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Bezdomovce našli zbitého
ve Smetanových sadech
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jako psa!

Statutární město Prostějov
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce:

ì(',7(/(.<

příspěvkové organizace

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 (na dobu neurčitou)

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Úřední deska - Výběrová řízení

Nástup do funkce:

tel.: 582 329 330
1. 11. 2021 Přihlášky je možné podávat do 10. 9. 2021

21062210819

21062510837

21062410829

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vedro, ale také
vodní lázeò
Prostějov(mik) – Obě prostějovská koupaliště se zcela očekávaně
zaplnila stovkami návštěvníků, tropická vedra ze začátku uplynulého
týdne byla totiž opravdu k nevydržení. Během pondělí a úterý se
ovšem i nad Prostějovem prohnala
série bouřek doprovázená silnými
dešti. Jak vyplývá z meteorologického zpravodajství prostějovské
hvězdárny, v pondělí 21. června
napršelo ve městě 25,9 milimetru
srážek, přičemž odpolední teplota
vystoupala na 31,6 stupně Celsia.
Druhý den v úterý se ochladilo na
28,3 stupně Celsia a napršelo 13,0
milimetru srážek.

Zemøít asi nechtìl...
Prostějov (mik) – Čtenářku Večerníku vystrašila příhoda z úterního večera, kdy na železničním
přejezdu ve Vrahovické ulici tropil
neplechu mladý muž. Podle všeho
totálně opilý nebo zfetovaný. „Vraceli jsme se autem domů pozdě
večer. ‚Šraňky‘ na přejezdu byly
stažené a tak jsme zastavili. V kolejišti se ale motal do půl těla svlečený mladý muž. Na první pohled
byl pod vlivem alkoholu nebo snad
drog. Stál mezi kolejemi a díval
se, jak se od Olomouce blíží vlak.
S manželem jsme tuto hrůzu sledovali, naštěstí mladíka dva jiní muži
z kolejí odvlekli do bezpečí. Nevím, zda chtěl spáchat sebevraždu,
ale zřejmě ne,“ svěřila se Večerníku
se svým zážitkem žena z Vrahovic.

Příští číslo
vychází z důvodu
státních svátků
V PONDĚLÍ
12. ČERVENCE
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Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Čeští řidiči, to je občas
námět přinejmenším na povídku, ne-li na celý „román“. Ovšem chodci na
tom nejsou často o moc lépe. Zejména
jejich chování při přecházení je nepochopitelné. Někteří přijdou k přechodu a…, dívají se. Vidí, že nic nejede,
dívají se dál. Nebo naopak vidí, že je
řidič pouští. A nešťastník za volantem
musí počkat, než si chodec uvědomí,
že je před přechodem, ne ve frontě
na pivo. Jiní chodci, ti dobrodružnější,
naopak vystřelí do provozu a zkouší
prokličkovat s myšlenkou „však nějak
uhnou“. Inu, způsoby přecházení jsou
různé. Do první skupiny bychom mohli
zařadit kachny, přinejmenším ty, které
okouněly v neděli odpoledne u přechodu v Otinovsi. Došouraly se k přechodu.
A začaly„kecat“, pak se po sobě dívat, pak
znovu koukly na přechod. Ta nerozhodnost, co se „zebrou“ udělat a její podobnost s mnoha chodci byla zarážející. Ale
jako učebnicový případ naprosto dokonalá. V Otinovsi by nicméně měli uvažovat o nové dopravní značce. Zatímco
v Prostějově u parku je jedna upozorňující na přechod labutí, tato by měla varovat před kachním přecházením.
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Foto: Michal Sobecký

Už několik let prostějovský magistrát zaštiťuje soutěž ve sběru starého papíru mezi žáky základních
škol. Letos ovšem toto klání, které známe už za dob komunistů,
skončilo fiaskem. Soutěž vyhrál
Pepíček Škruntala, žák druhé třídy
z nejmenované základky, kterému
stačilo k prvenství posbírat jen pět
a půl kila starých novin! Stovky

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
d l ••
S cizím malotraktorem. „Cestou necestou, polem ne polem jedu za tebou velkým malotraktorem,“ zpívá Jiří Macháček se svojí skupinou Mig
21. Právě na malotraktor si udělal zálusk zloděj, který se vloupal do přepravního kontejneru v Protivanově.
•• Úterý ••
Komedie u soudu. „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“
I tak by se dal shrnout další obrat klíčového svědka v procesu s Emilem
Šťukou. Málokdy vídaná taškařice se odehrála u prostějovského soudu.
•• Středa ••
Koně na zámku. Hladoví lidé jsou ochotni udělat pro peníze mnohé
a publikum se velmi rádo pobaví. Vždyť smrt v přímém přenosu z taneční soutěže, to by byla bomba! To je asi hlavní myšlenka knihy Koně se
přece střílejí. Příběhu, o jehož zfilmování stál i Charlie Chaplin, se ujali
absolventi LDO ZUŠ Prostějov, kteří jej předvedli na letošním divadelním festivalu MEDart v prostorách prostějovského zámku.
•• Čtvrtek ••
Magická sedmička. Dokážete si představit, že byste v průběhu jediného týdne oplodnili nejen svoji právoplatnou manželku, ale i jejích šest
sester…? To je hlavní zápletka knihy Muž sedmi sester. Je tomu přesně
sedm let, co na Hanáckém divadelním máji v Němčicích nad Hanou zvítězil Divadelní spolek Bezchibi z Brtnice. Nyní se stejní ochotníci vrátili
„na místo činu“ právě poměrně střelenou hrou inspirovanou dílem Jaroslava Havlíčka.
•• Pátek ••
Leden v červnu. „Když dva se rádi mají, i v lednu je jak v máji, i v lednu
je jak v máji, s tebou,“ zpívalo se ve skvělém muzikálu Starci na chmelu.
O tom, že i v červnu může být jak v lednu, svědčí pravidelná Zimní olymppiáda konaná už 12 let vždy poslední červnový pátek v Nezamyslicích.
•• Sobota ••
Oslavy města. „Po politicích nezůstávají jen zákony, které odhlasovali, ale i zvyky, které vtiskli svému chování,“ napsal Karel Čapek. Velmi
schopným, obratným a ctižádostivým politikem byl ve všech ohledech
také Jošt Moravský. Tato historická postava, která má v Brně známou sochu, dorazila na odložené oslavy 630 let města Prostějova.
•• Neděle ••
Hasičské hry. „Lépe jest hráti než zaháleti, neboť ve hře se něčím mysl
zanáší a často i brousí,“ upozornil J. A. Komenský. Zajímavou a zároveň
i užitečnou hru si užívají děti zapojené do Okresní dětské ligy v hasičském sportu. Ta letos odstartovala v Olšanech u Prostějova.

dalších dětí soutěž buď zcela ignorovaly, nebo do sběru odevzdaly jen
pár svých školních sešitů...
„Je to hrůza, kam ta dnešní mládež
spěje! Za našich mladých let nás sběr
starého papíru bavil, kdo nasbíral
nejvíc, byl ve třídě geroj! Ale co se
děje teď, to je k nevíře. Si představte,
že prémii za vítězství ve výši deseti
tisíc euro jsme vyplatili klučinovi,
který přinesl do sběru jediný balík
svázaných novin,“ láteřil Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora Prostějova. „To víte, dnešní
malé pakátly už zajímá jen Facebook
a podobné kraviny. Že by školáci
sportovali nebo sháněli sběr, to je ani

KRIMI
Ü½NGJ

Z policejních zpráv jsme si již
zvykli na to, že se krade skoro
všechno, ovšem tentokrát mají
policisté na stole případ, který
je opravdu zvláštní. Vyšetřovatelé totiž pátrají po zloději,
který se na zahradě rodinného
domu v Protivanově vloupal
do lodního kontejneru! A navíc z místa činu odjel pachatel
traktorem...

80 000
Těžko říct, zda dosud neznámý chmaták vůbec tušil, co po
překonání plotu a přepilování
zámku v kontejneru najde. Skutečností ovšem je, že nasedl na
zahradní traktor značky Wisconsin za osmdesát tisíc korun
a ujel neznámo kam. Hrozí mu
až dva roky vězení.

nenapadne. Asi tuto soutěž zrušíme,“
přemítá Nikamnepospíchal.
Fiasko v letošní soutěži ve sběru starého papíru ale nedává spát primátorovi Kopačkovi. A ten se nechce
jen tak vzdát. „Abychom těm děckám ukázali, jak se to dělá, vyhlásil jsem stejnou soutěž mezi členy
rady města! Kdo z nich donese do
konce srpna nejvíce starého papíru,
ten dostane jízdní kolo,“ nechal se
před Agenturou Hóser slyšet Francimór Kopačka. On sám prý půjde
příkladem. „Mám ve své kanceláři
tolik nepotřebných papírů, že se
jich rád zbavím. Stejně bojujeme
proti přebujelé administrativě, tak

nějakých pět tun dokumentů, co
tady mám, určitě nikomu chybět
nebude,“ domnívá se první muž
Prostějova.
Jeden ze členů rady města se už do
soutěže zapojil a hned z toho byl
průser! „Ježíšmarjá, já odnesl do
sběru projektovou dokumentaci na
výstavbu krytého plaveckého bazénu! Musím zpátky do sběrny, aby mi
ji vrátili,“ přiznal se Juraj Rozháněl,
náměstek přes stavební investice.
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.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Konečně jdou do toho! Už bezmála deset let je odkládána již
naplánovaná a vyprojektovaná
rekonstrukce Sídliště Svornosti ve
Vrahovicích. Příští rok by ale konečné měla začít. Drtivá většina
občanů se umoudřila a po dlouhých letech tahanic souhlasí s celým projektem revitalizace. Tedy
až na jeden poslední „barák“...
&21É68',9,/2«
Přehnaná důvěra. Jak píšeme na
straně 9 dnešního vydání, žena
z Prostějovska uviděla na stránkách
internetového bazaru nabídku na
prodej stafordširského teriéra. Rozhodla se jej koupit, vyplatila za něj
14 tisíc korun. Teprve poté zjistila,
že se nejedná o čistokrevného „staforda“. Sama nyní hovoří o tom, že
nevědomky podpořila množírnu
psů, před níž se snaží varovat…
=$&+<7,/,-60(

630

Uplynulou sobotu proběhly oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město. Pestrý program plný
historických ukázek přilákal na
náměstí stovky lidí. Co na tom, že
to bylo o rok později...
=$8-$/1É6

Foto: internet

PETR JIRÁČEK
Pět let v německé bundeslize, mistrovský titul s Plzní, angažmá
v pražské Spartě, osmadvacet startů za národní tým České republiky.
To je stručná vizitka nové hvězdné
posily fotbalistů 1.SK Prostějov.
=$6/(&+/,
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„JE MI TOHO
PÁNA OPRAVDU
UPŘÍMNĚ LÍTO!“
Exprimátor Prostějova Miroslav
Pišťák takto zareagoval na nemístnou poznámku opozičníka
Františka Frömla.

JOSEF ŘÍČAŘ
se narodil 12. června 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. června
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří okolo 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé rovné vlasy. Nosí knír.

MARTIN TRNEČKA
se narodil 15. března 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 1. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do 30 let, měří
okolo 175 centimetrů, má střední
postavu, modré oči a hnědé rovné
vlasy.
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POÈASÍ v regionu
Po 28.6.
26 °C
14 °C
Lubomír

Út 29.6.
27 °C
15 °C
Petr a Pavel

St 30.6.
27 °C
16 °C

Šárka

Èt 1.7.
27 °C
15 °C
Jaroslava

Pá 2.7.
27 °C
16 °C

Patricie

Po 5.7.
29 °C
15 °C

Den věrozvěstů

Út 6.7.
30 °C
16 °C

Upálení Jana Husa

St 7.7.
23 °C
18 °C
Bohuslava

Èt 8.7.
25 °C
15 °C

Nora

Pá 9.7.
27 °C
17 °C
Drahoslava

So 3.7.

So 10.7.

