doufá bývalý reprezentant
a dlouholetý hráč Sparty Praha či
Chelsea.
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA už
v minulých ročnících ukázala, že
umí být nesmírně vyrovnaná. A kromě Vyšehradu v minulé sezóně to
tak skutečně bylo. Jak se ale bude
hrát proti exligovým mančaftům?
Navíc hned zkraje sezóny? „Nebude to nic jednoduchého. Na druhou
stranu někdejším týmům 1. ligy
tradičně chvíli trvá, než se s novou
soutěží srovnají. To pro nás může,
ale nemusí být výhodou,“ míní Karel Kroupa.

Nově má druhá nejvyšší
soutěž 16 účastníků.

16

Jízdní řád druhé nejvyšší soutěže
poznal své rozložení, 1.SK Prostějov a další účastníci příštího ročníku
soutěže Fortuna:Národní liga už ví,
s kým a kdy budou hrát v nadcházejícím ročníku. A nutno říct, že bude
rozhodně na co se těšit. Vezměme si
to popořádku: soutěž budou hrát exprvoligisté jako Příbram, Zbrojovka
Brno a Opava. Tedy dva tradiční ligové kluby, z toho jeden s obrovskou
historií. Třetí do party má pověstné
fanoušky. Už teď to vypadá na velice zajímavé duely a nejzajímavější
obsazení soutěže od dob, kdy se v ní
proháněla Sigma a Baník.
Prostějov pak nepřijde o derby. Blansko pravda skončilo mezi „profíky“.
Do druhé nejvyšší soutěže se dostal
z MSFL Vyškov, který to má do Prostějova ještě blíže, a jak poznamenal
svého času předseda eskáčka Franti-

X 1.SK Prostějov odehraje své první tři zápasy s nováčky soutěže
X nové derby proti Vyškovu sehraje tým v 6. kole,
hrát se bude v Drnovicích
X nejblíže to budou mít hráči Prostějova do Drnovic,
kde bude mít domácí hřiště Vyškov (31 km), nejdále do
Ústí nad Labem (350 km)
X s Příbramí se Prostějov setkal v soutěži naposledy v roce 1996
X 1.SK Prostějov bude v soutěži obhajovat 3. pozici v tabulce
X Žižkov přes problémy se stadionem obdržel licenci
pro pokračování ve 2. Lize

podceňovat. Sparta nepochybně
bude chtít udržet pro svůj záložní
tým tuto soutěž a je skutečně možné,
že za tým nastoupí i zajímavá jména. Navíc má zvuk a přitahuje maximální pozornost.
Inu Prostějov to bude mít těžké.
Není ale čas na zoufání. Jak oznámil Jiří Jarošík při nástupu, má rád
výzvy. Zde se už mohou projevit jeho
kvality a schopnost připravit dobře
tým do sezóny. Zároveň je to ale výzva pro prostějovské fanoušky, takto
našlapaný úvod sezóny snad klub
nepamatuje. A upřímně. Jestli je
nepřiměje k cestě do ochozů mladý
a dravý tým – s Prostějovany – který
má proti sobě takto atraktivní soupeře, tak už nic. Z fanouškovského
hlediska se každopádně jedná o přímo snový start do sezóny. Tak ať je
co nejlepší.

16
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bez druholigového klubu: 4

Plzeňský, Pardubický a Zlínský)
(o čtyři více než v sezóně 2020/2021) Týmy, které oproti
Počet pražských týmů:
3
minulým dvěma rokům chybí:
Počet moravských týmů: 6
Vítkovice, Sokolov, Pardubice,
Počet městských derby: 4
Vyšehrad, Hradec Králové,
Počet krajů
Blansko

Počet utkání:

(o dva více než v sezóně 2020/2021) (Karlovarský,

Počet týmů:

%QRąKPGUG(0.

šek Jura, spolupráci s tímto oddílem
se nebrání. Pro diváky navíc skvělá
zpráva, místo aby se trmáceli na
venkovní zápas přes Drahanskou
vrchovinu, čeká je pohodlná jízda
po dálnici nebo o něco méně pohodlná „po staré“. Navíc se bude hrát
v Drnovicích, což od dob působení
tohoto vesnického oddílu v první lize
je ikonické místo. V neposlední řadě
přibyla rezerva nejslavnějšího a nejúspěšnějšího českého klubu pražské
Sparty. Dá se předpokládat, že se tu
a tam naskytne možnost vidět hráče
z prvního celku.
Eskáčko los v tomhle směru věru nešetřil. V prvních třech kolech narazí
hned právě na tři „nováčky“ – Příbram, „béčko“ Sparty a Zbrojovku.
Parádní los! A nesmírně těžký. Příbram a Zbrojovka, to budou favorité, ani letenské mladíky neradno

Těžký, ale skvělý. A může pomoci

Praha má i nadále
v soutěži tři zástupce.

3

Labem a Třinec, další soupeři eskáčka. „A pak nás čeká první derby ve
Vyškově,“ připomnělDudík.
Atraktivního losu si je vědom i trenér Prostějova Jiří Jarošík. „Je to
výborné. Musíme se dobře připra-

MĚLI BYSTE VĚDĚT...

Tolik týmů může zabojovat
o postup do nejvyšší soutěže.

3

Na prostějovské fotbalisty vyšel
hodně atraktivní los. Zkraje ročníku
se eskáčko postaví hned třem novým
týmům: o prvním hracím víkendu
přijede na Hanou Příbram, týden
nato pojede eskáčko na Spartu „B“,
která bude hrát domácí zápasy na
Stadionu Evžena Rošického v areálu pražského Strahova. Pikantní
bude souboj především pro nového
trenéra 1.SK Jiřího Jarošíka, který je
znám jako velký sparťan. A o další
týden později přijde na řadu doma
šlágr kola se Zbrojovkou Brno. „Je
to pro nás samozřejmě atraktivní,
mít hned zkraje ročníku proti sobě
bývalé prvoligisty,“ usmívá se sportovní manažer 1.SK Prostějov Karel
Kroupa, sám někdejší hráč brněnského klubu.
Los je to ale těžký, což připouští
i sportovní ředitel eskáčka Ladislav
Dudík. „Je to nesmírně těžké. Začínáme se dvěma exligovými týmy
a mezi tím je ještě nevyzpytatelná
Sparta. V ní operuje na středu Lukáš
Vácha, kolem má samé mladé talenty. I tento výběr tak bude těžkým
soupeřem,“ konstatuje Dudík pro
Večerník. Velkou neznámou jsou
podle něj v novém ročníku Ústí nad

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Minulá středa znamenala definitivní rozlosování soutěže Fortuna:Národní liga 2021/2022. Soutěž začne
za necelý měsíc o víkendu 24.-25. července a bude mít po
roční přestávce opět šestnáct účastníků. V jejím rámci se
odehraje 30 kol, tedy o čtyři více než v uplynulém ročníku.
Ten nový přitom nabídne hned od začátku několik zajímavých šlágrů. Za favority se dá považovat zejména sestupové
trio z F:L Zbrojovka Brno, Příbram a Opava, ambice si dělá
Dukla Praha, Viktoria Žižkov a vzestup plánuje také vysočina
Jihlava. Oživením bude start „béčka“ Sparty a nedalekého
Vyškova, který bude hrát v Drnovicích.
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Tolik profesionálních
fotbalových klubů bude
v příští sezóně působit v ČR

2. kolo, 31. července: FC Zbrojovka Brno – Slezský FC Opava
3. kolo, 7. srpna: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno
5. kolo, 21. srpna: SK Líšeň 2019 – Zbrojovka Brno

Pouhé čtyři body navíc
stačily Brnu k tomu, aby se
v nejvyšší soutěži zachránilo.

4

22

Po roce 1989 byla Příbram
22 let prvoligovým týmem.

Herní systém ve druhé nejvyšší české fotbalové soutěži se oproti minulému ročníku změní. Nově do něj nastoupí šestnáct týmů místo čtrnácti.
Celkem tedy týmy odehrají 30 zápasů, o čtyři více než v předchozí sezóně.
Do nejvyšší soutěže postoupil Hradec Králové, naopak z ní spadla Opava,
Příbram a Brno. Z nižších soutěží, 3. ligy, se do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
dostaly Vyškov a Sparta Praha „B“. Naopak sestup zažilo Blansko spolu
s Vyšehradem. Nově nejlepší tým v soutěži postupuje přímo, další dva se
dostávají do baráže o 1. ligu. Sestupující budou v ročníku 2021/2022 dva.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
2021/2022, model soutěže

13. kolo, sobota 30. října:
FK Viktoria Žižkov – FC Vysočina Jihlava, FK
Varnsdorf – Slezský FC Opava, 1. FK Příbram –
FK Fotbal Třinec, AC Sparta Praha „B“ – FK Dukla
Praha, FK Ústí nad Labem – FC MAS Táborsko, FC
Zbrojovka Brno – FC Sellier & Bellot Vlašim, MFK
Vyškov – MFK Chrudim, 1.SK Prostějov – SK
Líšeň 2019.

3. kolo, sobota 7. srpna:
FK Viktoria Žižkov – 1. FK Příbram, FK Varnsdorf
– AC Sparta Praha „B“, MFK Chrudim – FK Fotbal
Třinec, Slezský FC Opava – MFK Vyškov, FC Vysočina Jihlava – FK Dukla Praha, SK Líšeň 2019 – FK
Ústí nad Labem, FC MAS Táborsko – FC Sellier &
Bellot Vlašim, 1.SK Prostějov – FC Zbrojovka
Brno.

29. kolo, sobota 14. května:
FC MAS Táborsko – FK Viktoria Žižkov, 1.SK Prostějov – FK Varnsdorf, FC Vysočina Jihlava –
1. FK Příbram, SK Líšeň 2019 – AC Sparta Praha,
Slezský FC Opava – FK Ústí nad Labem, MFK
Chrudim – FC Zbrojovka Brno, FK Fotbal Třinec –
MFK Vyškov, FK Dukla Praha – FC Sellier & Bellot
Vlašim.

30. kolo, sobota 21. května:
FK Ústí nad Labem – FK Fotbal Třinec, MFK Vyškov – FK Dukla Praha, AC Sparta Praha„B“ – MFK
Chrudim, FC Sellier & Bellot Vlašim – Slezský FC
Opava, FK Varnsdorf – FC Vysočina Jihlava, FK
Viktoria Žižkov – SK Líšeň 2019, FC Zbrojovka
Brno – FC MAS Táborsko, 1. FK Příbram – 1.SK
Prostějov.

17. kolo, neděle 6. března:
1. FK Příbram – FK Viktoria Žižkov, AC Sparta
Praha „B“ – FK Varnsdorf, FK Fotbal Třinec – MFK
Chrudim, MFK Vyškov – Slezský FC Opava, FK
Dukla Praha – FC Vysočina Jihlava, FK Ústí nad
Labem – SK Líšeň 2019, FC Sellier & Bellot Vlašim
– FC MAS Táborsko, FC Zbrojovka Brno – 1.SK
Prostějov.

18. kolo, sobota 12. března:
FK Varnsdorf – 1. FK Příbram, FK Viktoria Žižkov
– AC Sparta Praha„B“, 1.SK Prostějov – FK Ústí
nad Labem, FC Viktoria Jihlava – FC Zbrojovka
Brno, FC MAS Táborsko – MFK Vyškov, SK Líšeň
2019 – Vlašim, Slezsk FC Opava – FK Fotbal Třinec, MFK Chrudim – FK Dukla Praha.

19. kolo, sobota 19. března:
FK Ústí nad Labem – FK Viktoria Žižkov, MFK
Vyškov – FK Varnsdorf, AC Sparta Praha „B“ – 1.
FK Příbram, MFK Chrudim – Slezský FC Opava, FC
Sellier & Bellot Vlašim – FC Vysočina Jihlava, FC
Zbrojovka Brno – SK Líšeň 2019, FK Dukla Praha
– FC MAS Táborsko, FK Fotbal Třinec – 1.SK
Prostějov.

20. kolo, sobota 2. dubna:
FC MAS Táborsko – AC Sparta Praha „B“, 1. FK
Příbram – FK Ústí nad Labem, FK Varnsdorf – FC
Zbrojovka Brno, 1.SK Prostějov – MFK Vyškov,
FK Viktoria Žižkov – FC Sellier & Bellot Vlašim, SK
Líšeň 2019 – FK Fotbal Třinec, Slezský FC Opava
– FK Dukla Praha, FC Vysočina Jihlava – MFK
Chrudim.

7. kolo, sobota 11. září:
FK Viktoria Žižkov – MFK Vyškov, FK Varnsdorf
– FC Sellier & Bellot Vlašim, 1. FK Příbram – FC
Zbrojovka Brno, AC Sparta Praha „B“ – FK Ústí
nad Labem, FC Vysočina Jihlava – Slezský FC
Opava, SK Líšeň 2019 – FK Dukla Praha, FC MAS
Táborsko – FK Fotbal Třinec, 1.SK Prostějov –
MFK Chrudim.

8. kolo, sobota 18. září:
FK Ústí nad Labem – FK Varnsdorf, FC Zbrojovka Brno – FK Viktoria Žižkov, MFK Vyškov – AC
Sparta Praha „B“, FC Sellier & Bellot Vlašim –
1.SK Prostějov, FK Fotbal Třinec – FC Vysočina
Jihlava, FK Dukla Praha – 1. FK Příbram, MFK
Chrudim – SK Líšeň 2019, Slezský FC Opava – FC
MAS Táborsko.