28 °C
16 °C
Radomír

28 °C
18 °C
Amálie/Libuše

Ne 4.7.
28 °C
17 °C

Ne 11.7.
28 °C
17 °C

Prokop
Olga
Zdroj: meteocentrum.cz

zpravodajství
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K laureátům Ceny města Prostějova se letos
na podzim přiřadí dalších šest osobností.
Společně s ostatními kolegy ze zastupitelstva
jsme se rozhodli tímto způsobem ocenit jejich práci pro obyvatele Prostějova, případně
poděkovat za reprezentaci našeho města
doma i v zahraničí. Jména oceněných už
média přinesla, já proto chci vyjádřit především svůj obdiv k jejich celoživotní práci.
Dva z nově oceněných už bohužel nejsou
mezi námi, o to důležitější bude připomenutí jejich jmen a spojení s Prostějovem.
Doufám, že se s ostatními budu moci v září
setkat a osobně jim poděkovat. Jsme hrdí, že
spojili své jméno právě s naším městem.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

WWW.VECERNIKPV.CZ
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se stane

Michal KADLEC

Libor
VOJTEK

ní do funkce je čistě v kompetenci primátora.
A jak se na novou práci těší
sám Libor Vojtek? Svoje jmenování zatím nechtěl moc
komentovat. „Těším se, ale
nezlobte se, do doby nástupu do funkce se k tomu
nechci vyjadřovat. Stále jsem
zaměstnancem Olomouckého kraje,“ uvedl stroze Libor
Vojtek, ale v co nejzazší době
přislíbil Večerníku exkluzivní
rozhovor.

„
„Mohu
potvrdit, že výb
řízení na pozici
běrové
ttajemníka
íka či tajemnic Magistrátu
gistrátu města
ce
P ějova proběhlo
Prostějova
a již bylo ukončen K 1. září tohoto
no.
r u jmenuji do
roku
funkce Libora Vojtka,
ucího Odboru
někdejšího vedoucího
správy a údržby majetku města
ta Prostějova,
Magistrátu města
doucího Odv současnosti vedoucího
ury a paboru sportu, kultury
ského
mátkové péče Krajského
kého
úřadu Olomouckého
zivkraje,“ sdělil exkluzivnně Večerníku Franor
tišek Jura, primátor
statutárního městaa
Prostějov.
Jméno nového tajemníka nepodléhá schválení rady
ani zastupitelstva
města, jeho uvede-
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Příští číslo vychází
PROSTĚJOV Magistrát statutární- května vyhlásil výběrové řízení. Do
z důvodu státních svátků ho města Prostějova má konečně no- doby jeho nástupu zastává tuto vý-

AŽ V PONDĚLÍ
12. ČERVENCE

28. června 2021

vého tajemníka! K 6. dubnu tohoto
roku na tento post nečekaně rezignovala Blanka Vysloužilová. Primátor
František Jura ovšem až začátkem

znamnou funkci vedoucí finančního
odboru magistrátu Radim Carda.
A Večerník jako první zná jméno nástupce Blanky Vysloužilové!

.KDQT 8QLVGM PCJTCFÊ QF  \¾ąÊ PC RQ\KEK VCLGOPÊMC RTQUV÷LQXUMÆJQ
OCIKUVT¾VW$NCPMW8[UNQWåKNQXQW
(QVQ\CNDC.KDQTC8QLVMC

8zRYNDVLY\UD]LODGRPÈVWD +/('6(152'1¨37.
/LGLQDXOLFLY\GøVLOKDG

PROSTĚJOV Lidi procházející minulé úterý večer po
ulici Pod Kosířem v Prostějově vyděsil had plazící se po
chodníku. Jen tak, zcela volně. Strážníky městské policie
zalarmoval muž, který tvrdil,
že jde o dvoumetrového hada.
Trošku přeháněl, ale opravdu
jen málo...
„V úterý 22. června ve večerních
hodinách oznámil muž na linku
156, že se po chodníku plazí
dvoumetrový had. Strážníci,
kteří vyrazili na uvedené místo
do ulice Pod Kosířem, uviděli
na chodníku užovku červenou.
Hada o délce přibližně přes
jeden metr odchytli,“ popsal
událost Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov. „Komu a odkud plaz utekl,
se vyslané hlídce nepodařilo
zjistit. Strážníci odchycenou
užovku předali do péče ochráncům přírody,“ dodal k případu
Zapletal.
(mik)

Sokol volí sokola!
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PROSTĚJOV Jednotlivé politické strany už
se předhánějí v předvolebních slibech. Prostějovský kandidát za ODS
Petr Sokol Večerníku odhalil jeden opravdu originální nápad „jeho“ koalice Spolu.
„Když jsme na prahu prázdnin, zmíním tentokrát jeden náš trochu odlehčený návrh. Chceme vybrat v rámci
podpory péče o přírodu národního
ptáka jako nový symbol České republiky,“ uvedl Petr Sokol a dodal: „K symbolům mám jako člen České vexilologické společnosti osobně blízko,
a i proto je má volba jasná. Prostějov
je ‚ptačí‘ město. Ve znaku máme orlici,
hokej za nás hrají ‚jestřábi‘, basketbal
‚orli‘. Já bych ovšem chtěl za národního ptáka sokola. Ne proto, že je to
můj jmenovec, ale hlavně proto, že
sokolové jsou součástí naší historie,
symbolem hrdosti na český národ,
propagátorem zdravého a soutěživého

(QVQCTEJKX25QMQNC

životního stylu i sportovního ducha.
Popularitu ‚sokola‘ ostatně dokazují
i mnohé sokolovny rozeseté po celém
Prostějovsku i Olomouckém kraji.“
Petr Sokol navíc nelenil a již pro propagaci sokola jako národního ptáka také
něco konkrétního udělal. „Nechali

V týdnu
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jsme s manželkou Miladou ve městě
sokola formou nástěnné malby vymalovat na jednu soukromou stěnu,“ uzavřel s úsměvem Petr Sokol.
A koho byste vybrali za národního
ptáka vy, občané, „ptačího“ Prostějova?
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PROSTĚJOV Podle původních
plánů vedení města i celého zastupitelstva, které schválilo investici
ve výši tří a půl milionu korun,
se mělo začít s měřením rychlosti
vozidel v Prostějově pomocí stacionárních radarů už 1. července.
Večerník nyní ale aktuálně zjistil,
že to tak brzy nebude!
>>>dokončení na straně 14
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$SF½MCÙWBMÅIP23 Inkasovala 4,8 milionu korun,

pak odpovìdnost pøehodila na jiné…

EFGJOJUJWOöPäÉW½ NYNÍ STAVÍ DÙM U GALY
Od ledna tu bude sklad elektroniky

PROSTĚJOV A léta běží, vážení!
Právě dnes, tj. v pondělí 28. června, si připomínáme už sedmé výročí největšího odstřelu ve střední
Evropě. Během pouhých dvou
vteřin se zřítila jedna z dominant
města. Na dlouho opuštěném pozemku předloni započala výstavba nového VGP parku. Nejenže
první z plánovaných tří prostorných hal už stojí, dokonce už našla
i své budoucí využití.
Na hlavní pláni po někdejším oděvním
gigantu už od loňska stojí první z celkem tří nových prostorných hal, kde

by mělo najít práci až přes sedm set lidí.
Součástí areálu má být také parkoviště
pro 515 osobních aut. Investorem stavby obřího „VGP PARKu Prostějov“ je
česká pobočka nadnárodní společnosti VGP patřící lidem z Lucemburska.
Nedávno tato firma podepsala nájemní smlouvu se společností OKAY,
českou firmou zaměřující se na prodej
elektra a nábytku. „Budova v Prostějově bude připravena k užívání od ledna
2022,“ potvrdila Tereza Štosová ze
společnosti VGP.
VGP Park Prostějov vzniká na rozsáhlém brownfieldu na místě bývalého

Oděvního podniku Prostějov s plochou přes 13,9 hektaru. VGP zde plánuje vybudovat více než 46 000 m2
pronajímatelných ploch vhodných pro
logistiku či lehkou výrobu. Aktuálně je
ještě dostupných 30 000 m2. Mezi budoucí nájemce patří ITAB Shop Concept CZ, twd CZ a právě OKAY.
Obdobnou nájemní smlouvu podepsala společnost OKAY s VGP také
v souvislosti s nemovitostí ve Vyškově.
Dohromady si stále se rozvíjející prodejce elektroniky nově pronajal více
než 50 000 m2 skladových prostor.
(mls)
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BEDIHOŠŤ Tohle zavání
opravdu velkým průšvihem!
Zatím s tím ovšem kupodivu
nikdo nic nedělá. Jak Večerník opakovaně informoval, už
začátkem října 2015 se začal
na okraji Bedihoště stavět Domov pro seniory. Tehdy v celém
projektu figurovala Kateřina
Koldová, která v té době byla
v osobním bankrotu. Navzdory
tomu se společnosti, za niž vystupovala, podařilo ze státního
rozpočtu získat dotaci ve výši

4,8 milionu korun. Později se
jakékoliv odpovědnosti za chod
firmy vzdala. Nyní stejná osoba
m
stojí za rozsáhlým
projektem stavby 50
bytů v areálu prostějovské Galy. Od
budoucích majitelů
více jak 50 bytů už
vybrala zálohy. Zajímalo nás, jak se ona
sama se svým STÍNEM MINULOSTI
vyrovnala.

2À=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
11

Mìstské hradby se opraví, teèe do nich
Městské hradby jsou podle
mnoha odborníků v dezolátním stavu. Zatéká do nich a na
několika místech hrozí jejich
poškození. Radnice se rozhodla investovat statisíce korun na jejich opravu.
„Zbytky městských hradeb ve
Školní ulici začínají chátrat a po
projednání s kulturní komisí
a památkáři jsme se rozhodli je v dohledné době opravit.
Především jde o to, že dešťová
voda stéká po hradbách plynule
svisle dolů a hlavně z části od
Smetanových sadů u paty hra-

deb rostou křoviny a jiný plevel.
Hradby podmokají a hrozí jim
rozpadnutí,“ shrnul současný
stav Zdeněk Fišer, místostarosta
Prostějova. „Navíc jsou hradby tvořeny dvěma kamennými
plášti a uprostřed jsou vysypané
sutí. A doprostřed zatéká. Není
to dobrý stav, je zapotřebí s tím
něco dělat,“ dodal Fišer. „Chtěl
bych jen upozornit, že nejde
o havarijní stav a že by hradby
snad měly spadnout hned zítra.
Ať proboha nešíříme poplašnou
zprávu,“ pronesl hned vzápětí
prostějovský starosta Miroslav

Pišťák. Skutečností ale je, že radní zatím vyčlenili z rozpočtu 50
tisíc korun na předběžný návrh
technického řešení rekonstrukce městských hradeb. „Každopádně bude zapotřebí upravit
vrchní část hradeb, zřejmě půjde
o kvalitní zastřešení. Nechci odhadovat, kolik to bude stát, ale
půjde zřejmě o statisíce korun.
Jakmile budeme mít hotový projekt, musí ho ještě odsouhlasit
památkáři,“ uzavřel toto téma
místostarosta Fišer, který je zodpovědný za stavební investice
v Prostějově.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Městské hradby jsou jednou z posledních pamětihodností, které nám v Prostějově z dob středověkých zůstaly. Jejich technický stav před deseti lety byl ale
příšerný, protože se do nich několik dekád neinvestovala ani koruna. Proto
rozhodnutí radních z roku 2011 spousta lidí přivítala. Jenže... Rekonstrukce
hradeb se protáhla na několik let! A také nutno zdůraznit, že oproti původním předpokladům se rovněž výrazně prodražila. Po první etapě, která také
měla být jedinou, přibyly další čtyři. Jednou se přišlo na to, že vysoušecí práce
promoklého zdiva jsou nedostatečné, poté si památkáři vyžádali jinou střešní krytinu, pak zase byla zapotřebí účinnější injektáž a tak dále a tak dále.
Nakonec ale všechno klaplo a tak snad městské hradby ve Školní ulici vydrží
pohromadě několik dalších desetiletí.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vojtěcha Outraty
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Nepoučitelná zlodějka
Předminulý pátek 18. června při
návštěvě jednoho z prostějovských
supermarketů si během nakupování
vůbec nepočínala čestně devětadvacetiletá žena. Ta po vstupu do prodejny začala vkládat zboží místo do
nákupního košíku přímo do tašky.
Po výběru všeho pro ni potřebného
zamířila rovnou k pokladnám, kde
prošla bez jakékoliv snahy o zaplacení. Po projití pokladní zónou byla
zastavena ostrahou, která ji po celou
dobu nakupování pozorovala. Přivolaná hlídka zjistila, že pachatelce se
hodil alkohol, kosmetika, potraviny,
sladkosti a filtry na cigarety. Odcizením způsobila žena škodu v celkové
hodnotě 1 493 koruny. K poškození
sortimentu nedošlo a ten byl tedy
následně vrácen do prodeje. Zlodějka odmítla řešit případ se strážníky
na místě a s krádeží nesouhlasila. Jelikož není pro hlídku neznámá a krádeží se dopouští opakovaně, nezbylo
nic jiného než celou událost oznámit
příslušnému správnímu orgánu.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Pivečko se jim prodražilo
Velice teplé počasí přimělo v neděli 20. června skupinku osob
k dodržování pitného režimu.
Problém byl ale v tom, že někteří
pili alkoholické nápoje na místě,
kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. Hlídka po
čtrnácté hodině řešila tři muže
ve věku šestačtyřicet, jednatřicet
a třicet let, kteří si vybrali na vypití
oroseného piva špatnou lokalitu.
Strážníci jim vysvětlili, že na vyy
mezených plochách veřejného
prostranství města Prostějova platí
zákaz konzumace všech alkoholických nápojů. S trojící mužů bylo
jejich přestupkové jednání vyřešeno pokutou příkazem na místě.
Po projednání vzniklé situace celá
partička v klidu odešla.

Prodělala záchvat!
Vypadala jako opilá, ale nebyla!
Ne vždy se musí jednat o opilce,
i když se tak na první pohled jeví.
Předminulou neděli 20. června po
třinácté hodině bylo na tísňovou
linku 156 přijato oznámení o ležící
ženě nedaleko centra města. Vyy
slaná hlídka nalezla na uvedeném
místě osmačtyřicetiletou ženu,
která seděla na zemi. Strážníkům
sdělila své jméno a další osobní
údaje a uvedla, že mívá epileptické záchvaty. Prozatím není momentálně schopna samostatného
pohybu a nemůže vstát. Hlídka
přivolala zdravotnickou záchrannou službu a lékař provedl u indisponované ženy vyšetření. Doporučil jí, aby setrvala v klidném
stavu ve stínu, že po odpočinutí
může odejít domů. Byla provedena i orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu s negativv
ním výsledkem. Pomohl i personál blízké restaurace, který poskytl
paní láhev s vodou. Vše dobře dopadlo a po odeznění všech komplikací odešla žena domů.

PROSTĚJOVSKO Pikantní případ vyřešila prostějovská policie předminulý týden. Pětatřicetiletý recidivista se vloupal do domu v blíže
nejmenované obci u Prostějova a za krátkou chvíli měl připraven celkem zdařilý lup za 55 000 korun. Měl ale smůlu, majitelem nemovitosti byl totiž policista, který ho při krádeži přistihl. Nenapravitelného
zloděje, navíc pod vlivem alkoholu a drog, nespasil ani útěk. Muž zákona byl rychlejší, dopadl ho a předal svým kolegům.

Michal KADLEC
„V odpoledních hodinách rozbil pětatřicetiletý recidivista okno neobydleného
domu v obci nedaleko Prostějova. Dírou
se protáhl do vnitřních prostor a začal
jednat. Nashromáždil si uvnitř nalezené elektronářadí a dámské jízdní kolo,
vše v hodnotě pětapadesát tisíc korun.
Svůj lup si chtěl odnést, měl však smůlu,

protože ho vyrušil majitel a policista
v jednom. Zloděj příchod někoho dalšího nečekal a po krátké potyčce se dal na
úprk,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zlodějův útěk však trval jen několik vteřin, přestože se snažil být rychlý. „Nebylo
mu to ale nic platné, protože byl po pár
metrech dostižen a byl policistou, který
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měl ten den volno, zadržen. O pár minut
později ho předal přivolaným kolegům,
kteří si ho převezli na služebnu. Během
šetření se ukázalo, že uvedený muž má
zřejmě na svědomí i vloupání do chaty ve vedlejší obci, kde ukradl slivovici

a elektronářadí v hodnotě přes šest tisíc
korun. V době zadržení byl podezřelý
pod vlivem alkoholu a orientační test
na návykové látky měl pozitivní na amfetamin a metamfetamin,“ konstatovala
mluvčí krajské policie.
Mladému muži, který byl v minulosti již
opakovaně ve vězení, teď hrozí další pobyt za mřížemi. „Skončil v policejní cele
a do 24 hodin mu bylo ve zkráceném
přípravném řízení sděleno podezření
z trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody. S ohledem na poněkud popsaný rejstřík trestů mu za uvedené jednání dle trestního zákoníku hrozí
trest odnětí svobody až na tři roky a nebyla by to jeho první zkušenost s tímto
zařízením,“ potvrdila Zajícová.

Trio výtečníků napadlo 'YDSRGYRGQËFLD]ORGøML
muže bez domova REUDOLVWDĆHQNX
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Obětí brutálního
napadení se stal starší bezdomovec, kterého uplynulý čtvrtek
ráno našli strážníci zraněného
v parku v centru Prostějova!
„Ve čtvrtek čtyřiadvacátého června
sedm hodin prováděla hlídka kontrolu ve Smetanových sadech zaměřenou na veřejný pořádek. Všimla si
muže bez domova, který měl viditelné zranění v obličeji a také na levém
oku. Obtížně se pohyboval a strážníkům si stěžoval na bolesti zad a krku.
Šestašedesátiletý muž strážníkům
uvedl, že byl v nočních hodinách

fyzicky napaden třemi muži. Jeden
z trojice ho měl nejdříve uhodit
pěstí do obličeje a strhnout na zem.
V okamžiku, kdy ležel na chodníku,
ho trojice začala kopat do oblasti
zad,“ popsal hrozivé chvíle, které
bezdomovec musel prožít, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov
Petr Zapletal.
Pachatelé z místa činu utekli. „Hlídka přivolala zraněnému muži lékařskou pomoc. Zdravotnická záchranná služba převezla poraněného do
nemocnice na vyšetření. Celý případ byl oznámen Policii ČR,“ dodal
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

ČECHY POD KOSÍŘEM PoměrČ
n už otřelou lest použila na šestaně
o
osmdesátiletou
seniorku v Čechách
p Kosířem dvojice vykutálených
pod
zl
zlodějů.
Cizí žena stařenku zabavila venku před domem, zatímco její
ko
komplic
vešel dovnitř. Posléze zloděj
vy
vyskočil
z okna. Paní vzápětí přišla
n to, že jí chybí devět stovek...
na
V úterý 22. června odpoledne umýva okna svého domu v Čechách
vala
p
pod
Kosířem šestaosmdesátiletá
se
seniorka
a nechala přitom otevřené
vs
vstupní
dveře. „Při práci se na ni obráti neznámá žena a vyptávala se jí na
tila
ce do Lázní Slatinice. Jejím cílem
cestu
by odpoutat seniorčinu pozornost,
bylo
pr
protože
během toho se do domu
d
dostal
muž, který obytné prostory

prohledal. Po opakovaných dotazech
poškozená nabyla podezření, že něco
není v pořádku a komunikaci ukončila. Žena pak nasedla do nedaleko
stojícího vozidla a odjela,“ popsala
případ Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Vzápětí přišel ke staré paní muž, který viděl z okna domu vyskakovat
neznámého pachatele v době, kdy
byla k němu otočená zády, a ten taky
ihned zalarmoval policii. „Po kontrole domu seniorka zjistila, že jí chybí
devět set korun. Událost šetříme pro
trestný čin krádeže a porušování domovní svobody. Po dvojici pachatelů
policisté pátrají,“ uvedla Zajícová.
(mik)
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SLÍBIL MU 200 TISÍC KORUN=$.ŏ,9289ê329ęĎ

PROSTĚJOV Svatá prostoto!
Takto prý kdysi oslovil Jan Hus
stařenku, která přiložila polínko na jeho hranici, a to zřejmě
v úmyslu, že koná dobro, neboť pomáhá zahubit kacíře.
Stejné označení by si zasloužil
také pan Radim z Prostějova
v případě obžalovaného
Emila Šťuky. Nejenže jej měl
protřelý podvodník připravit
o zhruba milion korun, navíc jej dotlačil i ke změně výpovědi u soudu. Ta se i díky
podrobnému rozboru a sérii
otázek soudce Petra Vrtěla
ukázala jako naprosto vymyšlená. Večerník sledoval vše
pěkně zblízka v soudní síni.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jak už Večerník informoval, poškozený se začátkem letošního května
odhodlal k zásadní změně výpovědi.
Několik měsíců tvrdil, že jej obžalovaný obral minimálně o milion
korun, které od něj vymámil jako zálohu na koupi domu ve Vídni. Začátkem května však muž pracující jako
dlaždič přišel se šokující změnou své
výpovědi.
Rázem začal hovořit o tom, že našetřené peníze utratil za rumunskou
prostitutku v Hatích, za níž prý dojížděl celý rok. Další peníze, které
obžalovanému Šťukovi prokazatelně
poslal, prý směřovaly na výplaty pro
zaměstnance pracující na dohodu.
Při úterním hlavním líčení tuto svoji

ŏ(0(6/1Ì.1$72.ê9/

Šrajtofle mu vypadla
z kapsy



+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Od středy 23. června řeší policisté případ ztracené peněženky, kterou někdo nalezl
a nevrátil majiteli. Poškozený
šestaosmdesátiletý muž šel po
ulici Janáčkova v Prostějově
ve směru od marketu a přecházel k poště. A v těchto místech o peněženku, kterou měl
v kapse kalhot, přišel. Nálezce se neobtěžoval ji vrátit do
správných rukou a ponechal
si ji i s doklady, finanční hotovostí 2 000 korun a s poukázkami z Charity v hodnotě 1 250
korun. Událost policisté šetří
jako přestupek proti majetku.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Emil Šťuka dokázal opět zmanipulovat muže, ĀHUYHQFH

kterého měl obrat o více jak milion korun
verzi nejprve zopakoval. „Minule jste
mi tu tvrdil, že jste s obžalovaným
před hlavním líčením nijak nekomunikoval. Mně to ovšem nedalo a tuto
informaci jsem se rozhodl ověřit.
Jak mi tedy vysvětlíte, že z výpisu od
mobilního operátora vyplývá, že jste
si krátce před oním hlavním líčením
s obžalovaným mnohokrát volali
i psali textové zprávy? Proč jste lhal?“
dotazoval se předseda senátu Petr
Vrtěl obžalovaného, který na tuto
otázku jen těžko hledal odpověď.

„Jsem nevěděl, že se to dá zjistit,“
pokrčil nakonec pan Radim rameny.
Po chvilce, kterou měl na rozmyšlenou, pak úplně kapituloval. „Obžalovaný mi slíbil dvě stě tisíc, když to
zastavím. Dal by mi je po vyhlášení
rozsudku. Já jsem to vzal i proto, že si
myslím, že do vězení nepatří,“ vysvětlil
změnu svého postoje poškozený, který
očividně dal přednost slibu dvou set
tisíc korun před vymáháním škody po
obžalovaném. Ta by dle obžaloby měla
přesáhnout milion korun.

Svým předchozím veletočem
pan Radim řádně protáhl jednání
soudu. Ten musel následně vyslechnout i jeho přítelkyni, účetní
a zaměstnance, kterým měl obžalovaný peníze vyplácet. Vyslechnuta
měla být i advokátka, která jej měla
v právních věcech zastupovat, ta
však kvůli zákroku u zubaře k soudu
rovněž nepřišla.
I z tohoto důvodu muselo být
hlavní líčení odročeno na konec
srpna.

BYLI JSME
U TOHO
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Pěnčín

děti a pejsci

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

Všem novorozeňátkům
přeje PROSTĚJOVSKÝ
Večerník život provázený
klidem a zdravím.
Vítejte na tomto světě,
děťátka!

Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný porp
trét i s blahopřáním.

miminka@vecernikpv.cz

Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu v porodnici
Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:

Kelčice
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srazil ho a zranil provozu

Michael SPILKA
23. 6. 2021 50cm 3,15 kg
Prostějov

Prostějov

Daniel KLVÁČEK
22. 6. 2021 50cm 3,65 kg
Zdětín

SPOLKNOU MILIONY

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
WW.
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„Půjde především o rekonstrukce sociálních zařízení,
opravy osvětlení a chodníků či oplocení objektů,“
Lukáš BASEL
Barbora URBANOVÁ
Bibiana PAVLÍKOVÁ
Lucie HOLUBOVÁ
Jan
22. 6.
2021Krchňavý
53cm 3,90 kg
20. 6. 2021 51 cmvypočítává
3,50 kg
21. 6.náměstek
2021 48 cm 3,30 prostějovského
kg
25. 6. 2021 50 cmprimátora
3,35 kg

Petr VÍCHA
22. 6. 2021 47cm 2,45 kg
Prostějov

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Vítejte na svìtì
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PROSTĚJOV Šestici nových držitelů
prestižních Cen města Prostějova za rok
2020 schválili naprosto jednomyslně
všemi hlasy prostějovští zastupitelé na
svém úterním jednání. Slavnostní akt ale
naprosto znehodnotil opoziční zastupitel František Fröml. Svým nechutným
výrokem urazil bývalého primátora
Prostějova Miroslava Pišťáka i desítky
významných osobností, které toto prestižní ocenění v minulosti obdržely.