Foto: Michal Sobecký

28. kolo, středa 11. května:

FC Vysočina Jihlava – FK Viktoria Žižkov, Slezský
FC Opava – FK Varnsdorf, FK Fotbal Třinec –
1. FK Příbram, FK Dukla Praha – AC Sparta Praha
„B“, FC MAS Táborsko – FK Ústí nad Labem, FC
Sellier & Bellot Vlašim – FC Zbrojovka Brno, MFK
Chrudim – MFK Vyškov, SK Líšeň 2019 – 1.SK
Prostějov.

27. kolo, sobota 7. května:
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FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha „B“, MFK Vyškov – FK Ústí nad Labem, FC Sellier & Bellot Vlašim – 1. FK Příbram, FK Fotbal Třinec – FK Viktoria
Žižkov, FK Dukla Praha – 1.SK Prostějov, MFK
Chrudim – FK Varnsdorf, Slezský FC Opava – SK
Líšeň 2019, FC Vysočina Jihlava – FC MAS Táborsko.

10. kolo, sobota 2. října:

FK Viktoria Žižkov – FK Dukla Praha, FK Varnsdorf
– FK Fotbal Třinec, 1. FK Příbram – MFK Vyškov,
AC Sparta Praha „B“ – FK Viktoria Žižkov, FK Ústí
nad Labem – FC Sellier & Bellot Vlašim, SK Líšeň
2019 – FC Vysočina Jihlava, FC MAS Táborsko –
MFK Chrudim, 1.SK Prostějov – Slezský FC
Opava.

9. kolo, sobota 25. září:

FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Fotbal Třinec, FC
Zbrojovka Brno – FK Dukla Praha, FK Ústí nad Labem – MFK Chrudim, AC Sparta Praha – Slezský
FC Opava, MFK Vyškov – FC Vysočina Jihlava, 1.
FK Příbram – SK Líšeň 2019, FK Varnsdorf – FC
MAS Táborsko, FK Viktoria Žižkov – 1.SK Prostějov.

FK Viktoria Žižkov – FK Varnsdorf, FC MAS Táborsko – 1. FK Příbram, 1.SK Prostějov – AC Sparta Praha „B“, FC Vysočina Jihlava – FK Ústí nad
Labem, Slezský FC Opava – FC Zbrojovka Brno,
SK Líšeň 2019 – MFK Vyškov, MFK Chrudim – FC
Sellier & Bellot Vlašim, FK Dukla Praha – FK Fotbal Třinec.

MFK Vyškov – FC Sellier & Bellot Vlašim, FC Zbrojovka Brno – FK Fotbal Třinec, FK Ústí nad Labem
– FK Dukla Praha, 1. FK Příbram – MFK Chrudim,
FK Viktoria Žižkov – Slezský FC Opava, AC Sparta
Praha – FC Vysočina Jihlava, FK Varnsdorf – SK Líšeň 2019, 1.SK Prostějov – FC MAS Táborsko.

16. kolo, sobota 27. listopadu:

26. kolo, sobota 30. dubna:

MFK Chrudim – FK Viktoria Žižkov, FK Dukla
Praha – FK Varnsdorf, Slezský FC Opava – 1. FK
Příbram, FK Fotbal Třinec – AC Sparta Praha, FC
Sellier & Bellot Vlašim – FK Ústí nad Labem, MFK
Vyškov – FC Zbrojovka Brno, SK Líšeň 2019 – FC
MAS Táborsko, FC Vysočina Jihlava – 1.SK
Prostějov.

25. kolo, středa 27. dubna:

AC Sparta Praha „B“ – FC MAS Táborsko, FK Ústí
nad Labem – 1. FK Příbram, FC Zbrojovka Brno
– FK Varnsdorf, MFK Vyškov – 1.SK Prostějov,
FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Viktoria Žižkov, FK
Fotbal Třinec – SK Líšeň 2019, FK Dukla Praha –
Slezský FC Opava, MFK Chrudim – FC Vysočina
Jihlava.

FK Viktoria Žižkov – FC MAS Táborsko, FK Varnsdorf – 1.SK Prostějov, 1. FK Příbram – FC
Vysočina Jihlava, AC Sparta Praha – SK Líšeň
2019, FK Ústí nad Labem – Slezský FC Opava, FC
Zbrojovka Brno – MFK Chrudim, MFK Vyškov –
FK Fotbal Třinec, FC Sellier & Bellot Vlašim – FK
Dukla Praha.

FK Viktoria Žižkov – FK Ústí nad Labem, FK Varnsdorf – MFK Vyškov, 1. FK Příbram – AC Sparta
Praha „B“, Slezský FC Opava – MFK Chrudim, FC
Vysočina Jihlava – FC Sellier & Bellot Vlašim, SK
Líšeň 2019 – FC Zbrojovka Brno, FC MAS Táborsko
– FK Dukla Praha, 1.SK Prostějov – FK Fotbal
Třinec.

AC Sparta Praha – FC Zbrojovka Brno, FK Ústí nad
Labem – MFK Vyškov, 1. FK Příbram – FC Sellier
& Bellot Vlašim, FK Viktoria Žižkov – FK Fotbal
Třinec, 1.SK Prostějov – FK Dukla Praha, FK
Varnsdorf – MFK Chrudim, SK Líšeň 2019 – Slezský FC Opava, FC MAS Táborsko – FC Vysočina
Jihlava.

24. kolo, sobota 23. dubna:

FK Dukla Praha – FK Viktoria Žižkov, FK Fotbal Třinec – FK Varnsdorf, MFK Vyškov – 1. FK Příbram,
FC Sellier & Bellot Vlašim – AC Sparta Praha
„B“, FC Zbrojovka Brno – FK Ústí nad Labem, FC
Vysočina Jihlava – SK Líšeň 2019, MFK Chrudim
– FC MAS Táborsko, Slezský FC Opava – 1.SK
Prostějov.

23. kolo, sobota 16. dubna:

FK Varnsdorf – FK Ústí nad Labem, FK Viktoria
Žižkov – FC Zbrojovka Brno, AC Sparta Praha
„B“ – MFK Vyškov, 1.SK Prostějov – FC Sellier
& Bellot Vlašim, FC Jihlava – FK Fotbal Třinec,
1. FK Příbram – FK Dukla Praha, SK Líšeň 2019
– MFK Chrudim, FC MAS Táborsko – Slezský FC
Opava.

22. kolo, středa 13. dubna:

MFK Vyškov – FK Viktoria Žižkov, FC Sellier &
Bellot Vlašim – FK Varnsdorf, FC Zbrojovka Brno
– 1. FK Příbram, FK Ústí nad Labem – AC Sparta
Praha„B“, slezský FC Opava – FC Vysočina Jihlava,
FK Dukla Praha – SK Líšeň 2019, FK Fotbal Třinec – FC MAS Táborsko, MFK Chrudim – 1.SK
Prostějov.

21. kolo, sobota 9. dubna:

6. kolo, sobota 28. srpna:

15. kolo, sobota 20. listopadu:

5. kolo, sobota 21. srpna:

FK Fotbal Třinec – FC Sellier & Bellot Vlašim, FK
Dukla Praha – FC Zbrojovka Brno, MFK Chrudim
– FK Ústí nad Labem, Slezský FC Opava – AC
Sparta Praha „B“, FC Vysočina Jihlava – MFK
Vyškov, SK Líšeň 2019 – 1. FK Příbram, FC MAS
Táborsko – FK Varnsdorf, 1.SK Prostějov – FK
Viktoria Žižkov.

FC Sellier & Bellot Vlašim – MFK Vyškov, FK Fotbal Třinec – FC Zbrojovka Brno, FK Dukla Praha
– FK Ústí nad Labem, MFK Chrudim – 1. FK Příbram, Slezský FC Opava – FK Viktoria Žižkov, FC
Vysočina Jihlava – AC Sparta Praha„B“, SK Líšeň
2019 – FK Varnsdorf, FC MAS Táborsko – 1.SK
Prostějov.

FK Varnsdorf – FK Viktoria Žižkov, 1. FK Příbram –
FC MAS Táborsko, AC Sparta Praha „B“ – 1.SK
Prostějov, FK Ústí nad Labem – FC Vysočina
Jihlava, FC Zbrojovka Brno – Slezský FC Opava,
MFK Vyškov – SK Líšeň 2019, FC Sellier & Bellot
Vlašim – MFK Chrudim, FK Fotbal Třinec – FK
Dukla Praha.

1. FK Příbram – FK Varnsdorf, AC Sparta Praha
„B“ – FK Viktoria Žižkov, FK Ústí nad Labem
– 1.SK Prostějov, FC Zbrojovka Brno – FC Vysočina Jihlava, MFK Vyškov – FC MAS Táborsko, FC
Sellier & Bellot Vlašim – SK Líšeň 2019, FK Fotbal
Třinec – Slezský FC Opava, FK Dukla Praha – MFK
Chrudim.

12. kolo, sobota 16. října:

2. kolo, sobota 31. července:

14. kolo, sobota 6. listopadu:

FK Viktoria Žižkov – MFK Chrudim, FK Varnsdorf
– FK Dukla Praha, 1. FK Příbram – Slezský FC
Opava, AC Sparta Praha„B“ – FK Fotbal Třinec, FK
Ústí nad Labem – FC Sellier & Bellot Vlašim, FC
Zbrojovka Brno – MFK Vyškov, FC MAS Táborsko
– SK Líšeň 2019, 1.SK Prostějov – FC Vysočina
Jihlava.

FK Fotbal Třinec – FK Ústí nad Labem, FK Dukla
Praha – MFK Vyškov, MFK Chrudim – AC Sparta
Praha „B“, Slezský FC Opava – FC Sellier & Bellot
Vlašim, FC Vysočina Jihlava – FK Varnsdorf, SK
Líšeň 2019 – FK Viktoria Žižkov, FC MAS Táborsko – FC Zbrojovka Brno, 1.SK Prostějov –
1. FK Příbram.

4. kolo, sobota 14. srpna:

11. kolo, sobota 9. října:

1. kolo, sobota 24. července:

Fortuna:Národní liga 2021/2022, rozpis zápasů:
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Praha, Prostějov (sob) – Nejen Prostějov měnil v letní pauze
trenéra, po změnách sáhli i jinde.
Například v Opavě bude nově lodivodem Roman West, který dočasně
po odejití Pavla Zavadila řídil sportovní úsek vedení. V Jihlavě, která
patřila k největším zklamáním
ročníku, pak zemětřesení proběhlo
pořádné, nepokračuje prakticky
celý realizační tým. Hlavního
kouče Aleše Křečka nahradil Jan
Kameník, který zde už v minulosti
působil.
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Praha, Prostějov (sob) – Hodně
nervů prožívali v posledních
měsících fanoušci Žižkova. Klub,
ač se nacházel v tabulce těsně za
Prostějovem, prožíval existenční
krizi. Hrozilo totiž, že nedostane licenci. Důvod? Nevhodný
stadion. Boj o něj se vedl na
tribunách, v kuloárech i na zastupitelstvu. Reálný byl i konec klubu
s předlouhou a slavnou historií.
Nakonec k němu ale nedošlo.
Žižkov nadále bude pokračovat
svou druholigovou pouť, licenci
obdržel.
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„Měl jsem zrovna štěstí, že jsem los zachytil asi tři minuty po jeho zveřejnění.
A když jsem to slyšel, říkal jsem si ‚Ty
bláho, pěkně těžký‘. Ale třeba u Sparty
„B“ by nám mohlo hrát do karet, že se
třetí liga na jaře nehrála. Každopádně
věřím, že ze zápasů zvládneme nastřádat hodně bodů. A právě tohle by nám
mohlo taky pomoct.“

obránce

DANIEL BIALEK
K

„Určitě k nám los tentokrát nebyl moc
nakloněný. Ale věřím a doufám, že tito
soupeři nebudou zkraje sezóny tak sehraní. Doufám tedy, že s nimi uděláme
co nejvíce bodů.“

záložník

MICHAL ZAPLETAL
AL
L

„Ono to bude zase jiné tím, že je o dva
týmy v soutěži více. Ta kvalita opět
bude zase trochu jinde než doteď. Co
se týká losu, tak za sebe si myslím, že
je celkem jedno, zda se s nimi utkáme hned na úvod, nebo někdy jindy.
Na druhou stranu budeme začátek
soutěže muset zachytit. A tak je snad
i lepší, že s nimi budeme hrát dřív než
později…“

záložník

JAN KOUDELKA
A

CO ŘÍKÁTE NA
LOS A START SOUTĚŽE?

Zdá se, že los soutěže Fortuna:Národní liga Prostějovu moc nepřál.
Nebo snad ano? V prvních třech
zápasech totiž tým padne na tři
nováčky soutěže. A v prvních dvou
domácích mačích čekají eskáčko
exligové týmy Příbram a Brno. Je to
vlastně výhra, či „prohra“? Jak přetěžký začátek sezóny vnímají sami
hráči? Redakce Večerníku se tří zeptala, co si o prvních kolech proti
těžkým soupeřům myslí.

ANKETA
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PIVÍN Nesnesitelné vedro a samozřejmě soupeř. S těmito neduhy
se prali v sobotu odpoledne fotbalisté Pivína a Dobromilic. Souboj
předních týmů I.B třídy Olomouckého KFS, respektive Okresního
přeboru OFS Prostějov. Rozdíl jedné výkonnostní třídy sice nesliboval výraznou převahu jednoho z týmů, přesně ta se ale konala. Po
úvodním poločasu už totiž nebylo příliš o vítězi duelu pochyb. Stal
se jím Pivín, který svého soupeře doslova zničil.