[,>@öJQ<GHDGD>DJIµü@ hUJNOP?DG@SKMDHµOJM<
„Je mi
líto,“
DJNJ=IJNOD
toho pána iroslav
r
de M
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Dozvuky zastupitelstva 5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC
28. června 2021
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Revitalizaci blokují už jen obyvatelé posledního domu

Koneènì! Sídlištì Svornosti SURMGHREQRYRX

Michal KADLEC

dobře ví. Svým výrokem během schvalo- nebudu, každý rozumný
vání Cen města Prostějova však mnohé šo- člověk si udělá obrázek
koval. „Možná si to tady někdo pamatuje, já sám. Je mi pana Františjsem se v minulosti celkem šestkrát vyhnul ka Frömla upřímně líto,““
hlasování. Já tomu tenkrát říkal Pišťákova zareagoval na prosbu Veecena. On tam ocenil vždy svoje kamarády, černíku.
ocenil milicionáře! Dnes jsou v návrhu sku- Otázkou také je, co by výrorotečně osobnosti, které si to zaslouží,“ prone- kům Františka Frömla řekly
ekly
sl František Fröml (Změna pro Prostějov), desítky oceněných osobností
ností
načež se téměř všichni zastupitelé i zastupi- v historii Cen města Prostějotějotelky včetně primátora jen nevěřícně dívali va, které on nazval milicionáři.
áři.
jeden na druhého a nebyli schopni žádné Některé legendy vědy, kultuureakce, výroky nechali bez komentáře.
ry, sportu a dalších odvět-Že jsou ústa opozičního zastupitele Fran- A co na to exprimátor Prostějova Mi- ví se teď určitě obracejí
1RQ\KéPÊ\CUVWRKVGN(TCPVKwGM(TÓONUXÚOXÚTQMGOWTC\KNPGLGPGZRTKO¾VQTC/KTQUNCXC
náměstí, první etapa rekonstrukce tělo- tiška Frömla často „nevymáchaná“, se už roslav Pišťák? „Já to příliš komentovat v hrobech...
2Kwċ¾MCCNGKFGUÊVM[XÚ\PCOPÚEJQUQDPQUVÊ2TQUV÷LQXC ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
cvičen na ZŠ v ulici E. Valenty, oprava
střechy družiny ZŠ v ulici Majakovského, rekonstrukce objektu MŠ v Raisově
ulici a další etapa oprav sociálního zařízení na MŠ v Partyzánské ulici,“ vypočítal Jan Krchňavý, který věří, že drtivá
většina stavebních úprav se stihne během letních prázdnin. „Zřejmě to bude
jako každý rok. Většina oprav bude hotova o prázdninách. Smlouvy s firmami PROSTĚJOV Kdo sleduje tuto veřejně s obyvateli celého sídliště. 193 227 korun na projektovou do- kutovali jsme všechna možná řešení, všechny naše návrhy promyslí a bujsou připravovány tak, aby bylo možné kauzu, mohl by o ní psát román! Ale narazili na jejich odpor. Kvů- kumentaci na přeložky inženýrských která by vedla k jejich souhlasnému dou s nimi souhlasit. Musíme prostě
začít školní rok s čistým štítem a děti na- Projekt na revitalizaci Sídliště Svor- li iniciativám některých aktivistů sítí, které si posléze vyžádají více než stanovisku a zároveň aby sídliště do- respektovat jejich rozhodnutí. Jsem
stoupily do uklizených škol. Zřejmě, jak nosti ve Vrahovicích spatřil světlo v čele s Čeňkem Svobodou byla celá milionovou investici. Podle náměst- stalo novou tvář odpovídající moder- ale nesmírné rád, že drtivá většina
už jsme ve školství zvyklí, se vše na sto světa už před deseti lety. Jednotlivé revitalizace zrušena, respektive od- ka primátora pro stavební investice ním trendům. Všichni víme, jak celé obyvatel sídliště postaveného v sedmprocent nestihne. I s tím ale umí ředitelé etapy, které by přinesly rekonstruk- ložena. Po úterním jednání zastupi- v Prostějově Jiřího Rozehnala by tím toto sídliště vypadá, že není moc dob- desátých letech minulého století vzala
ce chodníků, silničních komuni- telstva je ale zřejmé, že se konečně byla zahájena první etapa revitalizace rou vizitkou města! Naštěstí se poda- rozum do hrsti a my jsme se s nimi
škol pracovat a zvládnou to.“
Sídliště Svornosti ve Vrahovicích. Po řilo, až na jeden dům (Sídliště Svornosti dohodli. Vzájemná konfrontace byla
Myslím, že většina oprav je plánovaná kací, dětských hřišť, veřejné zele- blýská na lepší časy.
7/15 – pozn. re.), se dohodnout. A to korektní a já chci těmto lidem podětak, aby skončila v srpnu a školy se moh- ně a také daleko více parkovacích Zastupitelé totiž v úterý 15. června deseti letech odkladů...
ly připravit na začátek školního roku. míst, postupně radní projednávali schválili rozpočtové opatření ve výši „Několik let zde probíhaly obrovské na dvou etapách revitalizace sídliště,“ kovat. Naprostá většina sídliště tak
spory, které se projednávaly s obča- prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), může projít zásadní modernizací. No
„Samozřejmě se může stát, že některá
ny sídliště. Podle tohoto návrhu ale náměstek primátora Prostějova, který a samozřejmé budeme čekat na reakci
oprava se prodlouží, přesto musí být
vidím, že snad došlo mezi městem vzápětí stručně popsal, jak budou obě obyvatel jediného domu, kteří zatím
chod školy zajištěn,“ uvědomuje si Jiří
a obyvateli sídliště konečně k nějaké- etapy revitalizace vypadat.
nedali souhlas s revitalizací svého okoPospíšil.
mu kompromisu,“ poznamenal Mar- „Během první etapy počítáme s re- lí,“ uvedl dále Jiří Rozehnal.
Otázkou ovšem také je, zda si v září děti
tin Hájek (Na rovinu!). „Když jsem se konstrukcí skoro celého sídliště, tedy Prostějovští zastupitelé rozpočtové
opravených škol užijí, pokud se tedy
před dvěma roky daného letitého pro- okolo šesti bytových domů ve směru opatření na projektovou dokumentaci
skutečně vrátí do lavic. Dovolí jim to
blému ujal, situace na sídlišti byla na- od Říční a Tovární ulice. Tato etapa by na přeložky inženýrských sítí nakonec
hrozící návrat koronavirové pandemie?
prosto tristní. Zdejší lidé byli rozháda- mohla začít už příští rok. V rámci dru- jednohlasně schválili, čímž vlastně
„Na to nám neodpoví vůbec nikdo.
ní a vzájemné diskuse o plánech města hé etapy bude revitalizována ta část odstartovali první etapu revitalizace
Mé velké přání je, ať se školství vrátí do
nevedly nikam. Takto to bylo několik sídliště okolo jediného domu, který daného sídliště. Kdy bude zahájena
normálu. I když se školy hodně naučily
let po sobě i na veřejných setkáních se stavebními investicemi města zatím etapa druhá, to zatím zůstává ve hvěza distanční výuku v drtivé většině ‚umí‘,
s vrahovickými občany. Nedávno stále nesouhlasí. V tomto případě by dách. Večerník se ale určitě bude
nenahradí to tu klasickou školu, která
jsme ale svolali jednání mezi zástupci se jednalo také o revitalizaci lokality ptát lidí z uvedeného domu, proč
dá všem zainteresovaným do výchovy
města a představiteli všech bytových okolo desítek garáží. Jenže musíme nechtějí opravit chodník, silnici
a vzdělávání dětí to potřebné. Ale určitě
jednotek na Sídlišti Svornosti. Prodis- počkat, až si obyvatelé tohoto domu a více míst k parkování...
je třeba se připravit ještě před prázdninami na jiné varianty, které mohou
v září překvapit. Ve městě máme zdatné a šikovné ředitele a učitelské sbory
a věřím, že vše zvládnou,“ míní Jan Krchňavý.
Je potřeba ještě dodat, že kromě
oprav ve školách a mateřinkách se
přes léto nezapomnělo ani na pří- PROSTĚJOV Společnost FCC Pro- wagen Crafter,“ vysvětluje Štěpán Špa- dětských hřišť a městského mobiliáře.
Lokálně lze vyčistit chodníky např. od
spěvkové organizace města. Drob- stějov pořídila v roce 2021 druhý ček, ředitel firmy FCC Prostějov.
nější opravy čeká také interiér kina parní stroj. Slouží k likvidaci pleve- Speciální nástavba je určena k likvidaci olejových skvrn, přilepených žvýkaček
le alternativní metodou, vyčistí též plevele mikrokapénkami vody ohřátý- a jinak znečištěného povrchu. U příMetro a městkou knihovnu.
ulice a městský mobiliář. Jedná se mi na teplotu 120 °C. Nástavba vozu je stroje lze nastavit teplotu 20 až 140 °C
o ekologické vozidlo poháněné au- vybavena 1000litrovou nádrží na vodu a tlak v rozmezí 3 až 200 barů. Důležitá
tonomním bateriovým elektropo- a dvěma hadicemi, plevel tak mohou je možnost použití stroje v okolí kanálohonem.
likvidovat dva pracovníci současně. Vůz vých vpustí, odpadkových košů, laviček
„První parní stroj ECLIP M 1000 na má navíc autonomní bateriový elektro- či rohů domů – všude tam, kde je úklid
podvozku Multicar M27 je v provozu pohon. Baterie vydrží 8 hodin provozu potřebný, ale obtížný. Ve spolupráci se
již od roku 2019. Nyní jsme jej doplnili a plně nabita je po 4 hodinách.
zástupci města Prostějov vznikla mapa
podobným zařízením – jedná se o stroj Společnost FCC nový stroj využívá ne- s vyznačenými místy, kde je tato metoda
od výrobce ADACOM Oeliatec Houad jen jako alternativní metodu likvidace aplikována. Jedná se především o cestní
Skid 1000 HD na podvozku Volks- plevele, slouží i na dezinfekci a čištění sítě v sadech a parcích, autobusové zaStøíhají se sami doma
stávky, chodníky v blízkosti mateřských
ZHQVQCTEJKX(%%2TQUV÷LQX
a základních škol, okolí dětských hřišť
Prostějov (mik) – Kdo by v této
a psích louček. Mapa je průběžně aktu- „Naše město se dlouhodobě snaží pro- žeb pro nás zajišťuje společnost FCC,
době plné rozvolnění proticovidoalizována a doplňována.
sazovat technologie, které jsou co nejše- která nám vyšla vstříc a na základě naševých opatření očekával například
V roce 2020 se uskutečnilo testování al- trnější k životnímu prostředí ve městě. ho společného podnětu stroje zakoupila
plná holičství či kadeřnictví, ten
ternativních metod likvidace plevele. Jako Proto postupně rozšiřujeme plochy a provozuje. Děkuji společnosti FCC za
by se divil! Jak se Večerník během
nejvhodnější
se
ukázala
právě
metoda
veřejných prostranství, na nichž je plevel velmi dobrou spolupráci,“ říká František
uplynulého týdne přesvědčil na
s použitím horké vody či horké páry. Ne- místo dosud využívaných herbicidů li- Jura, primátor města Prostějov.
vlastní oči, uvedené provozovny
výhodou použití této technologie je ov- kvidován horkou tlakovou vodou. Sou- „Chtěl bych také poděkovat vedení spojsou skoro prázdné. „Lidé se běšem její vysoká časová náročnost a z toho visí s tím i pořízení druhého stroje vy- lečnosti FCC za její okamžitou reakci
hem pandemie a lockdownu naučili stříhat sami doma, nakoupili
plynoucí náročnost finanční. K likvidaci baveného danou technologií a navýšení na požadavek města k nákupu dalšího
si strojky a k nám tak už přestali
totiž dochází pouze u nadzemní části peněz, které radnice na tyto účely vydá- stroje pro alternativní likvidaci plevele.
chodit. Čekala jsem, že po mnorostliny, a proto je nutné aplikaci této me- vá. Stroj nám bude sloužit také k dezin- Naše vzájemná spolupráce je na vyniha měsících uzavření budeme mít
tody v průběhu vegetativní sezóny něko- fekci a čištění dětských hřišť a městské- kající úrovni. Nové zařízení je velké plus
vyšší tržby,“ posmutněle konstatolikrát opakovat. Likvidace horkou vodou ho mobiliáře, abychom nové zařízení pro životní prostřední v našem krásném
vala majitelka jednoho z kadeřnicse navíc dá využít pouze v místech, kde to využívali co nejefektivněji. Likvidaci městě,“ dodává první náměstek primátví v centru Prostějova.
cestní síť dovoluje.
plevele i řadu dalších komunálních slu- tora Jiří Pospíšil.
(red)
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Prostějov (mik) – Na kus propadlého
chodníku v Barákově ulici v Prostějově
upozornil magistrát zdejší občan. „Ve
středu 23. června večer po příjezdu před
dům jsme zjistili propadený chodník
u domu v Barákově ulici číslo 27. Podle
otvoru pod dlaždicí se jedná zřejmě
o podhrabání potkany. Již delší dobu
pozorujeme v záhonech u chodníků vyhrabané díry v zemině. Oznamuji tuto
událost, aby nedošlo k újmě na zdraví
spoluobčanů. Děkuji za opravu chodníku a případnou deratizaci,“ napsal magistrátu Antonín Koudelka z Barákovy
ulice v Prostějově. Na základě následné
odpovědi dojde podle všeho k rychlé
reakci. „Zajistíme co nejrychlejší opravu propadu chodníku včetně případné
deratizace travnatých ploch,“ ujistila
Alexandra Klímková, vedoucí odboru
správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu.