Kdo přišel pozdě, litoval. Už první
pozdravy totiž znamenaly skóre 1:1.
Poté přišel dlouhý balón a míč byl
v síti potřetí – Pivín se tak dostal do
vedení, které už nepustil. „To bylo
jak od Schicka,“ komentoval jeden
z diváků. Zajímavé okamžiky přitom
pokračovaly. Frýbort musel zakopnout míč, když hosté hrozili vyrovnáním. Poté hostující šestnáctka z voleje
dobře trefila, domácí se ale opět ubránili. Poté Kratochvíl poslal Richtera
do tutové šance, ale ten se ocitl v ofsajdu. Ve 25. minutě zahrozili Trajer
z úhlu a Kratochvíl, proti kterému ale
včas vystoupil brankář.
Následně se však už rozjel doslova
brankostroj. Trajer se dostal před
brankáře a individuální akci zakončil
obstřelením – 3:1. Následovala 30.
minuta a bylo to 4:1, Nosek se příliš
z brány vytáhl, Trajer ho obešel a poslal míč do prázdné brány, na druhou
tyč. Hosté zahrozili opět Kratochvílem, víc ze hry měl ale nadále Pivín,
kdy se nepodařila třeba dorážka
Svozilovy střely do brankáře. Nedáš
– dostaneš se potvrdilo vzápětí, Kratochvíl předběhl soupeře, vystřelil do
brankáře a následný krásný lob proměnil v úspěšnou dorážku Richter
– 4:2. Hned vzápětí ale dostal Trajer
z rohu hřiště míč na hranu vápna a 40.

minutu okořenil už sedmou brankou
zápasu. Do konce poločasu se navíc
ještě prosadil Valtr, který obelstil jak
obránce, tak brankáře a v klidu zasunul míč za čáru – 6:2.
Druhý poločas začal taky akčně. Hned
zkraje mohly Dobromilice snížit,
standardka však, ač slušně vystřelená,
nebyla proměněná. Richter hned poté
připravil pozici pro Kratochvíla, jenž
však minul růžek. Poté už ale začalo
galapředstavení Martince. Ten nejprve
v 51. minutě upravil už na 7:2 po krásné kombinaci. Dvě minuty nato vsítil
další gól, přetahovanou s brankářem
– od začátku poločasu nahradil Noska Drnovský – vyhrál právě Martinec
a poté už šel sám na bránu. Hostím se
prakticky rozložila hra směrem dozadu
a Pivín dál trestal. V 55. minutě musel
Drnovský zakročit proti Martinu Bartoníkovi, po standardce Svozila měl
obrovskou šanci Valtr, obrana ale zasáhla včas.
Přesto góly padaly dál. Na 8:3 snížil
opět Richter, který nadvakrát, hlavou,
znovu úřadoval. Poté mohly Dobromilice znovu skórovat, Richter s Kratochvílem však tentokrát nevystřelili.
Martinec si následně opět vzal slovo,
kdy náběhem za obranu a následně
doťuknutím míčem do uvolněné brány zvýšil už na 10:3, což byl také stav
zápasu v 71. minutě. Donedávna směrem dopředu aktivní Dobromilice už
neměly šťávu. Pivínu ale elán nechyběl.
77. minuta a bylo to 11:3 po ukázkové
rozborce. V 80. minutě po dalším školení obrany hostí už z toho byl 12. gól.
Rozhodčímu, příznačně pískajícímu

PROSTĚJOV Trenérské změny
neberou konce. Už v minulých
číslech jsme informovali, že fotbalovou lavičku opustil Jaroslav Svozil (Pivín) a Jiří Tichý (Jesenec-Dzbel). Změny se ale konají také
v Plumlově. Tam už dříve oznámil
konec Petr Matoušek. Post je však
od minulého týdne nově obsazený. Koučem týmu hrajícího I.A
třídu Olomouckého KFS tak bude
Miroslav Takáč, šedesátiletý trenér se zkušenostmi i ze druhé ligy,
zároveň pak stále aktivní hráč.

„Můžu potvrdit, že začátkem týdne jsme se dohodli a podepsali to,
zatím na půl roku. Pak se uvidí,“
konstatuje nový trenér týmu. Takáč
poslední dobou měnil působiště.
Nedávno byl ještě trenérem kralického „Béčka“, které skvěle zvládlo
postup do II. třídy. Poté se ujal rezervy Čechovic. Nyní přichází další
výzva. A ne zrovna malá, Plumlov v
posledních třech letech nijak neoslňoval. A ve všech případech hrozilo,
že bude až do konce bojovat o příslušnost soutěže.
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PŘÁTELÁKY

PROSTĚJOVSKO Další série přátelských zápasů měla nastat minulý týden. Jenže nakonec nenastala. Velká část zápasů byla zrušena.
Viníky bylo všechno možné od zranění až po pracovní povinnosti.
Stejně tak ale dostal zápasový program na frak kvůli fotbalovému
Euru. Právě z důvodu zápasu Česko–Chorvatsko se tak neodehrálo
zajímavé derby mezi Konicí a Určicemi. Jediné dva mače, které se
uskutečnily, tak bylo derby mezi Plumlovem a Mostkovicemi a další
zápas„přes kopec“, v němž Pivín hostil Dobromilice.

2:1
(1:0)

Sokol
Mostkovice
Sokol
Pivín

Branky Mostkovic: Jančík, Š. Karafiát
Branka Plumlova: Fajstl
<G\RTXWX[TQXPCPÆJQ\¾RCUW2KXÊPLGwV÷RąGFMQPEGORQNQéCUWWF÷NCNGZJKDKEK
Foto: Michal Sobecký

– 31. a 59. Richter, 7. Kratochvíl.
Střely na branku: 18:8. Střely
mimo: 2:2. Rohové kopy: 4:3.
Sestava Pivína: Oršel (46. Furst) –
Verbický, M. Svozil, Pospíšil, Šimek - S.
TJ Sokol
Vrba, Valtr, Hýžďal, J. Bartoník - J. Svozil,
Pivín
Trajer. Dále střídali: Ježek, M. Bartoník.
12:3
(6:2)
Sestava Dobromilic: L. Nosek (46.
FC Dobromilice
Drnovský) – Bako, P. Fialka, Šoc, SvoBranky: 51., 53., 71., 72., 77. a 80. zilek – K. Rochla, Selucký, Z. Nosek,
Martinec, 28., 30. a 40. Trajer, 4. Richter – Neděla, Kratochvíl. Dále
J. Bartoník, 12. J. Svozil, 45. Valter střídali: M. Rochla, R. Fialka.
v pantoflích, to už v tu chvíli nejspíš
stačilo (a hráčům vzhledem k vražednému vedru také) a deset minut před
uplynutím hrací doby odpískal konec.

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel VALTR - hrající trenér TJ Sokol Pivín:
„Brali jsme to ani ne tak jako přípravu, spíše jako lepší herní trénink. Sice počasí bylo úmorné,
ale pro oba týmy to bylo stejné. Měl jsem možnost znovu vyzkoušet dorostence. A mile mě
překvapilo, že i když někteří byli dopoledne s dorostem, tak vydrželi. A ti, kteří letos odešli z dorostu, tak každé úterý chodí běhat a pak mají herní. Protože fyzická kondice některých hráčů byla
horší. Je ale vidět, že celkově jde nahoru. Jinak jsem ještě rád, že se vrátili kluci z Výšovic, kde byli
na hostování. Je vidět, že se tam vyhráli.“
Michal ROCHLA – hrající trenér FC Dobromilice:
„To nemá snad ani cenu komentovat… Doufal jsem po předchozích výkonech a výsledcích
z přípravy, kdy jsme sehráli pěkné zápasy, že odehrajeme solidní a rozhodně vyrovnanější utkání a že předvedeme pěknou hru. Ale podmínky, myslím tím počasí, se na nás projevily. Navíc
nás večer po utkání čeká závěrečná...“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky

„Sestavy byly trochu promíchané, bylo
to klasické přípravné utkání, bylo to
‚béčko‘ doplněné ‚Áčkem‘. Mostkovice
to měly podobně. Bylo tam velké vedro,
což znamená, že to nasazení bylo trochu
slabší, hlavně od nás. Byli jsme rádi, že
jsme to nějak odehráli. Mostkovice byly
lepší než o jeden gól, skóre tedy pro nás
ještě dopadlo dobře.“

Sestava Mostkovic: P. Zapletal – Jordán, Drábek, Milar, Kazda – Lacika, J.
Karafiát, Šlambor – Š. Kazda, Němeček
– Foret. Střídali: Hanák, Kuka, Jurný.
Trenér: Ivo Kroupa.
FK
Sestava Plumlova: Grepl – Vysloužil,
Drnovice
Kutný, V. Kotlár, J. Kiška – Bureš, Fran- 4:2
FK Brodek
tik, Aujezdský, Surma – Fajstl, F. Kotlár.
(4:1)
X3URVWđMRYD
Střídali: Chmelař, Petr Kiška, Pavel KišSestava Brodku u PV: Marek Mudrla
ka. Trenér: Petr Kiška.
(46. Vystavěl) – L. Frys, Bureš, Šířila,
Hodnocení trenéra Mostkovic
Zatloukal – Grulich, O. Frys, Matoušek,
Ivo Kroupy
Dvořák – Janura, Jelínek. Střídali: Kord„Bylo to dost kombinované. Hrála jim zik, Crhonek, Martin Mudrla. Trenér:
půlka ‚Áčka‘ a půlka ‚Béčka‘, my měli Vít Hochman.
asi tři lidi z cizích mužstev, protože jsme
Hodnocení trenéra Brodku u
měli hráče po očkování nebo zraněné.
Prostějova Víta Hochmana
Co se týká zápasu, bylo to vyloženě přátelské utkání. Začátek od nás byl opa- „Zápas ovlivnilo obrovské vedro, které
trný, vlažný. Potom jsme to kolem 25. bylo. Soupeř byl lepší především díky
minuty prostřídali a od té doby jsme za- pohybu. Nám ten pohyb dnes trošku
čali hrát celkem dobře. Měli jsme o něco chyběl. Ale to bych nechtěl hráčům vyvíce šancí, vedli jsme 2:0, brankář nás čítat, protože v tomto počasí to je opravpodržel. Pak jsme některé šance nedali, du složité. V prvním poločase byl rozdíl
Plumlov snížil a na konci ještě mohl vy- jasně patrný a domácí na tom byli daleko
rovnat. O tu branku jsme byli lepší. Ale lépe. Za druhou půli musím hráčům pobylo to vyloženě přátelské utkání, žádné děkovat, protože jsme se přeci jen zvedli
velké tempo. Všichni ale asi byli rádi, že a rozběhali jsme to. Teď nás čeká asi čtrjsme si zahráli, přátelských zápasů za se- náctidenní volno, což je spíše pro ligové
hráče než okresní mužstva.“ (sob, jaf)
bou moc nemáme.“

!<GnÁUHîI<-GPHGJQKJQ@?@C<M>JQIÁF1<Fµà
!<GnÁUHîI<
„Je to výzva a já mám výzvy rád,
když se hraje buď na spodku tabulky,
o udržení, nebo nahoře o postup,“
pokrčil rameny Miroslav Takáč. O
kvalitu týmu si starosti nedělá. „Je
pravda starší, na druhou stranu ale i
přes hraní v nižších patrech tabulky
má tým dobrý a nehraje zle. Shoduji
se v tom názoru i s novými kolegy,“
konstatoval Takáč. Je nyní otázkou,
zda nový kouč překoná v délce pobytu na lavičce své předchůdce. Za
poslední tři roky je totiž už čtvrtým
trenérem tohoto celku.
(sob)

0QXÚVTGPÆT6,5QMQN2NWONQX/KTQUNCX6CM¾é

Foto: Facebook

„V Bari bych si nikdy nezvykla,“ končí
fotbalistka Matoušková italské angažmá
PROSTĚJOV Z Kostelce na Hané až do nejvyšší italské ženské
ligy. A od kopané na pláccích až k profesionální kariéře. To je
příběh fotbalové záložnice Gabriely Matouškové (na snímku),
rodačky z Kostelce na Hané. Osmadvacetiletá hráčka má přitom za sebou další zajímavou sportovní metu, v půlce června
se totiž zapojila do přípravy žen ČR před kvalifikací o účast na
MS 2023. A svou šanci nakonec využila, ve Španělsku dostala prostor a tým odehrál dvě přípravná utkání, přičemž v tom
s Polskem dostala k dispozici poločas na hřišti. Češkám se sice
utkání nepovedlo, prohrály 0:5. Přesto ale pro hráčku původem z Hané přineslo jak utkání, tak soustředění další cenné
zkušenosti k tomu, aby se ještě dále herně posunula.
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yy Jaký to byl pocit, když jste se
dozvěděla, že pojedete na přípravu
národního týmu České republiky?
„Byla jsem samozřejmě moc ráda, ale
zároveň docela nervózní, protože od
zranění kolene, které se mi právě stalo s reprezentací na soustředění před

čtyřmi roky, jsem v nominaci nebyla. Doufala jsem a tušila, že to přijde,
protože jsme s trenérem byli v kontaktu během mého působení v Bari.“
yy Zažívaly jste také „bublinu“?
Pokud ano, jak moc byla přísná, co
jste mohly a nemohly?
„Ano, určitá opatření neustále jsou.
Museli jsme se pravidelně testovat,
nosit roušky a například první den
jsme všichni celý strávili na pokojích
a čekali na výsledky covid testů. Ve
Španělsku už jsme pak trénovali a připravovali se na zápasy, tak to člověku
ani tak nepřijde, protože se vlastně
pohybujete jen v hotelu nebo na hřišti
se stejnými lidmi.“
yy Byla jste před akcí nervózní?
„Nervózní jsem byla, protože jsem
jela na nároďák po dlouhé době, ale
zároveň i proto, že holky samozřej-

mě celou dobu sleduji a nyní jsou
tam opravdu kvalitní hráčky, které
působí v klubech jako je Juventus,
Inter Milan nebo West Ham United.
Kvalita a konkurence se opravdu
hodně zvedají.“
yy Proti Polsku jste nakonec odehrála poločas. Jaké to pro vás bylo
a jak jste byla se svojí hrou spokojená?
„Je to pro mě zase další velká zkušenost. Takové zápasy vás obrovsky
posouvají dál. Na konci sezóny v Bari
jsem měla jisté zdravotní problémy,
takže moje herní vytížení nebylo ideální. Přesto jsem ale docela spokojená
s tím, jak jsem zápas zvládla.“
yy Co vám tedy účast na přípravě
dala?
„Pocit hrdosti a vděčnosti za to, že
jsem konečně zase po jisté době

mohla reprezentovatt svoji zemi.
Beru to jako takovouu odměnu za
uplynulou sezónu. A také samozřejmě zkušenosti, které jsem
obu reprenabírala po celou dobu
zentačního srazu.“
yy Poslední rok jste byla v italském Bari. Jak se vám nyní
daří? A bylo těžké si zvyknout
y?
na jiné klima či zvyky?
žké a mys„Zvyknout si bylo těžké
ád asi ani
lím, že bych si napořád
y
nezvykla... Celkově mi nevyhovovalo prostředí klubu, tréninkové procesy neboo i povrch,
vali. V italna kterém jsme trénovali.
zónu ukonském Bari jsem tak sezónu
cím. Byla to
čila a zpět už se nevracím.
pro mě nevydařená sezóna plná
ál, to v tuto
zranění... Co bude dál,
chvíli nevím.“

Fotbalistka Gabriela MatouškoX¾O¾\CUGDQWFCNwÊTGRTG\GPVCéPÊCMEK
Foto: Facebook
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Ve finále padly Němčice,
bronz urvala domácí družina
OTASLAVICE Druhý ročník dětské verze Metle Cupu na hřišti
v Otaslavicích je u konce. Plná kapacita deseti mužstev se nakonec
nepodařila naplnit. I tak však osm účastníků svedlo líté boje nejen
ve dvou skupinách, ale především v play-off, kde kromě očekávaných výsledků přišla i řada překvapení. Ve velmi horkém počasí,
které pro všechny kluby znamenalo těžké podmínky, se nejlépe
zadařilo Ivanovicím, které dokázaly ovládnout nejen skupinu, ale
také všechny tři nástrahy vyřazovacích bojů a zaslouženě si tak došly pro letošní primát. Večerník sledoval dění pěkně zblízka!
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Organizátorům se nakonec i přes veškerou snahu nepodařilo naplnit kompletní
kapacitu deseti mužstev. V sobotu dopoledne navíc místo nahlášených osmi
mužstev přijelo pouze sedm, jelikož celek
z Ivanovic nedokázal vinou zdravotních
důvodů dát dohromady druhé mužstvo.
Společně s domácím celkem se však přeci jen podařilo dát dohromady posledního účastníka skupinové fáze.
VÝSLEDKY METLE CUP JUNIOR 2021
SKUPINA A
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šímu skóre oproti Němčicím nad Hanou. Třetí místo patřilo Otaslavicím
a bez bodu zůstaly ve skupině Vrahovice.
Ve skupině se dá hovořit o třech vyrovnaných týmech, kde však lepší
koncovku jasně ukázal mix a Němčice
na rozdíl od domácích. To Vrahovice
byly takovým menším otloukánkem
skupiny, kdy ve všech třech zápasech
inkasovaly shodně po šesti brankách.

Ovlivňující počasí

Skupina B

Už od brzkých ranních hodin bylo
jasné, že letošní turnaj se odehraje
v opravdu horkém počasí, které bylo
určitě nepříjemné nejen pro hráče, ale
také trenéry i fanoušky. Možná se právě v důsledku obrovského horka v areálu sokolovny neobjevilo tolik lidí jako
v loňském roce. Na teploty atakující až
pětatřicet stupňů však byli organizátoři nachystaní. Všechny celky měly po
celý turnaj zajištěn pitný režim. U každého hřiště nechyběl před každým
zápasem kbelík čerstvé vody a v areálu
se ještě mohli všichni zchladit v malém
nafukovacím bazénku a šestimetrové
vodní skluzavce, která byla jednoznačně největší zábavou pro všechny zúčastněné kluby i místní děti.
I když je v „Metlích“ zvykem, že na
tomto turnaji jdou utkání rychle za sebou, letos to bylo i vinou počasí trochu
jiné. Po dvou odehraných utkáních
vždy následovala krátká pauza, jakou
využívali především oba rozhodčí Jaroslav Krátký a Jaroslav Procházka, kteří zvládli odřídit celý turnaj bez větších
potíží.

Druhá grupa byla ještě více zamotaná.
V ní se představilo mužstvo Ivanovic,
Brodku u Prostějova, Určic a spojeného týmu Loupáci a Vícov. Zde slavil
postup z prvního místa Brodek u Prostějova, i když by to po prvním duelu
jen těžko někdo předpovídal, protože
jej ztratil s Vícovem. Druhé místo obsadily Ivanovice se stejným počtem
bodů jako první celek, ale horším vzájemným zápasem. Třetí místo si díky
lepšímu vzájemnému utkání uzmuly
Určice a na poslední příčce skončili
Loupáci a Vícov.

Skupina A
V první skupině hrané na hřišti číslo
jedna se představily domácí Otaslavice, mix hráčů Otaslavic a Ivanovic,
Němčice nad Hanou a Vrahovice. Ze
skupiny nakonec vyšel vítězně právě
mix hráčů, který zvítězil jen díky lep-
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Čtvrtfinále
Pavouk do play-off znamenal pro organizátory trochu těžší práci, než je
obvyklé. Jelikož ještě před turnajem
proběhla domluva mezi trenéry, že
smíšené mužstvo odehraje pouze skupinu a následně bude muset vypadnout, protože zde hráli i hráči ročníku
2006, a navíc většina mužstva byla ze
dvou týmů, musel to organizační tým
uzpůsobit. Prvních dvou čtvrtfinálových dvojic se to však netýkalo. Zde
bylo jasné, že se utká Brodek u Prostějova s Vrahovicemi a Němčice s Určicemi.
U druhých dvou dvojic už byla situace komplikovanější. Zde se měl
odehrát souboj mixovaného družstva
Ivanovic s Vícovem a ivanovického
hlavního celku s Otaslavicemi. Po do-

8ÊV÷\PÆOWåUVXQ+XCPQXKEPC*CPÆ

hodě trenérů se pavouk poupravil tak,
že oba celky Ivanovic se utkaly mezi
sebou a zápas byl pouze zkontumován a o poslední volné místo v bojích
o medaile zabojovaly Otaslavice s Vícovem.
První čtvrtfinále mezi Němčicemi
a Určicemi bylo v jednoznačné režii favorita z Němčic. Ten si se svým sokem
poradil vysokým rozdílem 7:0 a o postupujícím nebylo pochyb. To souběžně hrané utkání na vedlejším hřišti
nabídlo zcela jiné drama. Favorizovaný
Brodek u Prostějova se sice brzy dostal
proti Vrahovicím do dvoubrankového
vedení, jenže jej dokázal ztratit a pak to
byla obrovská přetahovaná. Poslední
minuty do konce držely Vrahovice
vedení 4:3, jenže necelou půlminutu
před koncem Brodek srovnal z přímého kopu. Z toho se však Vrahovice oklepaly a hned po rozehrávce se
dokázaly dostat do šance a proměnit
ji. Vrahovice tak po skupině bez bodu
dokázaly vyřadit vítěze skupiny B po
výsledku 5:4. Jednoznačné překvapení
turnaje.
To domácí si po nepříliš vydařené
skupině chtěli napravit chuť, ale v cestě
stál Vícov. I když se mužstvo Loupáků
snažilo domácím dělat potíže, rozhodl velmi dobrý start Otaslavic, kdy si
po chvíli vybudovaly dvoubrankový
náskok, který se jim ještě v závěru podařil zvýšit. Poslední utkání se ani nezačalo a bylo rovnou zkontumováno
pro hlavní mužstvo Ivanovic.

[&Kü@NJ=MJQNF½CJMFJOPMI<E
CJ?IJOÁH@KJUDODQIî h
CGµNÁE@?@IUJMB<IDUµOJMĄ-<Q@G0F<GD>FÑ
OTASLAVICE Druhý ročník dětského turnaje Metle Cup junior je
u konce. Sobotní den patřil na hřišti
v Otaslavicích osmi mládežnickým
celkům, které se „porvaly“ o letošní
primát. I přes brutálně horké počasí
se fanoušci mohli dočkat zajímavých
soubojů sváděných žákovskými
družstvy. Organizátorům se povedlo
zařídit pro děti řadu ochlazení, takže kromě soubojů na hřišti nebyla
nouze ani o pořádnou legraci. Sami
organizátoři si tak i s Pavlem Skalickým (na snímku) pochvalovali velmi
dobrou odezvu od všech přítomných celků.

Jan FREHAR
yy Metle Cup junior má za sebou
druhý ročník, jak byste jej hodnotil?
„Už jen ze zpětné odezvy klubů, které
dorazily, jsme relativně nadšení. Myslím
si, že turnaj musel všechny zúčastněné bavit. Určitě si jej užili, za což jsme
opravdu rádi, protože to je to hlavní.
Dále jsme rádi, že i přes obrovské horko
to všechny týmy zvládly a zaslouží absolutorium.“
yy Počasí posledním turnajům příliš
nepřeje. Jak těžké to bylo v takovém
vedru?

„Počasí ještě bohužel neumíme objednat. (smích) Byla to samozřejmě
trošku komplikace, ale zase musím
pochválit všechny, kteří nám pomohli
vše obstarat. Nachystali jsme na každé zápasy kyblíky s čerstvou vodou.
Podařil se nám také sehnat malý bazének, který také hojně hráči využívali. A také se podařila zajistit vodní
skluzavka. Troufám si říct, že měla
snad největší ohlas. Sice na ní řádily
především děti, ale dali si říct i rodiče
a trenéři.“ (úsměv)
yy Na turnaji se nepodařilo naplnit
kapacitu, čím to?
„My jsme chtěli v první řadě zařídit
turnaj pro kluby na regionální, maximálně krajské úrovni, aby si proti
sobě mohly zahrát. Bohužel se nám
nepodařilo zajistit dostatek mužstev,
i když jsme se o to ze všech sil snažili.
Jednou věcí je to, že jsme turnaj vypustili až na konci května, zatímco jinak by
to bylo už od března, ale všichni víme,
že situace u nás stále takovému turnaji
moc nenahrávala. Druhá věc je, že po
dlouhé pauze mládeže na tom kluby
nejsou nejlépe, což nám potvrzovaly.
I přes pouhých osm mužstev však měl
turnaj dobrou úroveň a také pozitivní
ohlas, což je důležité.“

yy Příští rok se tak mohou fanoušci
opět těšit na oba turnaje?
„Rozhodně. Pevně věříme, že v příštím
roce už bychom turnaj mohl vypustit
do světa dříve. To by pro nás znamenalo
daleko více času stejně jako pro kluby,
takže bychom měli daleko větší prostor
pro všechno. Příští rok by to tak znamenalo, že bychom i na dětském turnaji
kapacitu třeba mohli ještě navýšit.“

Foto: Jan Frehar.
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Semifinále

O 3. místo

První bitvu o finálový zápas odehrály Němčice proti Vrahovicím
a zde bylo velmi brzo jasné, kdo
půjde dále. Favorit z Němčic měl
zápas plně pod kontrolou a vyhrál jednoznačným výsledkem 7:0
a mohl čekat na svého finálového
soupeře. Druhé klání patřilo domácímu celku proti Ivanovicím.
Zde se dlouho jednalo o vyrovnaný duel bez větších šancí a ve
druhé půli už bylo stále zřetelnější,
že utkání zřejmě rozhodne jediná
branka. Tu se po vážnější šanci
domácím dát nezdařilo. To Ivanovice byly úspěšnější, když se jim
podařilo využít standardní situaci
a dostaly se do vedení, které na
konci při riskantní hře Otaslavic
dokázaly ještě zvednout na konečných 3:0.

O bronzové medaile se utkal domácí
celek s Vrahovicemi. O vítězi tohoto
zápasu bylo jasné také poměrně brzy.
Už v poločase měli domácí náskok tří
branek a druhý poločas se tak už víceméně dohrával a konečné skóre bylo
velmi podobné tomu ve skupině, tentokrát poměrem 5:1. Domácí tak ve
druhém ročníku slavili první medailový úspěch na tomto turnaji.

Finále
Boj o zlato svedly Němčice s Ivanovicemi. Ve skupině jejich vzájemný
souboj skončil smírem, takže se dala
očekávat další velká bitva. Daleko více
sil však ukázal celek Ivanovic, který dokázal soupeře přehrát a proměnil své
šance. Po výsledku 4:1 tak mohl oslavit
celkový triumf přímo na hřišti.