&KRGQÉNVHSURSDGO

Prostějov (mik) – S uzavřením oddělení přestupků prostějovského magistrátu se budou muset občané smířit
uprostřed tohoto týdne. „Ve čtvrtek 1.
července bude z provozních důvodů
pro veřejnost uzavřeno přestupkové
oddělení odboru občanských záležitostí v Havlíčkové ulici číslo 4 v Prostějově. Důvodem je přerušení dodávky
elektrické energie,“ informovala Jana
Gáborová, referentka vnějších vztahů
Magistrátu statutárního města Prostějova.

Ve ètvrtek
EH]cSÔHVWXSNÕp

Prostějov (mik) – Ani v úvodu letních
prázdnin nebudou prostějovští konšelé
zahálet. Další jednání rady statutárního
města je na pořadu trošku netradičně
místo úterního jednacího dne až v pátek 2. července. Program zasedání je
velice bohatý na různá témata, projednávány budou dotace, veřejné zakázky
na stavební investice, školské záležitosti
i prodeje, pronájmy či výpůjčky městských pozemků. „Hned v úvodu budeme hlasovat o doplnění členů pracovní
skupiny k řešení parkování v Prostějově
a také projednáme výjimky z vyhlášky
města ohledně konzumace alkoholických nápojů při Pivních slavnostech či
akci Noc na Karlštejně. V plánu máme
také schválení přijetí dotací a naopak
udělení dotací do sportu i oblasti vzdělávání. Schvalovat budeme i některá rozpočtová opatření na stavební investice,
například na projektové dokumentace
na lávku pro pěší v Čechovicích, cyklostezku v ulici Říční, na odvodnění v Kolářových sadech, parkoviště u hřbitova
a mnohé další akce. Projednávat budeme i podmínky smlouvy se soukromou
společností, která pro město Prostějov
zabezpečí odtahy a skladování vozidel
včetně likvidace autovraků,“ zmínil některé body programu jednání rady primátor Prostějova František Jura (ANO
2011) s tím, že na programu jsou i desítky dalších bodů.
Večerník přinese z jednání rady města podrobnější zpravodajství v pondělí 12. července.

Radní se sejdou
DzYS½WHN

Prostějov (mik) – V pátek 25. června
i následnou sobotu 26. června byl uzavřen most poblíž budovy Základní školy v ul. Majakovského ve Vrahovicích.
„Důvodem uzavírky byla betonáž desky rekonstruovaného mostu přes řeku
Romži. Z technologických důvodů
musela být tato činnost prováděna bez
přerušení v celé šířce mostu. Opětovný
průchod pro pěší byl obnoven v neděli
27. června v ranních hodinách,“ uvedl
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora statutárního města Prostějov.
Uzavírka mostu si vyžádala rovněž jedno velké opatření na Základní škole v ul.
Majakovského. „Ředitelka této školy
vyhlásila na celý páteční den ředitelské
volno. Děti tedy zůstaly doma,“ sdělil
Večerníku Petr Ivánek, vedoucí odboru
školství prostějovského magistrátu.

Most uzavøen,
školáci mìli volno

RYCHLÝ
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KADLEC

Večerník na toto téma zjišťoval podrobnosti u náměstka primátora pro školství
v Prostějově Jana Krchňavého i u prvního náměstka Jiřího Pospíšila, který jej po
dobu pracovní neschopnosti zastupuje.
Na veškeré prázdninové opravy je pamatováno částkou 6 230 600 korun.
A to je poměrně hodně. „Město dlouhodobě a smysluplně investuje do svých
zařízení, a to jak do oprav i rekonstrukcí,
tak do vybavení mateřských a základních škol. Na prostějovských školách je
to jednoznačně vidět. Vytváření podmínek pro kvalitní práci pedagogů a mo-

derní výuku dětí a žáků je určitě pro nás
všechny důležité a inspirativní,“ nelituje
vynaložené částky Jan Krchňavý (PéVéčko). „Samozřejmě bychom každý rok
chtěli investovat částky vyšší, ale vycházíme ze schváleného rozpočtu. Takže za
sebe jsem v tuto chvíli spokojen,“ doplnil
náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Zajímalo nás, jakým způsobem se letos určovalo, do jakých rekonstrukcí
a kde bude město investovat? „Především se musely naplánovat akce, které
zajišťují hygienické požadavky a bezpečnost provozu a ekonomická hlediska. Za
čtů škol, větší opravy organizuje a hradí
město jako zřizovatel,“ připomněl Pospíšil.
Ze seznamu všech prázdninových
rekonstrukci vyplývá, že skoro na
všech školách a školkách se bude během července a srpna pracovat. „Půjde především o opravy a rekonstrukce
sociálních zařízení, oplocení objektů,
opravy chodníků, osvětlení a podobně.
Ze stavebních investic, které řídí a organizuje odbor rozvoje a investic, je to pak
především rozsáhlá oprava sociálních
zařízení v mateřské škole na Husově
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důležité považuji, že si ředitelé jednotlivých škol sami určili priority a vytvořili
pořadí oprav. Samozřejmě nebylo možné vyhovět všem požadavkům a akce se
musely mírně zredukovat. Požadavky na
komplexní pokrytí návrhů převyšovaly
už sedm milionů korun a to bylo víc,
než jsme pro tyto účely měli vyčleněno
v rozpočtu na tento rok,“ vysvětlil Krchňavý. „Přesně tak, vycházíme z návrhů
jednotlivých ředitelů, kteří nejlépe vědí,
co je potřebné opravovat. Každý rok sepisují požadavky do rozpočtu. Drobné
opravy si ředitelé zajišťují sami z rozpo-

PROSTĚJOV Dopravní policisté
vyšetřují nehodu z předminulého
pátku, která nemá jasného viníka.
Řidič osobního auta při odbočování z rondelu v Olomoucké ulici
ve směru do obchodní zóny v ulici
Konečné srazil muže jedoucího na
koloběžce.
„V pátek 18. června dopoledne jel řidič v osobním vozidle Audi po ulici
Olomoucká ve směru z centra Prostějova. Po najetí na kruhový objezd křižovatky s ulicí Konečná odbočil vpravo směrem ke KFC a přitom přehlédl
po pravé straně vedle něj jedoucího
třiačtyřicetiletého řidiče na elektrické
koloběžce. Následkem byl střet a pád
koloběžkáře na silnici, při kterém se
zranil a následně byl převezen do nemocnice na vyšetření,“ popsala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak ještě dodala, hmotná škoda byla

předběžně vyčíslena na 30 000 korun
a míra zavinění je předmětem dalšího
šetření.
(mik)
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>>>pokračování ze strany 3
„Ano, podle původních plánů měl
být od 1. července zahájen zkušební provoz stacionárních radarů na
měření rychlosti vozidel v Prostějově. Vzhledem k délce výběrového
řízení a následné technické přípravy,
které s uvedením radarů do provozu
souvisejí, se ale termín zkušebního
provozu posouvá. Předpokládáme,
že zkušební provoz bude spuštěn
v září. Jestli bude vše bez problémů,
pak by od října mohl nastat ostrý
provoz,“ vysvětlil důvod odkladu Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova.

Večerník a zcela jistě všechny řidiče
zajímá, kde magistrát počítá s měřením rychlosti? „Zatím jsme se shodli
na tom, že město zakoupí pouze jeden
radar, který se ovšem bude využívat na
několika místech, jež pro jeho provoz
budou připravena. Po konzultaci s Policií ČR byla vybrána místa na ulicích
Brněnská, Vrahovická, Wolkerova,
Dolní a Olomoucká,“ uvedl Jiří Pospíšil. „Od prvního října se bude ‚naostro‘ měřit rychlost vozidel na Olomoucké, Dolní a Brněnské ulici a od
roku 2022 počítáme s větším počtem
radarů,“ upřesnil ještě druhý z náměstků primátora Prostějova Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
(mik)

srazil ho a zranil v provozu „naostro“?

zbývá: 10 820 Kč

8 ronGHlX SĨHhlpGl NoloEęçNiĨH Kdy budou radary

celkem: 6 230 600 Kč

Opravy na školách plánované na období prázdnin

Není snad školy či mateřinky, ve kterých by přes léto nebyla potřeba oprav.
Různé rekonstrukční práce se budou
týkat interiérů budov, ale také například
chodníků před těmito zařízeními. Radní pak nasměrovali statisíce korun i do
oprav v rámci kina či městské knihovny.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Každým rokem nastává čas, kdy se na prostějovských základních školách
objeví stavební dělníci, aby provedli zásadnější rekonstrukce či jen méně náročné opravy.
A taková doba právě nadchází právě teď, kdy jsou letní prázdniny na dosah a ve školských
zařízeních bude klid a prostor pro stavební firmy. Také letos vedení prostějovského magistrátu, který je zřizovatelem všech základních škol ve městě, investovalo do oprav v těchto
zařízeních. A nejedná se o žádnou zanedbatelnou částku, všechny rekonstrukční práce či
úpravy vyjdou městskou pokladnu na téměř šest a čtvrt milionu korun!

„Půjde především o rekonstrukce sociálních zařízení,
opravy osvětlení a chodníků či oplocení objektů,“
vypočítává náměstek prostějovského primátora Jan Krchňavý

SPOLKNOU MILIONY
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Pandemie covid-19 nás poznamenala
možná ještě o trochu víc, než si v současné době dokážeme vyhodnotit. Nechci
teď hovořit o obětech koronaviru nebo
vysokém počtu lidí, kteří si kvůli této nákaze ponesou trvalé zdravotní následky.
To jsou totiž tak hrozné věci, že se mi na
ně nechce ani myslet. Doba covidová
a rok tvrdých opatření, zákazů, lockdownu a uzavření obchodů, služeb, kulturních zařízení či sportovišť vnesla mezi lidi
ještě jednu věc, o které se zatím nemluví.
Osobně jsem očekával, že po sérii rozvolnění, kdy si dnes vlastně můžeme
znovu dovolit snad úplně všechno
a chodit, kam se nám zachce, bude našinec jako utržený ze řetězu. Ale opak je
pravdou. V obchodech je skoro prázdno, na kulturní a společenské akce chodí
jen zlomek lidí co před rokem a v přípa-

Sazka, Sportka, Mates. Pro většinu
pamětníků dob stále dávněji minulých
to jsou z dětských let pojmy prvně spojené s byznysem zvaným hazardní hry.
Ve vzpomínkách pravda spíš utkvěl trochu záhadně fungující losovací přístroj
a důležitě se tvářící notář z losování
Sportky o nedělním dopoledni a „ušaté“
balonky skrývající čísla Malého Televizního Sázení.
Jak šel čas, kontakty s tímto zvláštním
světem začaly nabývat konkrétnější
podoby. Nebudeme si nalhávat, že studentská léta vždy byla, jsou a budou
spojena s čilými návštěvami restauračních zařízení. V těch před třiceti a více
lety byla oblíbenou kratochvílí klasická
karetní hra zvaná mariáš. Mimochodem půvabná teorie odvození názvu
těchto karet zazněla v oblíbené pohádce
Anděl Páně z úst, jak jinak, čerta Uriáše
– Ave Maria-šky. Ten desetníkový měl
do hazardu hodně daleko, ale v případě úspěchu se z výhry dala dobře zafinancovat celovečerní útrata. To ovšem
musel být hráč podobný fachman jako
vedoucí kombajnérské výpravy Víťa
Kubánek ze seriálu Plechová kavalérie

zaměstnávající pilně své šedé buňky
mozkové. Kdo bral mariáš jako příjemnou zábavu, musel hrát buď obezřetně,
nebo se připravit na nedobrovolné financování karetní společnosti.
Z dnešního pohledu bylo velmi úsměvné, že krátce po roce 1989 hodně restaurací karetní hry při konzumaci zakázalo, aby nebyl podporován hazard. Ten
se prostřednictvím stále vylepšujících se
a rozšiřujících se výherních automatů
stal podobnou součástí života jako přejaté anglické slovíčko „gambler“.
Možná právě pod dojmem mariášových večerů je pro mě svět, v němž se dají
prohrát peníze, pověstnou španělskou
vesnicí. Je fakt, že dnes se dá vsázet snad
úplně na všechno a tu a tam se člověk
dočte, jaké se v tomto byznysu točí neuvěřitelné peníze.
I když se i tyto aktivity hodně přesunuly na internet, hřejivý lidský kontakt
na příslušných pobočkách dozajista
nevymizel. Což se pro důležité firmy
na trhu ukázalo v době covidové jako
problém, vlastní pobočky i partneři,
většinou z restaurační branže, měli
dveře na petlici.