MALÁ KOPANÁ:
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má postup v kapse
suverénní FC Daniels PV

Foto: Jan Frehar

PROSTĚJOV Jarní část okresních soutěží v malé kopané ČUS
Prostějovska 2021 se přiblížila
ke svému závěru. Také ve skupině
Severozápad se hrálo předposlední třetí kolo, a to na hřištích v Laškově a v Hluchově.
Ohledně (ne)postupu do podzimní
skupiny o 1. až 8. místo byly zatím
rozluštěny tři tajenky z osmi. Účast
mezi nadstavbovou elitou si už
s předstihem zajistil suverénní tým
FC Daniels Prostějov, který porazil
FC Juniors Hluchov 5:3 i TJ Ohrozim 2:0 a bez jediného ztraceného
bodu vede průběžnou tabulku. Naopak poražení Junioři a Ohrozimští
s jistotou padají do grupy o 9. až 16.
příčku.
O zbylé tři postupové pozice si to
v závěrečném dějství základní fáze
rozdá v sobotu 26. června v Prostějově na hřišti ZŠ Dr. Horáka ostatních pět mužstev. Druhá dosud
zůstává favorizovaná Chaloupka
Prostějov (12 bodů), na třetí post
vylétli dvěma vysokými triumfy

Orli Otinoves (9), na čtvrtý flek
klesl vinou kontumačních proher
1.FC Laškov (9), na páté místo se
vyšvihl díky dvěma divoce vydřeným vítězstvím celek FK Bohuslavice (9) a šanci stále má i šestá Zavadilka Prostějov (7).
Kdo s koho? Boj o postup se rozhoří
tentýž den také ve skupině Jihovýchod, která vyvrcholí ve Vrbátkách.
(kopa, son)
SKUPINA SEVEROZÁPAD
3. KOLO
+ĝLäWč/DäNRY).%RKXVODYLFH±6.&KDORXSND 3URVWČMRY  %RKXVODYLFH ± )& =DYDGLOND
3URVWČMRY)&/DãNRY±&KDORXSND39
/DãNRY±=DYDGLOND39
+ĝLäWč+OXFKRY)&-XQLRUV+OXFKRY±)&'DQLHOV3URVWČMRY-+OXFKRY±7-2UOL2WLQRYHV
7- 2KUR]LP ± 'DQLHOV 39  2KUR]LP ±
2WLQRYHV
3UĥEčæQiWDEXOND
'DQLHOV39
    
&KDORXSND39     
2WLQRYHV
    
/DãNRY
    
%RKXVODYLFH     
=DYDGLOND39     
2KUR]LP
    
-+OXFKRY
    

40

21. června 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

rozhovor večerníku

ČÂ¸Ñ¸º¿ÊËÅÄÀÌÂÑ¸Ã£Á¸ÂÊ¼Í&¼ÊÂÌ
»Æ¹H¼YÀÁ¼ÿ
3URMHOSčOVY÷WD1\QÊVH9ODVWLPLO/DNRVLOYUDFÊ
SRGORXKÚFKxHVWQ¾FWLOHWHFKGR3URVW÷MRYD

PROSTĚJOV Uvolněné místo už
není uvolněným. A Jestřábi budou
mít po jednoroční pauze znovu trenéra brankářů. Stal se jím Vlastimil
Lakosil (na snímku), který se na místo činu vrací po dlouhých patnácti
letech. V minulosti působil v prostějovském dresu už jako junior a působil i v týmu prvoligových Jestřábů.
Někdejší výborný gólman má ostatně
spoustu zkušeností, s hokejem prošel
kus světa, přičemž nejdéle působil
v extraligovém Třinci. V brance Ocelářů strávil celkem osm sezón, během
nichž se vypracoval v brankářskou
jedničku. Poté se záhy vydal na cesty.
Od roku 2006 poznal hokej na Slovensku, v Německu, Kazachstánu,
Skotsku, Rumunsku či Anglii, blízko
měl do amerického Michiganu, aby
aktivní kariéru ukončil ve slovenské
druhé nejvyšší soutěži a vrhl se na
trenérský chlebíček. Pro brzy dvaačtyřicetiletého rodáka z Uherského
Hradiště půjde na Hané o první štaci
u mužů, jako kouč brankářů už však
má první krůčky za sebou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Dříve platilo neotřesitelné spojení Třinec = Vlastimil Lakosil. Po
osmi letech vám ale najednou začal
kočovný život. Čím to je?
„To je hokej. Někdo vydrží celou kariéru
na jednom místě a někdo jiný holt procestuje dost světa. Já jsem za to ale rád. Viděl jsem jiný styl hokeje, poznal spoustu
zajímavých lidí a odlišný způsob života.“
yy Na třinecké angažmá máte příjemné vzpomínky, ne?
Určitě, na Třinec vzpomínám samozřejmě moc rád. Vstoupil jsem tam do velkého hokeje, v podstatě tam začala má
kariéra. Naučil jsem se tam, co znamená
hrát velký extraligový hokej. Samozřejmě i teď výsledky Třince sleduji. Když
hrají v televizi, rád se podívám. Z hráčů,
se kterými jsem tam kdysi hrál, už tam
skoro nikdo není.“
yy Po odchodu z Třince jste poprvé
zavítal do Prostějova. Dlouholetí fanoušci si vás pamatují ještě z dorosteneckých a juniorských dob v dresu
BHS, či poté už v brance „A“-týmu
Jestřábů. Jak byste se představil těm
mladším?
„V Prostějově už jsem předtím působil
ať už v tomhle, nebo v minulém století.
(směje se) Jak bych se charakterizoval?
Jsem trenér gólmanů, což je speciální

práce, brankáři jsou specifickou součástí
týmu. Snažím se být spíš přátelský, zase
ale na druhou stranu vyžaduji maximální práci, tvrdou dřinu a profesionalitu.“
yy Je to pro vás první zkušenost
v roli trenéra brankářů?
„Ne tak docela. Už v minulé sezóně
jsem působil u žáků. Měl jsem v Novém
Meste nad Váhom na starost žákovské
gólmany. Při áčku to bude poprvé.“
yy Je něco, co vás po návratu na stadionu v Prostějově překvapilo?
„Ještě jsem neměl úplně možnost si
všimnout. Zatím jsme komunikovali jen
telefonicky jak s manažerem klubu, tak se
šéfem klubu a trenérem. Takže ještě tam
nebyla možnost vysledovat, jaké nastaly změny. Samozřejmě jsem ale za tuto
šanci rád, moc se těším. A budu se snažit
předat klukům maximum.“
yy Co říkáte na možnost spolupracovat u Jestřábů s Petrem Hubáčkem?
„Samozřejmě to je úplně parádní, když
je u mužstva někdo takový, kdo si odehrál hodně na všech úrovních. Ví o hokeji strašně moc. Působí navíc i jako
komentátor v České televizi, takže má
velký rozhled. Může nám to jen prospět
a bude to ku prospěchu všem. Doufám,
že se toho od něj všichni hodně naučí.“
yy V minulém roce Prostějov trenéra brankářů neměl. Přijdete tedy
k nepopsanému listu papíru.
„Můj názor je takový, že v každém
týmu by měl být trenér brankářů. Přeci
jen, jak už jsem řekl, brankáři jsou dost
specifičtí. Nevím, z jakého důvodu zde
minulou sezónu trenér brankářů nebyl,
ale osobně to považuji za potřebné. Teď
je v Prostějově jedničkou Ondřej Bláha,
což už je zkušený gólman, toho bude
třeba jen usměrňovat, ten už chytat umí.
Další brankáři by ale měli být mladší,
takže s nimi se budu snažit pracovat
a předat jim co nejvíc k posunutí.“
yy Berete jako výhodu, že jste s kariérou skončil teprve nedávno?
(smích) „Ještě to nemám s čím moc porovnat. Ale samozřejmě za svou výhodu
to považuji. Skončil jsem předminulou
sezónu. Jak už jsem říkal, vše, co jsem se
naučil, to se budu snažit předat a ukázat.
Bude to hodně o komunikaci a o detailech. Ondřej (Bláha) chytat umí, tam to
bude jen o správném nastavení, tam to
bude o maličkostech, aby si práci co nejvíce ulehčil. A cítil se třeba i v bráně lépe.“
yy Z jakého důvodu jste se rozhodl
skončit? Měl jste v Dubnici nad Váhom dobrou sezónu...
„Už mám přece jen vysoký věk, bylo
mi jedenačtyřicet let a to už se nechytá.
(úsměv) Poslední sezóna nebyla špatná,
cítil jsem se pořád dobře. Pak ale přišla
pauza, do toho i covid.. Ta sezóna se

rozbíhala pomaleji a ani nabídky už
nebyly takové, jaké jsem předpokládal.
Tak jsem se rozhodl, že půjdu jinou
cestou.“
yy Máte za sebou hodně angažmá.
Které vám nejvíce dalo?
„Působil jsem dost ve světě, zkušeností
z těch míst mám opravdu dost. Všude to bylo jiné. Kazachstán byl úplně
odlišný, než jsem byl zvyklý tady. Tam
ného ruského trenéra,
jsem měl zkušeného
al čistě ruskou školu.
který prosazoval
em trenéra brankářů
V Maďarsku jsem
glii byl pro změnu výý
neměl, ale v Anglii
borný kouč, sice mladší než já, ale dělal
moderní věci. S ním se mi velmi dobře
spolupracovalo. Měl jsem trenéry branensku a pochopitelně
kářů i na Slovensku
ce. Od každého jsem si
v České republice.
něco vzal.“
yy Jaký byl váš osudový klub kromě
Třince? Třeba do Nitry jste se vracel
několikrát...
am rád. V Nitře se mi
„Měl jsem to tam
vždycky dařilo. Bylo tam super publi-i
ždy, když přišla nabídka
kum i zázemí. Vždy,
z Nitry, neváhal jsem. Rád jsem se tam
ub jsem před ostatnímu
vracel. Tento klub
upřednostňoval. Je to takové moje slovenská srdcovka..“ (směje se)
yy A po lidské stránce? Jaký byl třeba Kazachstán, byla to zajímavá zkuu
šenost?
„Povídání jen o Kazachstánu by bylo
na obšírnějšího rozhovor.. (úsměv)
sem úplně do neVe zkratce, šel jsem
známa. Byl tam odlišný styl hokeje
em rád, že jsem si
i jiný typ lidí. Jsem
vyzkoušel, jaké je to hrát v takové
východní zemi a prožil tam jednu
sezonu. Naučil jsem se, že život v Česku není tak špatný, jak jsem si myslel.
My si občas myslíme kdovíco, ale
může to být i o hodně horší někde jinde. Bral jsem to ale, jak to přišlo. Samozřejmě i v Anglii, ve Skotsku, kde jsem
byl – britská mentalita byla zase jiná.“
yy Jaké bylo zázemí?
„Po finanční stránce to v Kazachstánu
fungovalo úplně parádně. Vedení Arlanu Kokshetau ani nemělo úmysly, že by
někoho chtělo poškodit. Samozřejmě
zázemí nebylo na extraligové úrovni
jako v Česku, ale co si hráč vyžádal, to
dostal. Od hokejek po výstroje. My zahraničí hráči jsme měli výhodu, protože
jsme bydleli v bytě. Zato domácí a ruští
hráči museli na bázu, která nás naštěstí
minula. Celkově to tam ale bylo na slušné úrovni.“
yy Jaký byl o váš tým divácký zájem?
Měli jsme menší stadion asi pro dva tisíce lidí a vždycky byl plný. Na domácích
zápasech jsme měli dobrou podporu.
Když jsme hráli v Astaně, moc lidí na
kazašskou soutěž nechodilo, protože

Co jsem se naučil, to se budu snažit předat
a ukázat. Bude to hodně o komunikaci
a o detailech. Ondřej Bláha chytat umí,
jde jen o správné nastavení a maličkosti,
aby si práci ulehčil. A cítil se v bráně lépe.
podporovali hlavně Barys. Tým, který
hraje KHL. Na druhou stranu v Pavlodaru nebo Temyrtau byla vždy dobrá
atmosféra.“
yy Poznávali vás lidé na ulicích?
Byli jste za celebrity?
r
„Myslím, že to tak neřešili. Brali nás normálně, prostě si přišli zafandit na stadion.
Polovina z nich ani nevěděla, že se nějaký
hokej hraje. Nemluvě o tom, jak se hraje.
(směje se) Fanoušci zkrátka byli rádi, že si
to mohou užít.“

yy Později jste si střihl rumunskou
štaci. Jaké to bylo v Galati?
„Bylo to v době, kdy jsem dlouho čekal
na angažmá a pak mi přišla nabídka
z Galati zachytat si MOL ligu. Působilo tam šest slovenských hráčů. Některé
jsem znal osobně a šel jsem tam na jejich doporučení. Byla to těžká sezona,
protože se hrálo dohromady s rumunskou ligou. Program byl dost natěsnaný,
přesto šlo o dobrou zkušenost. Vyzkoušel jsem si to tam. MOL liga měla relativně slušnou úroveň.“
yy Jak se tam žilo?
„Život v Kazachstánu byl lepší, ale přece
jen je domů o něco blíž Rumunsko. Co
se týče podmínek, něco bylo lepší, něco
horší. Třikrát denně jsme měli stravu,
finančně to fungovalo.“
yy Máte za sebou také angažmá ve
skotském Dundee. Jak to fungovalo
tam?
„Ve Skotsku jsem chytal nejvyšší anglickou soutěž a bylo to na parádní úrovni.
Vedení nám se vším vyšlo vstříc. Podmínky byly fakt parádní. Byli jsme tam

dva Češi, dostali jsme velký byt a každý
z nás auto. Bylo o nás perfektně postaráno. Finančně to klapalo. Co jsme chtěli,
to jsme měli. V lize se hrál spíš zámořský styl. Za každý tým mohlo nastoupit
až dvanáct importů a většinou to byli
Kanaďani a Američani. Líbilo se mi to.
Byl to rychlý a dobrý hokej. V každém
zápase jsem měl přes čtyřicet střel. Na
nedostatek práce jsem si nemohl stěžovat.“ (směje se)
yy Sportem číslo jedna je tam ale
fotbal...
„Samozřejmě, na Dundee chodilo
o hodně víc lidí. My jsme ale měli fanouškovskou základnu taky dobrou.
Lidi chodili na každý zápas, i když lístky nebyly vůbec levné. Stály asi osmnáct liber, ale základna chodila dobrá.
Nebáli se za to dát ty peníze a podpořit
nás.“
yy Na britské ostrovy jste se vrátil
právě přes Rumunsko. Zakotvil jste
v anglickém Hullu. Dalo se nové působiště srovnat s tím skotským?
„Bylo to trochu jiné než v Dundee.

Hrála se tam nižší anglická liga, takže
hokejově už to nebylo na takové úrovni.
Zase jsem ale získal novou zkušenost
a vyzkoušel si něco nového. Poznal
jsem nové lidi. Hráli tam i dva Slováci,
takže jsem tam nebyl sám. Hodně mi
pomohli.“
yy Co jste říkal na výkony britské reprezentace na mistrovství světa?
„Myslím, že si udělali poměrně dobré
jméno. Už dva roky předtím Cardiff
a Nottingham překvapili v Lize mistrů
a nyní ukázala reprezentace, že britský
hokej se zvedá. Proti brankáři Dowdovi Anglie jsem chytával nejvyšší anglickou ligu. Už kolem roku 2016 byl velmi šikovný, byl nejlepším brankářem
ligy, chytal v nejlepším týmu. Vybavuji
si i některé další hráče, s jedním jsem
i hrával. Určitě bych je nepodceňoval.
Měli ale problém v tom, že jejich liga
se téměř vůbec nehrála. Takže v rozehranosti a se zápasovou praxí je to
horší. Ale tým je kvalitní a ukázalo to
i na mistrovství světa, proti Bělorusku
dokonce vyhrál.“

vizitka
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VLASTIMIL LAKOSIL
✓ narodil se 4. července 1979 v Uherském Hradišti
✓ bývalý profesionální hokejový brankář, aktuálně trenér brankářů LHK Jestřábi Prostějov
✓ v Prostějově, nastupoval za tým dorostenců a juniorů v nejvyšších tehdejších
mládežnických soutěžích
✓ v roce 1998 přestoupil do Třince
✓ za muže Jestřábů odchytal 25 zápasů, v sezóně 2005/2006 si zapsal velmi dobrá čísla (92,10 procentuální úspěšnost)
vzdor jinak nepovedené sezóně
✓ mezi lety 1997 a 2005 chytal pravidelně extraligu, v Třinci působil jako brankářská jednička
✓ v Česku dále oblékal dresy Přerova, Komety Brno, Sarezy Ostrava či Šumperku
✓ velkou část kariéry strávil v zahraničí, začala na , Slovensku v Nitře, odkud přešel do německých Dráž´dan, následovaly
slovenské kluby Martin, Dolný Kubín, opět Nitra a Skalica
✓ návrat do Čech přišel v dresech Mladé Boleslavi a Českých Budějovic
✓ následovalo exotické angažmá v kazašském Košetau, třetí angažmá v Nitře, další netradiční působiště ve skotském
Dundee, rumunská Dunerea Galati, britský Hull, druhý pobyt v Rumunsku v dresu SC Csíkszereda, odkud zamířil do
týmu HC Bratislava
✓ kariéru zakončil v Dubnici nad Váhom, kde v sezóně odchytal 40 zápasů a úspěšností zákroků přesáhl 92 %
✓ posbíral řadu medailí v různých soutěžích, titul však jediný, do Nitry se v roce 2016 dostal až na play-off, svými výkony
však výrazně přispěl ke konečnému prvenství.
✓ v juniorech reprezentoval Českou republiku do 20 let na mistrovství světa
zajímavost: v Prostějově by měl od letní přípravy působit jako trenér brankářů. Tím posledním byl před rokem
a půl Štefan Žigárdy

hokej
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Vedení LHK oznámilo nová jména na soupisku. Jaká to jsou?
PROSTĚJOV Dlouho nic – a teď úplný vodopád. Fanoušci hokejistů LHK Jestřábi Prostějov celý květen netrpělivě i marně čekali
na jména nových posil hráčského kádru. Dočkali se až během
června, zato fest. Nejprve vedení hanáckého klubu zveřejnilo v
předchozím týdnu šest příchozích borců, a týden uplynulý přinesl dokonce devět přírůstků na soupisku!

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Dvě třetiny z novopečených jmen
jsou přitom obránci, kterých zatím
figurovalo v ptačí letce minimum.
Teď už situace vypadá zcela jinak.
A rozhodně nejvíc zaujalo angažování dvou známých i velice zkušených
beků s extraligovými a zahraničními
zkušenostmi.
Prvním z nich je znojemský odchovanec Adam Havlík, jenž prošel Pardubicemi, Olomoucí, Slovenskem,
Německem, Dánskem, Francií i Rakouskema jehož příchod Večerník
předeslal již v květnu. Jiří Klimíček
ze severu Moravy pro změnu strávil
hodně času především ve Francii,
podíval se také do Itálie a poslední
ročník odehrál v Polsku. Oba by se
měli stát pilíři výrazně obměněných
zadních řad elhákáčka.
Rovněž všechny další čerstvě oznámené akvizice jsou však něčím zajímavé.
Obránce David Vala: většinu dosavadní kariéry strávil v rodném
Havlíčkově Brodě, první ligu okusil
na třech štacích a loni figuroval v řadách extraligové Mladé Boleslavi.
Bek Josef Zajíc: další plejer spojený
se Znojmem, leč podstatnou část své
hokejové dráhy nastupoval zatím za
Kladno.
Zadák Tomáš Dřímal: mladík pocházející ze Zlína na sobě dva roky
makal v mládežnicky vyhlášeném
Finsku a teď přichází z rivalského
Přerova.

Defenzivní univerzál Jakub Babka: původně útočník a poslední dobou spíš
obránce pomáhal Českým Budějovicím k vytouženému návratu do extraligy, nakoukl do Německa a Jestřábi ho
získali ze Vsetína. I o jeho příchodu na
Hanou večerník již informoval.
Forvard Jan Štefka: původem z Olomouce, dlouhých pět let zkoušel
štěstí za mořem včetně americké
univerzity, načež v uplynulé sezóně
po návratu do ČR oživil řady přerovských Zubrů.
Útočník Martin Dubský: též prospekt Sparty Praha odešel jako junior do USA, nicméně tam vydržel jen
rok a naposledy se podílel na úspěšné jízdě nováčka z Vrchlabí Chance
ligou 2020/21.
Ofenzivní dravec Šimon Jelínek:
talentovaný mladík z Kladna dosud brousil prvoligové ostruhy
hlavně doma, nyní má za cíl prosadit se v hanáckých službách.
Suma sumárum čítá mužstvo Prostějova momentálně třiadvacet hráčů
– dva brankáře, osm obránců a třináct
útočníků. Což vypadá jako dostatečně početný, soudě dle jmen i nemálo
kvalitní základ pro příští sezónu druhé
nejvyšší tuzemské soutěže. „Je pravda,
že podle jmen a dat narození se nám
trochu zvýšil věkový průměr. Ale nepřišli žádní veteráni, jsou to hráči v ideálním hokejovém věku. Myslím si, že
papírově ten mančaft začíná vypadat
velice zajímavě,“ okomentoval změny
v týmu brankář Ondřej Bláha.
Nový kouč Aleš Totter již dříve ujistil o svém přesvědčení, že takto složený kolektiv by měl mít potenciál
atakovat minimálně horní polovinu
prvoligové tabulky.

Mezi hokejovými mantinely
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Jan Štefka

JOSEF ZAJÍC

TOMÁŠ DØÍMAL

Post:
obránce
Narozen:
10. června 2000
Výška:
173 centimetrů
Váha:
68 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště: Zlín (do 2017),
TUTO Hockey (Finsko, 2017 až 2020),
Přerov (2019 až 2021), Hodonín
(2019/20)

JIØÍ KLIMÍÈEK

JAN ŠTEFKA

Post:
útočník
Narozen:
18. února 1997
Výška:
188 centimetrů
Váha:
80 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště: Olomouc (do
2015), Austin Bruins (USA, 2015 až
2017), P.A.L. Islanders (USA, 2017/18),
Connecticut Rangers (USA, 2017/18),
American International College (USA,
2018 až 2020), Přerov (2020/21)

ŠIMON JELÍNEK

Post:
útočník
Narozen:
18. června 2000
Výška:
173 centimetrů
Váha:
73 kilogramů
Držení hole: pravé
Dosavadní působiště:
Kladno (do 2021), Ústí nad Labem
(2019/20), Slavia Praha (2019/20)

MARTIN DUBSKÝ

Post:
útočník
Narozen:
25. července 1998
Výška:
183 centimetrů
Váha:
84 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště: Kobra Praha
(do 2013), Sparta Praha (2012 až 2018),
Letňany (2017/18), Al Paso (USA,
2018/19), Kadaň (2019/20), Bílina
(2019/20), Vrchlabí (2020/21)

DAVID VALA

Post:
obránce
Narozen:
20. srpna 1995
Výška:
183 centimetrů
Váha:
78 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště: Havlíčkův Brod
(do 2013, 2014 až 2020), Jihlava (2013/14),
Slavia Praha (2014/15), Mladá Boleslav
(2020/21), Ústí nad Labem (2020/21)

ADAM HAVLÍK

Post:
obránce
Narozen:
30. listopadu 1992
Výška:
186 centimetrů
Váha:
87 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště:
Poruba (do 2009, 2011/12), Vítkovice (2008 až 2012), Karlovy Vary
(2012/13), Havířov (2013/14), Znojmo (2014/15), Epinal (Francie, 2015
až 2017), Fassa (Itálie, 2017/18), Chamonix (Francie, 2018/19), Briancon
(Francie, 2019/20), Přerov (2020/21),
Jastrzebie (Polsko, 2020/21)

Post:
obránce
Narozen:
14. ledna 1991
Výška:
173 centimetrů
Váha:
65 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště:
Znojmo (do 2006, 2007 až 2015,
2020/21),
Pardubice
(2006/07,
2015/16), Olomouc (2007/08), Hodonín (2009/10), Zlín (2015/16), Ravensburg (Německo, 2015/16), Nové Zámky
(Slovensko, 2015/16), Herning (Dánsko,
2016/17), Mylhúzy (Francie, 2017/18),
Kitzbühel (Rakousko, 2018 až 2021)

PROSTĚJOV Hodně napěchovaný
je program Jestřábů už na léto. Celkem je čeká devět přátelských zápasů,
tým se utká s Porubou, Jastrzebie,
Liptovským Mikulášem a taky s Třebíčí, v obou případech půjde o zápas
a následnou odvetu. Kromě Vsetína,
s ním Jestřábi odehrají jediný zápas.
Trochu překvapivě žádné z utkání nesehrají Jestřábi s některým z rivalů jako
Šumperk, Havířov ani Přerov. I tak ale

budou soupeři atraktivní. Ambiciózní
Poruba sahala po postupu do extraligy,
v Třebíči zase působí řada velezkušených, známých hráčů. Liptovský Mikuláš zase hraje slovenskou extraligu.
„Budou to zajímavá utkání, to rozhodně. My se ale soustředíme na nás.
A jestli se na některého ze soupeřů
obzvlášť těším? Ani ne, těším se ale na
naše výkony,“ vzkazuje asistent trenéra Prostějova Vlastimil Wojnar. (sob)

Vykoukal opìt
poøádal charitativní
JROIRYÙWXUQDM
Kunětická Hora, Prostějov
(son) – Bývalý dlouholetý sportovní manažer i trenér prostějovských
hokejistů Jiří Vykoukal zorganizoval
na hřišti Kunětická hora již osmý
ročník charitativního turnaje osobností v golfu. Tentokrát byl výtěžek
ve výši 100 tisíc korun věnován někdejšímu hráči Janu Alinčovi, který
předloni ochrnul po nešťastném
pádu při in-line hokeji. „Je to život, i
takhle strašné věci se někdy stanou.
Tato akce má za úkol, aby pomohla
vždy někomu, kdo utrpí při sportu
vážné zranění. Honza byl dříve jedním z borců, kteří Charity Golf Cup
rovněž podporovali. Takže volba
letošní pomoci právě jemu byla úplně jasná,“ vysvětlil Jiří Vykoukal. Jan
Alinč se klání zúčastnil jako divák a
poté osobně převzal šek na úctyhodnou částku. „Moc děkuju,“ zopakoval
přítomným dojatě hned několikrát.
Golfový turnaj vyhrál David Havíř,
do bílých míčků na zelených greenech pálili například Ondřej Pavelec,
Filip Hronek, Václav Skuhravý, Viktor Hübl či Tomáš Jelínek.
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Post:
obránce
Narozen:
22. července 1997
Výška:
181 centimetrů
Váha:
80 kilogramů
Držení hole: levé
Dosavadní působiště: České Budějovice (do 2012), Kladno (2012 až 2016,
2018 až 2021), Pardubice (2016/17),
Ústí nad Labem (2016/17, 2019/20),
Kolín (2016/17), Znojmo (2017/18)

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

JAKUB BABKA
Post:
obránce/útočník
Narozen:
5. září 1992
Výška:
183 centimetrů
Váha:
82 kilogramů
Držení hole: pravé
Dosavadní působiště:
České Budějovice (do 2012, 2015
až 2020), Písek (2007/08), Slavia Praha (2012/13, 2014/15),
Beroun (2013/14), Havlíčkův
Brod (2014/15), Žilina (Slovensko, 2017/18), Freiburg (Německo,
2017/18), Vsetín (2020/21).