Tak se do sázkové rodiny zapojili i tací,
jejichž jedinou kvalifikací byla právě
otevřená provozovna. Kdo byl v tomto
směru nepolíbený, dostal příležitost rozšířit si obzory. Neřekli byste, že je nutné
se naučit i specifický jazyk, některé pojmy jinak než při zadávání sázenek
neuslyšíte. Jazykové znalosti si můžete
rozšířit i jinak, protože vděčnými sázkaři bývají i ti, jejichž příjmy zhusta závisí
na štědře otevřené ruce státu. To vám
pak nedá, abyste se nezadumali nad
některými finančními toky, nad jejichž
smyslem nezbývá než zakroutit hlavou.
Jo, člověk se pořád učí. Roztáčející se
kolotoč fotbalových a hokejových soutěží a turnajů začíná roztáčet i sázkařské soukolí. To zase bude u terminálů
sázkových společností plno. Obsluze
nezbude nic jiného než pořádně rozcvičit prsty na zadávání pečlivě rozmyšlených sázenek. Je to fakt věda vymyslet kloudnou sestavu, jejíž zpětné
hodnocení většinou končí konstatováním, že sázka byla dobrá, jen ty týmy
špatně hrají. A tak si stojím za svým
názorem, že s hazardem je lépe nehazardovat.

C

me dlouhodobě posilovat, a to třeba fyzickým cvičením či otužováním. Určitě
pomáhá, pokud se nesoustředíme pouze na sebe, ale zaměříme svoji pozornosti na podporu a ochranu druhých.
A nakonec je dobré přijmout fakt,
že obavy a nejistoty prostě k životu
patří a bez nich by byl náš svět prost
jakéhokoliv dobrodružství.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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ho uvážení „nesmí“ nejen do lesa, ale i do
práce, obchodu, školy, divadla, kina, na
koupaliště i na koncert a vlastně všude.
Jediné, co může takový spořádaně bázlivý člověk dělat, je sedět doma u internetu. Ale pozor! Dnes už odborníci popsali
vliv tzv. technostresu, který člověk zažívá
při práci s moderními technologiemi.
Takže tento druh obav se nemusí týkat
jen počítačů, ale také mobilních telefonů,
nebo dokonce automatické pračky či
myčky na nádobí. Výsledkem je pak
snížená schopnost se soustředit,
nepříjemné pocení, záchvaty hněvu, nespavost, bolesti hlavy a poruchy paměti.
atímco případů, kdy se člověk bojí
vlastní mikrovlnky, je stále málo,

vědci již poměrně podrobně zmapovali
stále narůstající strach z Facebooku. Ten
pojmenovali editiovultafobií.
Poslední rok však všem fobiím jednoznačně vévodily obavy z nemoci
covid-19. Dalo by se říci, že se jednalo
o skutečnou epidemii úzkosti. Ta sice
v současnosti pomalu odeznívá, dá se
však předpokládat, že u mnoha lidí nahradí staré tísně tísně nové. A ty budou
ještě iracionálnější než ty předchozí.
Pokud už někdo má v psychice sklon
k obavám, bude se bát bez ohledu na
realitu. Možná tak na řadu opět přijdou
nejen muslimští teroristé, ale třeba i ty
mikrovlnky.
o se s tím dá dělat? Je nepochybné, že emoce nás ovládají. Na
druhou stranu existují světlé chvilky,
kdy my sami jsme schopni ovládat své
emoce. V nich máme možnost zaměřit je pozitivním směrem. Díky tomu
v sobě můžeme pěstovat květinu naděje, že všechno dobře dopadne a stejně
jako v minulosti i do budoucna všechny obtíže nějak zvládneme. Jelikož asi
nikomu z nás se nepodaří si tento stav
uchovat na stálo, není od věci si jej náležitě užívat. Svoji vlastní odolnost může-

Podìkujeme aspoò my
Vážení členové pedagogického sboru ZŠ Masa- nelehké době jsme díky vaší obětavosti mohli mě mrzí, že zřizovatel vaší školy, kterým je město
rykova, dovolte, abychom vám touto cestou po- nadále vykonávat svá povolání, zatímco vy jste a který vaši školu určil pro tzv. „covidové děti”,
děkovali nejen za sebe, ale i za ostatní rodiče, kteří pečovali o naše děti i za cenu zdravotních rizik. neměl ani tu slušnost Vám také poděkovat. Takpracují jako členové integrovaného záchranného Poděkování patří pedagogům, asistentům, dru- že ještě jednou za nás za rodiče velké díky vám
systému, zdravotníci nebo jako členové ostatních žinářkám, zkrátka všem, kteří v době pandemie všem.
Křížkovi, Tesaříkovi, Zapletalovi a další
složek zajišťujících krizový chod státu. V této pomáhali a starali se o naše potomky. Jako rodiče
Desítky lidí „naèerno“
3ODWÉQDÔÉ]HQÉSURNDzGÅKR"
Zajímalo by mě, jak chce město kontrolovat asociální živly z ubytovny v Olo- Koronavirová krize pomalu ustupuje, ale jedno ze stále platných nařízení je, že
moucké ulici. Odváží se někdo z úředníků města nebo strážníci městské policie v autobusech městské hromadné dopravy jsou cestující povinni nosit roušky nebo
jít přímo dovnitř? Bylo by to určitě potřeba! Proč? Protože jen tímto způsobem respirátory. Ale nastupte někdy ve Vrahovicích do „pětky“. Odtud jezdí autobuby byl zjištěn ten nejzásadnější problém! Kdyby se totiž udělala podobná razie sem do centra města často skupinky romských občanů ze zdejších ubytoven v uliv nočních hodinách, přišlo by se na to, že v jednom bytě jsou přihlášeny jen ci M. Pujmanové. A ochranu dýchacích cest z nich má jen minimum! Řidiči jim
dvě osoby, ale přespává jich tam i deset! Nevymýšlím si, můj známý tam ještě nikdy nic neřeknou, protože se jich bojí. Co jsem byl svědkem, tak se stalo pouze
nedávno bydlel, takže tuto informaci mám z první ruky. Ono když si romští jednou, že je šofér vyzval, aby si roušky nasadili. A to jste neslyšeli ten řev a nadávky!
nájemníci pozvou rodinu ze Slovenska, která nechce utrácet za hotel nebo ji- Takže si říkám, platí tato opatření opravdu pro každého? Petr Linhart, Prostějov
nou ubytovnu, tak se není čemu divit. A takových nájemníků, kteří tam bydlí
.ÄHPXMVRXNDPHU\NG\z
měsíce načerno, jsou desítky!
Božena Navrátilová, Prostějov
Velice se mi líbí květinové záhony, které jsou zřízeny na desítkách míst v Pros3URÄÄHN½PHWDNGORXKR"
tějově. Neznám jiné město v republice naší velikosti, kde by bylo vysázeno tolik
Nevím, jestli to má nějaké bezpečnostní opodstatnění, ale nechápu, proč se okrasných květin. Vadí mi pouze jediné, a to zloději. Jak je možné, že si například ve
při průjezdu vlaku na železničním přejezdu v Olomoucké ulici stahují závory Smetanových sadech lidé trhali tulipány ve velkém a odnesli si je v poklidu domů?
už v době, kdy třeba vlak od Kostelce na Hané ještě ani nezastavil na místním Jak je možné, že za bílého dne u kostela Milosrdných si rodinka natrhala plnou nánádraží? Pak ať se nikdo nediví, že se v Olomoucké ulici tvoří obrovské kolony ruč narcisů a nikdo je nezastavil? Když jsem je ve svých osmdesáti letech okřikla,
aut, jejichž řidiči čekají na průjezd vlaku i pět nebo šest minut. Ať mi nikdo ne- stala jsem se okamžitě terčem sprostých nadávek. Tak si v těchto případech říkám,
tvrdí, že mechanické ani světelné zabezpečovací zařízení přejezdu nelze seřídit k čemu jsou kamery na každém rohu a podobné vymoženosti dnešní doby... Je
Božena Zlámalová, Prostějov
tak, aby auta čekala co nejkratší dobu!
Ivan Aujezdský, Prostějov škoda, tito lidé kazí práci druhých.

A

e toho opravdu hodně, čeho se bojíme. Kromě covidu máme strach také
z islámských teroristů, změn klimatu, stěhování lidí z kontinentu na kontinent, vliv
migrace na rozšíření nemocí, nedostatku
pitné vody, oslabení evropských hodnot,
vlivu Ruska, Evropské unie či USA na samostatnost naší země, automobilových
nehod, zranění, špatného jídla, nejrůznějších zlodějů od těch velkých až po ty
kapesní, ozbrojených lupičů, sexuálních
deviantů, velkého množství lidí či každého, kdo vypadá divně.
le to není rozhodně vše. Zatímco
dříve se říkalo, že kdo se bojí, nesmí
do lesa, nyní se seznam míst, kam by se
neměl bázlivý člověk vydávat, podstatně
rozšířil. Kdo se dnes bojí, ten podle své-

J

Bojíme se rádi, jsme na to zvyklí, ostatně strach je tu od toho, aby
nás chránil před nebezpečím. Jistá míra obav je běžnou a vlastně
i potřebou součástí našich životů. Tvůrci hororů tohle vše dobře vědí. Autoři těch kvalitních si navíc uvědomují, že si člověk i na tu nejkrvelačnější obludu zvykne, pokud ji vidí příliš často. Naopak je jim
jasné, že mnohem více se bojíme toho, o čem nevíme nic kromě toho, že by nám to snad mohlo ublížit. Zásadní potíž spočívá v tom, že
v čím„pohodlnějším“ světě žijeme, tím intenzivněji se bojíme toho,
co neznáme. Doba koronavirová naplno ukázala, že taková úzkost
může i zabíjet. Navíc život ve strachu stojí opravdu za starou belu.