Poruba, Prostějov (son) – Už
devátou posilu svého hráčského
kádru oznámil ambiciózní klub HC
RT Torax Poruba. Jeden z favoritů
Chance ligy mužů ČR 2021/22
aktuálně angažoval jednadvacetiletého kanadského útočníka Samuela
Bittena. „Sam je mladý a velice nadějný hráč, od nějž si slibujeme přímočařejší i efektivní hokej. S pukem
si rozumí a po ledě se pohybuje,
dalo by se říci, s lehkostí Kanaďana.
Mají to v krvi,“ pravil s úsměvem
generální manažer Severomoravanů Pavel Hinner, který nedávno
přivítal též renomovaného českého
forvarda Vojtěcha Poláka. Porubská
organizace navíc v nadcházející sezóně oslaví devadesát let existence
ledního hokeje ve městě. K této příležitosti vytvořila speciální výroční
logo. „Před dlouhými devadesáti zimami začala tradice místního hokeje. A já jsem velice rád, že jsem jeho
součástí a pomáhám k jeho dobrému jménu,“ zdůraznil prezident HC
RT Torax Tomáš Häring.

+U½ÄL$=PDNDMÉ
v Jeseníkách?
Havířov, Prostějov (son) – Výhradně individuální příprava mezi
dvěma sezónami, jak je v českém
hokejovém prostředí čím dál častější? S tím vůbec nechoďte na
Havířovské. I v současném období
totiž dávají přednost společnému
trénování, konkrétně v minulém
týdnu absolvovali kondiční soustředění v Jeseníkách. „Je to pro
nás zároveň takový team building,
aby se tým dal zase do kupy, protože je ze sedmdesáti procent nový,“
objasnil kouč AZ Jiří Režnar, proč
dává přednost kolektivní dřině.
Nevyloučil přitom, že po nedávném příchodu útočníka Antonína
Pechance ze Vsetína ještě dojde k
dalším změnám v hráčském kádru.
„Pořád se něco řeší. Je to otázka
peněz: pokud peníze budou k dispozici, určitě ještě po nějaké posile
sáhneme. Pokud peníze nebudou,
což se může v téhle těžké době stát,
tak už je mančaft v podstatě hotov,“
doplnil Režnar.

Přípravné zápasy před sezónou 2021/2022
ϯ͘ ƐƌƉŶĂ
ϭϬ͘ ƐƌƉŶĂ
ϭϮ͘ ƐƌƉŶĂ
ϭϵ͘ ƐƌƉŶĂ
Ϯϰ͘ ƐƌƉŶĂ
Ϯϱ͘ ƐƌƉŶĂ
Ϯϲ͘ ƐƌƉŶĂ
ϯϭ͘ ƐƌƉŶĂ
Ϯ͘ ǌĄƎş
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RIJEKA, PROSTĚJOV Ani v nové sezóně 2021 parašutisté
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov reprezentující
Českou republiku nepolevují, hned na jejím startu potvrdili svůj
status mezinárodní velmoci v klasických disciplínách. Z úvodního
závodu letošního seriálu Světového poháru na přesnost přistání
v chorvatské Rijece přivezli kompletní sbírku medailí!
ších jednotlivců konečného pořadí!
„Je pravda, že účast na prvním Svěťáku
bývá každoročně nižší, zvlášť letos se
to po loňské covidové pauze a vzhlepro Večerník
ník
dem k současné situaci dost projevilo.
Marek
Startovalo jen devatenáct družstev, ze
SONNEVEND
VEND
špičky chyběli například Slovinci, ItaV soutěži družstev tým Dukly I v se- lové či Francouzi. My jsme cestovali
stavě Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Li- v kompletním složení dvou týmů a bez
bor Jiroušek, Miloslav Kříž a Ondřej ohledu na konkurenci zaskákali velice
Žák suverénně vyhrál před Němec- dobře,“ ocenil nový reprezentační trekem, zatímco výběr Dukly II ve slo- nér ČR a zároveň stále aktivní závodžení Oldřich Šorf, Bonifác Hájek, ník Libor Jiroušek.
Petr Směšný, Jakub Rataj a Jakub Borci z Hané zvládli i nepříjemPavlíček skončil třetí.
nou komplikaci s jedním deštivým
V individuálním hodnocení mužské kolem seskoků. „Stalo se, že těsně
kategorie pak získali Miloslav Kříž předtím, než jsme měli skočit, začalo
stříbro a Jiří Gečnuk bronz za vítěz- nahoře ve vzduchu silně pršet. Dole
Foto: archiv Libora Jirouška
ným Stefanem Wiesnerem z Němec- na zemi pochopitelně ještě nepršelo ·UR÷wPÚVÚORCTCwWVKUVč&WMN[2TQUV÷LQXRQ×XQFPÊOFÊNW5X÷VQXÆJQRQJ¾TWX%JQTXCVUMWMFG\ÊUMCN\NCVQUVąÊDTQCFXCDTQP\[
ka. Libor Jiroušek přidal páté místo, a organizátoři to pustili, ačkoliv jsme
všech deset prostějovských vyslanců vysílačkou upozorňovali na zhor- stejném kole skákali už po dešti, ale tější akce roku, jimiž letos budou zajistit maximálně možné podmín- přijdou tentokrát na řadu až poslése přitom vešlo mezi třicítku nejlep- šené počasí. Všichni ostatní pak ve naštěstí jsme tyhle nerovné podmín- hned dvě mistrovství světa. Srp- ky pro kvalitní přípravu. „Koronavi- ze kvůli pozdnímu termínu armádky ustáli a nedoplatili na ně,“ popsal nové civilní v Rusku se uskuteční rus náš tréninkový plán ani tolik ne- ního MS. Nejdůležitější však bude
3$5$ã87,6086²69Č729ê32+É5
Jiroušek nemilou peripetii bez vět- na devadesát procent, armádní narušil, spíš jsme se během dubna mít dostatek prostoru na tréninko9ê6/('.<=É92'8 5LMHND&KRUYDWVNR
0XæL²MHGQRWOLYFL:LHVQHU 1ČPHFNR FP.ĝtæFP*HÿQXN REDþHVNR²'XNOD3URVWč- ších následků.
na přelomu listopadu a prosin- a května potýkali s horším počasím vé seskoky tady doma v Prostějově,“
MRY FP6KDMHD .DWDU FP-LURXäHN þHVNR²'XNOD3URVWčMRY FP%DQV]NL 0DćDUVNR  Jinak nic nenarušilo prostějovskou ce v Kataru snad určitě. Naším i zvýšeným provozem na prostějov- zdůraznil Jiroušek.
FPåiND+iMHNFP7iERUFPãRUIFP6PčäQëFP5DWDMFP
dominanci,
které
dokázali
vyjasným cílem bude z obou těch- ském letišti. Několikrát jsme vyjeli Druhý díl SP na přesnost přistání
3DYOtÿHN YäLFKQLþHVNR²'XNOD3URVWčMRY FP
0XæL²GUXæVWYD þHVNR²'XNOD3URVWčMRY, .ĝtæ*HÿQXN-LURXäHNåiN7iERU FP1ČPHF- rovnaně čelit pouze Němci. „Pro to šampionátů znovu přivézt co do Polska do aerodynamického absolvují parašutisté ASO Dukla
NRFPþHVNR²'XNOD3URVWčMRY,, +iMHNãRUI6PčäQë5DWDM3DYOtÿHN FP0DćDUVNR nás jsou Světové poháry hlavně nejvíc medailí,“ ujistil Jiroušek. tunelu, zahraniční soustředění za- již od 25. do 27. června ve slovinFP6ORYLQVNRFP.DWDUFP
kvalitní přípravou na nejdůleži- Klíčové vždy bylo, je i nadále bude měřená na skupinovou akrobacii ském Bledu.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství

'DOxËØVSøFK\ZLQGVXUILQJX

3LłRVRYiRYOiGOD0DđDUVNR
]D-DFKWNOXE]iőLOLQHMPODGåt
PROSTĚJOV
Rozvolňování
protiepidemických opatření se
netýká jen České republiky, ale
i velké části světa. Do akce tak
mohli vyrazit mnozí sportovci
včetně vyznavačů windsurfingu.
Dlouhodobě úspěšní závodníci
z Prostějova se přitom neztratili
ani tentokrát. Červen pro ně znamenal mnoho radosti a jen minimum zklamání. Zazářila třeba
patnáctiletá Kristýna Piňosová,
která vyrazila na závody s účastí
slovenských, českých a maďarských závodníků a závodnic. A na
závodech s názvem Super Cup obsadila první místo.

„První den jeli ve velmi slabém větru, i přesto ale skončila první. Druhý den naopak přecházela fronta,
foukalo až moc, sedmnáct metrů za
sekundu. Rozhodčí nechtěli vůbec
odstartovat, nakonec však závod
pustili. A to Kiki zaperlila, silný vítr
je její hobby,“ prozradila Večerníku
Andrea Piňosová. Její dceru Kristýnu nyní čeká závod na Lago di
Garda nebo MS v Talkinu. „V půlce
července ale hlavně pojede na Garde
olympijskou třídu, kterou jezdí dva
měsíce,“ konstatovala.
Vedlo se i jiným. Jacht klub sídlící
v Mostkovicích totiž zažil mnoho
kvalitních výsledků ve třídě OPTIMIST, kterou jezdí ti nejmladší.
„Na Nových Mlýnech byly středně
obtížné podmínky, vítr byl mezi 10

a 12 m/s, což je pro začínající jachtaře docela dost. V tom větru naši
borci urvali druhé a třetí místo ve
starších žácích a první místo v mladších žácích. Je to prakticky nejvyšší
soutěž v ČR, Českomoravský pohár. A na tu konkurenci to dopadlo
velmi dobře,“ uvedl za oddíl Roman
Kováč ke trojici Vladimír Kováč,
Richard Kováč a Lukáš Krč. Tím přitom úspěchy končit nemusí, už brzy
čekají jachtaře další závody. „Lukáš
Krč je na cestě na mistrovství Evropy, které se jede v Cádizu. Zbytek
našeho oddílu z třídy OPTIMIST
jede na Nové Mlýny. Vychází to teď
krásně, jinak skáčeme po celém Česku, třeba po Lipnu, Rozkoši nebo
Nechranicích,“ podotkl Kováč k dalšímu programu.
(sob)

*QNM¾OCMNWMčO\CVNGVKEMÆRąÊRTCXM[#%2TQUV÷LQXUGFCąKNQXRTXPÊOMQNGMTCLUMÆJQRąGDQTW
FTWåUVGX
Foto: Facebook

ATLETI SPOLU závodili s radostí
vì
PROSTĚJOV Znovu po roce zorganizovala královna sportů v České republice celostátní akci
uzavírající (snad definitivně) dobu koronavirových zákazů pod názvem Atleti spolu 2021. Jedním ze 173 oddílů zapojených do tohoto projektu
byl i Atletický klub Prostějov.
Klání proběhlo na školním stadionku ZŠ Jana Železného
Prostějov za účasti téměř stovky závodnic a závodníků
všech věkových kategorií. Jeho cíl byl přitom jednoznačný: po dlouhé covid pauze zaktivizovat co největší počet
milovníků atletiky k opětovnému sportování i soutěžení.
Což se na Hané rozhodně povedlo, z aktérů přímo čišela
radost nad možností zase naplno závodit v konkurenci
dalších soupeřů. AC Prostějov navíc globální akci spojil

i v Prostìjo

se druhým kolem
náboru do specializovaných atletických tříd ZŠ Jana Železného.
Nezávisle na projektu Atleti spolu již odstartovaly také
krajské přebory družstev Olomouckého kraje. V úvodním dějství věkové kategorie přípravek v Šumperku se
hodně dařilo prostějovským benjamínkům, kteří v jednotlivých disciplínách získali sedm zlatých medailí, dvě
stříbrné a jednu bronzovou. Celkově to znamenalo pro
dívky druhé místo a pro chlapce pátou pozici těsně za
třetí příčkou.
(son)
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Foto: Facebook
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Super obrat nohejbalistů Prostějova!

PROSTĚJOV Byli už skoro na dně, ale nakonec jásali v úlevné euforii! Po čtyřech hodinách úporného vyčerpávajícího
boje za úmorného vedra, neboť v takový maratón se změnil
sobotní zápas 5. kola 1. ligy družstev mužů ČR 2021 mezi nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov a NK Austin Vsetín B. Domácí
v něm byli vinou improvizované sestavy i slabšího výkonu
téměř na dně, aby se z kritické situace obdivuhodně zvedli.
A zdánlivě ztracený mač heroicky otočili!