(!,0",'¡ +"0*¡2Û+&+&+1"/+"1

dě divadla či kina se také zrovna nedá
mluvit o praskání ve švech.
Čím to je? Nedávno mi kamarád řekl
pár vět, které mi stále zní v uších. „Víš,
já jsem si za tu dobu tak zvykl na to, že
jsem doma, a tak se mi teď vůbec nikam
nechce chodit. Pivko si otevřu u televize, mám čas na rodinu a udělám spoustu práce na zahradě. A stará je taky ráda,
že jsem doma, takže pohoda!“
Když se nad jeho slovy zamyslím,
ptám se, kolik takových lidí mezi námi
je? Hodně! Svědčí o tom prázdné obchody, slabá návštěvnost akcí a tak dál.
Lidem se prostě ven nechce. Během
koronaviru jsme zpohodlněli a bude
trvat hodně dlouho, než se zase naučíme chodit do společnosti a bavit se.
No, alespoň spousta z nás ušetří peníze. Ale na co?
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Nehazardovat s hazardem

TOMÁŠE KALÁBA

Ahoj všichni,
pomalu, ale jistě se přiblížil čas prázdnin a dovolených. Vím, že v téhle podivné době zní termín prázdniny velmi
zvláštně, protože žactvo bylo mimo
školy víc jak půl roku, ale i přes opatření
obecné povahy pana ministra školství,
který si myslí, že ve školách bude živo
i v červenci a srpnu, prázdniny vskutku
nastanou. Ono totiž řemeslnické práce
a opravy se neplánují podle toho, jak
se pan ministr vyspí, ale podle toho, jak
dopadnou výběrová řízení mezi firmami a kdy pak ty firmy mají čas. A také
jde o bezpečnost žáků, aby se nepotkali
třeba s letící taškou nebo zedníkem,
případně malířem, takže školy vážně
prázdniny mít budou, ať se to rejpalům
líbí, nebo ne.
Termín dovolená zní asi taky divně, jelikož
nejdříve musíme vymyslet, kam se vlastně
dostaneme, potom za jakých podmínek se
tam dostaneme, což znamená, kolik budeme potřebovat potvrzení, očkování, testů
a podobných „legrácek“. Vyrobit papír, to
nám problém nikdy nedělalo, otestovat,
tak s tím už to mají někteří horší a vymýšlí
kraviny, jak se tomu vyhnout. A pak tady
máme očkování a upřímně v tom i já vidím problém. Takže až se vyzbrojíme
administrativou, popřemýšlíme, kam jet.
Znamená to sledovat zprávy, kde je jaká
epidemická situace a jaká opatření a co
musíme mít na nose nebo zase v kapku,
tedy opět papíry. Řeknu vám, že raději
asi zůstanu v domácích luzích a hájích
a kromě toho osobní důvody mne povedou k tomu, abych se zdržoval spíše na
své adrese, jelikož i doma je rekonstrukcí
třeba.
Chvíli se chci věnovat také počasí. Dlouhodobá předpověď tvrdí, že letos bude
vlhké deštivé léto, ale to se mi nelíbí. Takže asi častěji než kdy jindy budeme sledovat i rosničky, abychom vůbec někam
mohli vyjet.
V každém případě letošní léto bude
kapku jiné než ta předešlá, nicméně ho
mějte krásné.
Marty
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„Chceme změnu v celostátní politice,
aby lidem zůstalo co nejvíce peněz
a stát jim zbytečně nekecal do života,“
svěřil se Večerníku Petr Sokol

OLOMOUC, PROSTĚJOV V úterý
15. června se v Olomouci sešel volební
sněm krajské organizace Občanské demokratické strany. Hlavním tématem
byly samozřejmě nadcházející sněmovní
volby, které rozhodnou o budoucnosti
České republiky na další čtyři roky.
„Kromě volebních příprav jsme také volili
nové krajské vedení občanských demokratů. Prostějovsko zabodovalo a všichni naši
kandidáti do vedení uspěli. Osobně budu
díky tomu vykonávat další dva roky funkci
místopředsedy krajské organizace. Dokonce jsem ve volbě dostal všechny hlasy. Kandidáty pro parlamentní říjnové volby jsme
vybrali již dříve,“ shrnul pro Večerník Petr
Sokol, předseda oblastního sdružení ODS
v Prostějově a místopředseda krajské organizace ODS.
Jak známo, občanští demokraté do parlamentních voleb spojili síly s TOP 09 a KDU-ČSL a vytvořili tak koalici Spolu. Večerník

pochopitelně zajímalo, kdo bude lídrem
kandidátky v Olomouckém kraji za tuto
koalici a jaké pozice na ní zaujali prostějovští zástupci. „Stal se jím celostátní předseda
lidovců Marian Jurečka. Za ním se pak střídají zástupci všech tří koaličních stran. Na
kandidátce je ovšem nejvíce občanských
demokratů, což odpovídá naší síle v porovnání s KDU-ČSL a TOP 09. Příležitost být
nejvýše postaveným kandidátem za Prostějovsko v rámci celé koalice jsem dostal já
a budu mít číslo šest. ODS na Prostějovsku
bude dále na kandidátce reprezentovat také
Tomáš Blumenstein, který jde do voleb jako
‚čtrnáctka‘,“ prozradil Sokol. „Už předcházející volby ale ukázaly, že pořadí na kandidátce
nakonec svými ‚kroužky‘ rozhodují sami
voliči. Udělám proto v kampani vše pro to,
aby druhé největší město v kraji a celý náš
okres měly svého pravicového poslance,“
vyhlíží směrem k parlamentním volbám.
Večerník nemohl nezeptat, proč na kandi-

dátní listině koalice Spolu chybí jméno jeho
manželky Milady Sokolové, náměstkyně primátora Prostějova a uvolněné zastupitelky
Olomouckého kraje? „Miladu navrhovala
na kandidátku do Sněmovny řada našich
členů. Zaznívalo, že její šance na zvolení by
pravděpodobně byla velmi vysoká. Nominaci ale jednoznačně odmítla, protože se chce
naplno věnovat práci na prostějovské radnici a propojení našeho města s aktivitami
Olomouckého kraje,“ zdůvodnil Petr Sokol
s tím, že koalice Spolu v rámci Olomouckého kraje bude bojovat o co nejvíce voličů.
„Popereme se o vítězství jak celostátně, tak
v našem kraji. Chceme změnu v celostátní
politice, aby lidem zůstalo co nejvíce peněz
a stát jim zbytečně nekecal do života. Sám
mám zkušenost učitele, takže se logicky zaměřím i na změnu ve školství. K tomu všemu
budeme potřebovat prostějovského pravicového poslance,“ vzkazuje voličům Petr Sokol.
(mik)
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FIALA
PRAHA, PROSTĚJOV Radim Fiala,
šéf poslanců Svobody a přímé demokracie, stále pociťuje intenzivní vazby
ke své domovině, Olomouckému
kraji. „Bráníme naši vlast, náš domov, naše občany, naše rodiny, naše
zaměstnance a naše firmy. Nekopeme za cizí zájmy, ale za zájmy České
republiky a jejích občanů,“ připomíná
opakovaně prostějovský rodák. Aktuálně jej trápí potravinová bezpečnost.
A právě k této problematice odpověděl na několik otázek Večerníku.

yy Co to vůbec znamená potravinová
bezpečnost. Je to výraz, kterému lidé
rozumí?
„Máte pravdu, že jsme přestali vnímat
některé zásadní věci, na kterých závisí naše budoucnost. Bereme mnoho
věcí samozřejmě. Věc jako nedostatek
potravin si nepřipouštíme. Více si už
začínáme připouštět dvojí kvalitu potravin a růst cen u kvalitních potravin.
Jsem přesvědčen že i koronavirová krize
trochu přispěla k tomu, že lidé začínají
vnímat reálněji některá rizika. Během

Foto: archiv R. Fialy

posledních let české zemědělství a potravinářství vyklízí pozice dovozu, a to
i v oblasti těch nejzákladnějších potravin. Naše hnutí říká, musíme to zastavit.
Naše země a naši zemědělci i potravináři mají dostatečný potenciál v základních potravinách zajistit plně produkci
pro trh České republiky. Pokud to neuděláme, tak při každé globální krizi budeme ohroženi nedostatkem potravin,
a to zcela zbytečně.“
yy Jak jste to chtěli zajistit, aby se na
trhu zvýšil podíl českých potravin?
„Byl připraven návrh zákona, který řešil
možnost pokutovat dvojí kvalitu potravin a který zaručoval postupný nárůst
podílu našich potravin na trhu. Bohužel
hnutí ANO v rozhodující chvíli podlehlo
tlaku nadnárodních korporací a Evropské unii, a tak se část zákona týkajícího
se podílu našich potravin na trhu nepodařilo prosadit. Věřím, že po volbách
budeme mít dostatečnou sílu to zkusit
opět prosadit.“
yy Takové návrhy jsou ale proti principu tržní ekonomiky?
„Ano, pokud by zemědělská politika
Evropské unie byla tržní. Jenže EU
nemá tržní zemědělství. Má agrární
politiku plně provázanou s regulacemi a dotacemi. Kdo mluví o obraně
tržních principů v kritice našich názorů, tak buď vědomě klame lidi, nebo
o problematice nic neví. Naše hnutí
nelže a držíme slovo dané lidem. Neu-

hýbáme před tlakem korporací ani před
diktátem Evropské unie. Kvalitní a silný
agrární sektor ekonomiky je jedním
z pilířů ekonomiky a hnutí SPD bude
bránit zájmy agrárního sektoru. Pomůže to regionům, zaměstnanosti a místní
ekonomické stabilitě. Chceme kvalitní
české potraviny. Ještě k otázce tržní ekonomiky obecně. Čínská ekonomika je
svobodnější a více postavená na tržních
principech než ekonomika v Evropské
unii. Věřte, že mě to rozčiluje. Dotační
eurosocialismus rozežírá naši zem jako
rakovina.“
yy Součástí volební kampaně budou
podle novin Na vlastní oči potravinové jarmarky. Co tím chcete ukázat?
„To je jednoduché! Ukážeme našim
lidem, že existují české potraviny a že je
naši výrobci produkují za dobré ceny.
Chceme ukázat, že naše země má šikovné sedláky, farmáře a potravináře,
na které by se mohli lidé spolehnout, že
dostanou koupit kvalitní a dostupné potraviny. Samozřejmě chceme upozornit
i na obecný problém potravinové bezpečnosti. Pokud ji nemáme, tak mizí i kus
národní svobody a nezávislosti. Ztrácíme
bezpečnost potravinovou, můžeme ztratit energetickou bezpečnost, chyběly
nám zdravotní prostředky a v ekonomice máme problém produkovat hotové
výrobky. Co tedy budeme mít? Dluhy?!
To nesmíme připustit a musíme myslet
na naše děti.“
(pr)

21062510844
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Příští číslo
vychází z důvodu
státních svátků

aneb jsme s vámi u toho...

KOUPILA ZA 14 TISÍC FALEŠNÉHO
„STAFORDA“.
EXKLUZIVNĚ
32'32Ő,/$012æÌ518"
Než si koupíte drahého psa, něco si o chovateli zjistěte!
PROSTĚJOVSKO V polovině května paní sehnala na stránkách
internetového bazaru nabídku na prodej amerického stafordširského teriéra z jedné z obcí na Prostějovsku. Rozhodla se jej
koupit, vyplatila za něj 14 000 korun. Teprve později zjistila, že se
nejedná o čistokrevného „staforda“. Sama nyní hovoří o tom, že
nevědomky podpořila množírnu psů, před níž se snaží varovat.
ny definuje, chovatelům nařizuje
vést přesnou evidenci prodaných
i darovaných štěňat a zakazuje jejich
pro Večerník
prodej na veřejných místech. To
však neznamená, že by nekontroloMartin
vaný chov zvířat zmizel ze světa.
ZAORAL
„V okolí Prostějova se nachází mnoTéma množíren je mezi lidmi žírna psů. Já sama jsem se nachytala,
hojně diskutované. Od letošního dala jsem čtrnáct tisíc korun za něco
1. února platí novela, která množír- jako americký stafordširský teriér.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Přímo od veterináře mi štěně předala gravidní paní s tím, že mi kupní smlouvu pošle obratem. Bohužel
jsem jí věřila,“ napsala na sociální síť
jedna ze žen, která si chtěla pořídit
čistokrevného psa. To se jí však nepodařilo. „Po zjištění, že štěněti není
ani osm týdnů, jsem začala pátrat.
U veterináře jsem zjistila, že fenka
měla jedno očkování a odčervit ji
měla sama majitelka. Ta to však očividně neudělala. Ukázalo se, že se
jedná o křížence, vše jsem předala
policii. Štěňátko mám ale už asi měsíc a už bych ho nedala,“ dodala.
Podle názoru mnohých si člověk
může buď pořídit psa s průkazem

/PQåÊTP[XPKEJåLUQWRUKMXčNK\KUMWXGXGNMÆOEJQX¾PKXGwRCVPÚEJRQFOÊPM¾EJ
LUQWLKåPGNGI¾NPÊ
Foto: Facebook

původu z ověřené chovné stanice,
nebo si vzít voříška z útulku. Vše
ostatní dle nich může být podporování množíren. „Všechno má
svůj rub a líc. Jsou slušní chovatelé a pak jsou prostě množírny.
Nechápu, jak si někdo může koupit psa za několik tisíc s tím, že si

nezjistí nic o chovné stanici nebo
podpoří množitele bez papíru.
Existuje například Klub chovatelů,
který má své webové stránky a na
nich se toho dá hodně dohledat,“
poradila jedna ze žen, která má
s chovatelstvím psů očividně bohaté zkušenosti.