PŮVODNÍ
NÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Důvody pozdějšího nechtěného dramatu (byť se šťastným vyústěním) ležely hned v úvodu dlouhého střetnutí.
První dvojice Ladislav Pírek - Tomáš
Roba sice svůj part i navzdory výpadku
v závěru druhého setu s neproměněním dvou mečbolů zvládla 10:4, 9:10,
10:7 – 1:0, ale pak nastaly velké trable.
Hned po třech výměnách druhé dvojky totiž musel odstoupit Lukáš Pírek
kvůli obnovenému natažení stehenního svalu, čímž se již tak výrazné oslabení TJ ještě prohloubilo. Jakub Bucher
se střídajícím Marianem Příhodou

přesto dospěli ke dvěma mečbolům,
leč na sklonku sady číslo dvě je prohospodařili a posléze padli 10:8, 9:10,
5:10 – 1:1.
Něco podobného se vzápětí stalo první
trojici Lad. Pírek – Roba - Michal Růžička, když v tiebreaku rovněž vlastními
chybami neproměnila dva mečboly,
opět za stavu 9:8 a bylo to 1:2. Po výsledku 8:10, 10:4 a 9:10 navíc padla
v dalším duelu též druhá trojka, kam
sice obětavě naskočila opora Luk. Pírek,
ovšem zdravotně i pohybově indisponovaná. Rozhodl vyrovnaný druhý set,
vzhledem k dílčí prohře 4:10, 9:10 se situace „jedničky“ stávala hrozivou – 1:3.
Potvrzení mizerného vývoje pak
přinesla očekávaně hladká porážka
vložené dvojice (takzvaného plonku)
Růžička¨- Tomáš Jorda. Druhý jmenovaný pouze na poslední chvíli zaska-

/,*$'58å67(908åĤþ5².2/2

7-6RNRO,3URVWčMRY²1.$XVWLQ9VHWtQÅ%

6

4

5R]KRGÿt-RQiN
'LYiNĥ
7UHQpU3URVWčMRYD
7UHQpU3OD]ĥ

Richard Beneš.
5XGROI6WDĜLþQê

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQtLad. Pírek, Roba –
Myšák, Bönisch (Zbránek) 2:1 (4, -9, 7), Bucher, Luk.
3tUHN 3ĜtKRGD ±56WDĜLþQê-6WDĜLþQê  
/DG3tUHN5RED5ĤåLþND0\ãiN%|QLVFK67RPHN
07RPHN   %XFKHU/XN3tUHN3ĜtKRGD
56WDĜLþQê-6WDĜLþQê0LNXOD =EUiQHN   
5ĤåLþND-RUGD±07RPHN0LNXOD  5RED
±=EUiQHN  /DG3tUHN5RED5ĤåLþND±5
6WDĜLþQê-6WDĜLþQê=EUiQHN 70LNXOD   %XFKHU3ĜtKRGD/XN3tUHN±0\ãiN%|QLVFK67RPHN
07RPHN   /DG3tUHN5RED±56WDĜLþQê
-6WDĜLþQê 67RPHN   %XFKHU3ĜtKRGD±
0\ãiN%|QLVFK =EUiQHN   

Citelně oslabený tým bojovníků Sokola I se vzchopil
proti Vsetínu B a zachránil klíčovou bitvu

koval za chybějící parťáky, tři roky nohejbal vůbec nekopal a jednoznačný
klepec 3:10, 6:10 tudíž logicky nešlo
odvrátit. Tím pádem průběžné skóre
poskočilo na 1:4, zdálo se být vymalováno.
Jenže Hanáky nabudil tradičně suverénní triumf skvěle makajícího Roby
v jeho parádním singlu poměrem
10:6, 10:5 – 2:4. Od té chvíle se celý
prostějovský mančaft maximálně semkl, všichni jeho členové o sto procent
zlepšili své výkony a dokázali takřka
prošustrovanou bitvu zvrátit.
Trojici Lad. Pírek - Roba - Růžička nerozhodil nepříznivý stav 5:7 ve vstupním dějství, zkušeně otočila na 10:8,
10:7 – 3:4. Následná trojka Bucher Luk. Pírek - Příhoda odstartovala obě
sady ještě hůře (1:4, respektive 4:6),
nicméně tady se ohromnou bojovností zdařilo položit stěžejní kámen ke konečnému dvoubodovému zisku. Zásluhou vydřené výhry 10:7, 10:8 mohl
bezchybně pískající rozhodčí Bob
Jonák upravit na výsledkové tabuli aktuální skóre na 4:4.
Vše poté definitivně zlomila předposlední dvojice Lad. Pírek - Roba tím,
že po zaváhání ve druhé sadě obdivuhodně ustála tiebreakový finiš od
nerozhodných 7:7. Rezultátem 10:7,
6:10, 10:7 šli domácí do vedení 5:4.
A závěrečná dvojka Bucher - Příhoda?
Ta po předchozích těžce zkoušených
nervech neúnavně povzbuzujících fanoušků dostala sladkou podobu nádherné exhibice. Předtím podceňovaní
borci Prostějova předvedli vynikající

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

6CMÆ,CMWD$WEJGT XNGXQ UGD÷JGOFWGNWUG8UGVÊPGO$XÚTC\P÷\NGRwKNCRąKUR÷NVÊOMWDQLQXCPÆOWXÊV÷\UVXÊRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVč
Foto: Marek Sonnevend

nohejbal, protivníky rozsekali 10:3,
10:5 a dokonali týmové obrácení celého zápasu na 6:4!
/,*$'58å67(908åĤþ5
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PROSTĚJOV Muž zápasu Sokol I Prostějov vs. Vsetín B?
Jednoznačně domácí Tomáš
Roba! Ze šesti bodů prostějovských nohejbalistů se skvělým
výkonem aktivně podílel hned
na čtyřech a byl u jediné dílčí
porážky, navíc smolně těsné.
Právě jeho osobní příspěvek
měl velkou důležitost pro vítězný obrat celého duelu.

Marek SONNEVEND
yy Věřil jste i za stavu 1:4 alespoň v nerozhodný výsledek?
„Určitě jsem věřil, že pořád máme
minimálně na remízu. Potřebovali
jsme se herně zlepšit a mít trochu
štěstí, což se povedlo. A nakonec
z toho byl obrat na 6:4, k vítězství
nám hodně pomohli i fanoušci svým
povzbuzováním. Takže super.“
yy Úvodní polovina střetnutí
vám ale nevyšla, že?
„Začátek byl kromě první dvojky
fakt špatný. Vedli jsme 1:0, pak
měli dvakrát mečboly, neproměnili je – a najednou to místo 3:0
bylo 1:2. Tím jsme si přestali věřit,
hráli špatně, dostali se nepříjemně dolů. Rozhodující potom bylo,
že jsme se při nepříznivém vývoji
dokázali společně vzchopit. Za stavu 1:4 jsme si s klukama řekli, že
musíme pořádně zabrat, dát do

o. Ukázali jsme,
toho úplně všechno.
jak umíme zabojovat,
vat, že tvoříme
ný obracet západobrý tým schopný
sy.“
yy Nakolik citelnéé bylo oslabení
ých opor?
o několik důležitých
odně projevilo.
„Určitě se to hodně
onKuba Klaudy i Honza Matkulčík jsouu
výborní hráči a čle-nové základní se-m
stavy, chyběli nám
áš
moc. Navíc Lukáš
Pírek si rychle obnovil problémy s nataženým stehnem, vypadalo to
vu zabojoval,
blbě. Naštěstí znovu
jeho obětavost takyy dost pomohla
u. Hlavně jsme
k otočení výsledku.
ově, bojovali jeto ale zvládli týmově,
den za druhého.“
yy V singlu zůstáváte
váte vy osobně
ní. Pamatujete
naprosto suverénní.
slední porážku
si vůbec svou poslední
v první lize?
„Po pravdě ani ne. Letos jsem zarál a tuším, že
tím singl neprohrál
oligové sezóně
v předchozí prvoligové
2019 to dopadlo stejně. Možná
ka byla, opravtam jedna porážka
m. Každopádně
du přesně nevím.
loni v Ligovém poháru to bylo
am mě někteří
mnohem těžší, tam
extraligoví soupeřii zdolali. Dnešní singlové utkání proti mladému 6QO¾w4QDCJT¾NRTQVK8UGVÊPW$UMX÷NG
Foto: Marek Sonnevend
vládl v pohodě.“
Vsetíňákovi jsem zvládl

BYLI JSME
U TOHO

yy Přemožení béčka NK Austin
má velkou důležitost pro možný
postup do play-off i odvrácení
pádu do bojů o záchranu. Souhlasíte?
„Ano, přesně tak. Strašně důležité
bylo už minulé vítězství 6:1 v Českém Brodě, kam jsme nejeli zrovna optimisticky a příliš nevěřili ve
výhru, zvlášť ne tak vysokou. Tam
jsme však zahráli všichni výborně,
v součtu s dneškem máme už čtyři
body. Síla v našem mančaftu rozhodně je, o postup do play-off se
ještě popereme.“
yy Existuje naděje překvapit
v sobotu na půdě Modřic B?
„Šance je vždycky, ale béčko Modřic doma určitě posílí pendlové
z extraligového áčka, navíc na
jejich kurtu se mi pokaždé hraje
špatně. Přesto se samozřejmě pokusíme o překvapení, urvat třeba
aspoň remízu.“
yy Kolik bodů bude stačit na
účast v předkole vyřazovací fáze
první ligy?
„Podle mě by mělo stačit šest
bodů. To znamená porazit na
vlastním hřišti Čakovice B v posledním zářijovém kole základní
části, pokud něco nepřivezeme
už teď z Modřic. Fakt věřím, že na
play-off výkonnostně máme. Jen
potřebujeme trochu kompletní sestavu a naplno makat.“

Pozápasové hodnocení trenéra
P
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Z různých důvodů nám chyběli Kuba Klaudy, Honza Matkulčík i Tom Žůrovec,
zranění si během zápasu obnovil Lukáš Pírek a dlouhodobě mimo hru s kolenem je kapitán Honza Valenta. Myslím, že i v takhle oslabené sestavě jsme nad reálně nejslabším
mužstvem celé první ligy mohli vyhrát jasnějším způsobem. Ze tří prvních utkání jsme
však dvě zbytečně ztratili svými vlastními chybami, v obou případech vinou několika
neproměněných mečbolů v koncovkách. Místo vedení 3:0 to rázem bylo 1:2, tím kluci
ještě víc znejistěli, náš výkon šel nadále dolů. A za hodně nepříznivého stavu 1:4 už asi
málokdo věřil v pozdější obrat. Já osobně jsem si uchovával víru, že pokud se chlapci
herně zlepší, tak můžeme dosáhnout aspoň na remízu 5:5. Proto jsem se je snažil pořád
hlasitě povzbuzovat, stejně jako to dělali fanoušci. Před všemi členy výrazně oslabeného
mančaftu smekám, že nakonec dokázali z tak špatné situace vybojovat maximum. Ve
druhé polovině zápasu šel každý z nich výkonnostně o sto procent nahoru, tím jsme
dostali mladé kluky Vsetína B pod větší tlak, víc chybovat pak začali oni. A zrodil se
parádně vydřený obrat na 6:4, za který chci pochválit celý tým. Pro letošní sezónu je tohle vítězství nesmírně důležité, neboť v případě dnešní porážky bychom do play-off postoupili jen těžko, místo toho by nás skoro jistě čekal boj o záchranu. Takhle zůstáváme
ve hře o předkolo vyřazovací fáze, v sobotu na hřišti Modřic B určitě posílených o extraligové pendly zkusíme překvapit. Byť nemůžeme počítat s Honzou Matkulčíkem ani
s Lukášem Pírkem, naopak do sestavy by měli naskočit Kuba Klaudy i Tomáš Žůrovec.“
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PROSTĚJOV Snad budeme
kompletní, doufal kouč prostějovských nohejbalistů Richard
Beneš v týdnu před sobotním duelem svých svěřenců o prvoligové
bytí a nebytí se vsetínskou rezervou. To ještě vůbec netušil, že mu
z týmu zůstane téměř torzo.
Kdo všechno a proč tedy v klíčové
bitvě nakonec chyběl? Kapitán Jan
Valenta je dlouhodobě mimo hru
kvůli zraněnému kolenu, s nímž půjde na operaci. Tahoun Lukáš Pírek
od předminulého zápasu laboroval
s nataženým stehenním svalem, potíže se mu navíc hned zkraje mače
o vyhnutí se záchranářským bojům
obnovily. Musel střídat, přesto se
později na kurt znovu vrátil a obětavě pomohl k výsledkovému obratu.
Jinou oporu Jana Matkulčíka již
s předstihem vyřadila bolavá záda,
dokonce se obává vyhřezlé ploténky. Víc ukáže teprve vyšetření u odborného lékaře. Další důležitý člen
základní sestavy Jakub Klaudy pro
změnu nemohl nastoupit z důvodu
pracovních povinností, nepovedlo
se mu v práci přehodit směnu.
K dokonání všech komplikací chyběl také Tomáš Žůrovec, ačkoliv měl
podle původních plánů premiérově

v letošní sezóně naskočit. Leč po
návratu ze Slovenska zjistil, že musí
na pohřeb kamarádovi – a bohužel
zrovna v sobotu…
Kromě toho nová posila Jakub
Bucher měl coby voják z povolání
v 18.00 hodin nástup zpět do kasáren v Mohelnici. Což se mu telefonicky podařilo o několik desítek
minut posunout tak, aby okamžitě
po skončení zápasového maratónu
s vítězným závěrem vyrazil autem
na rychlou cestu za armádními povinnostmi.
„Problémů se sešlo najednou hrozně moc, ale tak to ve sportu někdy
chodí, zvlášť v amatérském. Nepříznivé okolnosti jsme zpočátku
moc nezvládali, tím větší pochvalu
však celý mančaft zaslouží za to, jak
se s těžkou situací nakonec porval.
Kluci ani za stavu 1:4 nic nevzdali,
semknuli se, zlepšili výkon a otočili
to na 6:4. Fantasticky přitom hrál
hlavně Tom Roba,“ ocenil viditelně
vyčerpaný, zároveň ohromně šťastný
trenér Beneš.
Hanáci tak v součtu s předchozím
triumfem 6:1 v Českém Brodu nasbírali čtyři body, ze dna tabulky
vylétli až na čtvrté místo. Postup
do play-off zůstává reálný! (son)
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