3)@n<I@>CNM<UDGH<GJPCJGàDàFP
LEŠANY Na silnici v centru Lešan
došlo minulé úterý k neštěstí. Řidič osobního vozidla zde srazil
malou dívenku. Ta podle policie řidiči škodovky vběhla před auto zcela nečekaně
z chodníku a muž za volantem
už nedokázal střetu zabránit.
Školačka byla s těžkým zraněním
převezena do Fakultní nemocnice
Olomouc. Večerník ale zjistil, že
se ji lékařům podařilo stabilizovat.
„V úterý 22. června vpodvečer jel
po místní komunikaci v Lešanech
řidič s vozidlem Škoda Fabia ve
směru na Zdětín, když mu náhle
z pravé strany z chodníku vběhla do
jízdní dráhy nezletilá chodkyně. Ta
chtěla přeběhnout na druhou stranu ulice. Dívenka to bohužel nestihla a došlo k nárazu, po kterém
upadla na komunikaci,“ přinesla
hrozivou informaci Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Na místo neštěstí dorazila rychle
sanitka a těžce zraněnou školač-

AŽ V PONDĚLÍ
12. ČERVENCE

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vlaky do
Olomouce nevyjedou
Prostějovsko (mls) – Kdo cestuje vlakem z Prostějova přes
Vrbátky do Olomouce, musí po
celý následující týden počítat
s výlukou. Ta začne už v pondělí 28. června a skončí v neděli 4.
července. Po dobu výluky budou
všechny vlaky na této trati nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která se bude řídit dle
výlukového jízdního řádu.

'R6PUzLF
XzQHRGERÄÉWH
Kostelec na Hané (mls) – Řidiči
pozor! O uzavírce silnice do Kostelce na Hané jsme již opakovaně
informovali. Od čtvrtka 1. července již nebude dále možné při
jízdě od Prostějova odbočit ve
směru do Smržic. Lidé se pak do
Kostelce budou muset vydat buď
po Plumlovské a následně po „Tiché“, nebo z Držovic pokračovat
přes Smržice. Důvodem uzavírky
je budování severního obchvatu
Prostějova.

Opìt se rozrostou
Olšany u Prostějova (mls) –
Tohle se jiné obci v regionu nepodařilo. Za uplynulých patnáct
let dokázaly Olšany u Prostějova zvýšit počet svých obyvatel
zhruba o třetinu. Nyní chystají
další obytnou zónu. V souvislosti
s tím aktuálně žádají o stavební
povolení pro vedení plynovodu
a veřejného osvětlení.

Å-(-Ì67$9/e.$į,
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ku převezla na urgentní příjem
Fakultní nemocnice Olomouc.
„S oběma účastníky nehody byla
provedena dechová zkouška na
alkohol, která byla negativní.
U řidiče byl proveden i orientační
test na návykové látky se stejným
negativním výsledkem. Hmotná
škoda byla předběžně stanovena
na 30 tisíc korun. Míra zavinění na
této dopravní nehodě je i nadále
předmětem vyšetřování,“ přidala
Zajícová.
Večerník se dva dny po tomto neštěstí dotazoval mluvčího Fakultní
nemocnice v Olomouci na zdravotní stav malé dívenky. A přišla
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Do Laškova
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optimistická odpověď. „Pacientka
byla přijata na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice
Olomouc a v současné době je
hospitalizována na Dětské klinice
ve stabilizovaném stavu,“ prozradil Adam Fritscher.
(mik)

Laškov (mls) – Tady si už
prostě museli zvyknout! Lidé
z Laškova za uplynulé dva roky
zažili tolik uzavírek, že to široko daleko nemá obdoby. Nejinak je tomu i letos. Kompletní
uzavírka silnice mezi Laškovem
Kandií a Novou Dědinou měla
původně začít už 1. června, nakonec se její termín o měsíc
posunul. Uzavírka by měla trvat
od čtvrtka 1. července až do 15.
srpna. „Místní se ke svým nemovitostem i nadále dostanou,
ostatní se budou muset naší obci
vyhnout,“ upozornil starosta
Laškova Ladislav Jedlička.

$WFGUGX2NWONQX÷UVCX÷VXGXGNMÆO"
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záměru však vznikla petice, kterou nakonec podepsalo více jak dvě stě lidí.
Radnice záměr obhajovala s tím, že stavebních parcel na okraji města vznikne
méně, než se v petici uvádí.
Veřejné projednání územního plánu
bylo naplánované už na loňský pod-

zim, kvůli covidovým opatřením na
něj přichází řada až nyní. „Setkání
s občany bude zahájeno v 15:00 hodin v kulturním domě v Žárovicích,“
potvrdila Večerníku středeční termín
starostka Plumlova Gabriela Jančíková.
(mls)

21062510838

PLUMLOV Tady by mohlo být
rušno! Velká diskuse se v Plumlově
rozhořela loni v létě po zveřejnění
článku ve Večerníku týkajícího se
chystané změny územního plánu.
Celá záležitost by měla přijít na řadu
na veřejném projednání územního
plánu města Plumlova, které se bude
konat už tuto středu 30. června.
Potřebuje Plumlov nový impulz v podobě příchodu mladých rodin? Nebo
naopak hrozí, že se z něj stane anonymní satelitní městečko? Takové diskuse se vedly v Plumlově v souvislosti
s přípravou nového územního plánu.
Jeho návrh mimo jiné počítá s řadou
nových stavebních parcel. To by v budoucnosti vedlo také ke zvýšení počtu
obyvatel města.
Změna se nejvíce týkala výstavby
rodinných domů v lokalitě Nad Cvrčelkou nacházející se na okraji města
ve směru na Ohrozim. Proti tomuto

21062410831
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Neopatrnost a zapomnětlivost
stála ve středu 23. června seniora 123 200 korun, které měl
v pánské kožené příruční tašce.
V Němčicích nad Hanou na přesně nezjištěném místě tašku ztratil, protože si ji předtím položil
na střechu vozidla, nasedl a odjel. Při jízdě po obci mu sklouzla
ze střechy a zůstala zřejmě někde ležet. I přestože byly uvnitř
mimo hotovosti i doklady poškozeného, tak nalezenou tašku nikdo nevrátil ani na policii, ani se
přímo neobrátil na jejího majitele. Poškozený přišel na služebnu
ohlásit, co se mu stalo, a policisté, kteří byli ve službě, vše sepsali
a zahájili úkony trestního řízení
pro trestný čin zatajení věci s jednoletou trestní sazbou odnětí
svobody.

Přišel o desítky tisíc

Minulé úterý 22. června dopoledne oslovil muž středního věku
poškozeného v místě bydliště
s tím, zdali nepotřebuje pomoc
s nějakou prací při rekonstrukci
domu v Němčicích nad Hanou.
Během hovoru a v nestřeženém
okamžiku sebral ze stolu peněženku se všemi doklady, platební kartou, hotovostí necelých
1 530 korun a z místa utekl.
Okradený muž se snažil zloděje
dohonit, ale neměl na to dostatek sil. Díky popisu se přivolaným policistům podařilo podezřelého do 10 minut zadržet
a následně převézt na oddělení,
kde s ním byly provedeny potřebné úkony. Muž je podezřelý
z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.

Za pár minut ho měli!

V období od 13. do 19. června se
neznámý pachatel vloupal do
lodního kontejneru v Protivanově. Zloděj překonal plot a vnikl
na zahradu. Potom si to zamířil
k přepravnímu kontejneru, ze
kterého odstranil visací zámky
a vnikl dovnitř. Z kontejneru odcizil zahradní traktor značky
Wisconsin za 80 000 korun. Pachateli hrozí za přečin krádeže
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Odjel traktorem

.521,.$
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HVOZD Tahač s návěsem plným dřeva
minulé úterý odpoledne havaroval mezi
obcemi Hvozd a Luká. Utrhala se pod ním
krajnice a vozidlo se i s nákladem převrátilo
na bok do příkopu. A řidič? Kdyby ho nezadrželi hasiči, utekl by! Jak záhy vyšlo najevo,
cizinec byl opilý, jak zákon káže, policistům
nadýchal bezmála tři promile alkoholu.
„Řidič pod vlivem alkoholu najel s autem
vpravo na nezpevněnou krajnici, která pod
tíhou vozu povolila a souprava se sesunula
do travnatého břehu, kde se převrátila na
bok. Nezraněný třiatřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti chtěl od nehody odejít, ale
zabránili mu v tom hasiči, kteří se na místě
nacházeli,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Brzy vyšlo najevo, proč asi chtěl cizinec místo
nehody tak rychle opustit. „Jakmile se hlídka
dostavila na místo, byl řidič vyzván k dechové zkoušce, která vykázala hodně vysokou
hodnotu 2,83 promile alkoholu v dechu. Nezodpovědný řidič se k požití alkoholu před

poukázka na občerstvení – a šup na
trasu. „Svého času jsem inicioval, aby
vznikl okruh ideální pro Štrapáce. Turisté se toho chytli a vytvořili v roce
2016 novou značku. Následně jsme
tři roky vedli trasu po nové značce.
Lidem se to líbilo, trasa vedla z větší
trasy přírodou. Cyklotrasy měníme
každý rok, tam to problém není, turistické pak jednou za tři roky. Letos byl -QPKEMÆiVTCR¾EG\PQXWRąKXGFN[NKFKMVWTKUVKEG0CVTCU[UGX[FCN[XwGEJP[IGPGTCEG
tedy první rok nových tras,“ prozrazu- byl spokojený. I když... „Myslím si, že i pořádné přeháňky. Možná se někteří
je Večerník hlavní pořadatel Stanislav loni to bylo lepší, přestože bylo špat- zalekli toho, že vše ještě není s koronaDostál. Při pohledu na návštěvnost né počasí a dost poprchávalo, někdy virem vyjasněné,“ říká okolo půl deváté dopoledne. A potvrdilo se to, přišlo
3x foto: Michal Sobecký
nakonec 260 lidí, což není špatné číslo, ale je mírně nižší než loni.
Na trať přitom vyrazili jak pravidelní
účastníci, tak lidé, kteří zde byli úplně
poprvé. například Kateřina Nováková,
která vyšla na trať i s kočárkem. „Rozhodli jsme se jít deset kilometrů. Víc
bychom nedali, tři kilometry jsou jen
na chvíli,“ usmívala se. Ona i mnozí
další účastníci se po návratu moh-

jjaké
akéé bbyly
yly ko
konické
onické šštrapáce…
trapááce…
…

se na startu Ladislav Dostál. Turistiku provozuje rád, hlavně však přišel
podpořit svou rodinu. „Organizátoři
jsou z rodiny, dělají to už několik let.
Hlavní vedoucí už má taky léta a až
skončí, nevím, jak to dopadne, víc jak
půlka pořadatelů je z rodiny,“ konstatuje Dostál, který se na cestu vypravil
s příbuznými po osmé hodině ranní.
Mnoho lidí právě dorazilo s celými rodinami. Stejně tak se připojovali celé
skupinky cyklistů. Přesto ale odbavení
probíhalo rychle
– mapka, registrace,
y

libovalo si 260 účastníků

„Chození nám nevadí,“

li těšit nejen na dobrý pocit z cesty
a občerstvení, ale taky na tombolu.
„V nabídce máme loveckou soupravu,
která se skládá z plácačky na mouchy,
mucholapky a pastičky na myši. Loni
jsme tam ale měli večeři pro dva – dvě
vietnamské polévky za čtyři devadesát
jedna. Máme tam ale taky grilovací
žulový kámen. Už nám ho jednou
táhli turisté v baťohu až do Karlových
Varů,“ smál se Stanislav Dostál a připomněl, že nechybí ani tradiční cena
od místních zemědělců, tedy mák
a kmín.

Foto: Michal Sobecký

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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ravou. Za obcí Hrubčice nerespektoval zákazovou dopravní značku
s dodatkovou tabulkou, která oznamovala, že na daný úsek komunikace
mohou vjíždět pouze vozidla stavby.
Vjel na vyfrézovanou část, pokračoval dál a po pár metrech prorazil
pletivo oplocení stavby mostu a s autem spadl do výkopu a čelně narazil
do mostní konstrukce,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

ale vyšlo najevo, že podezřelý nemá
řidičské oprávnění k řízení čtyřkolky,“
uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Havárie je nadále v šetření policistů
z prostějovského dopravního inspektorátu. Hmotná škoda vznikla pouze
na čtyřkolce, a to v předběžné výši
10 000 korun.
(mik)
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URČICE Naštěstí jen lehčí zranění
si v neděli 20. června způsobil sedmačtyřicetiletý řidič čtyřkolky při
jízdě z Alojzova směrem na Určice.
V nemocnici pak skončila i jeho spolujezdkyně. Policisté při šetření této
havárie přišli na to, že uvedený muž
neměl za řídítky čtyřkolky vůbec co
dělat!
„V prostoru bývalé skládky zřejmě nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, najel na pravou krajnici a havaroval mimo komunikaci. Stroj se přitom
převrátil na bok a řidič i se spolujezdkyní utrpěli zranění. Oba byli převezeni
do nemocnice na vyšetření. Dechová
zkouška u řidiče nepotvrdila, že by řídil
pod vlivem alkoholu. Šetřením nehody

éV[ąMQNMW

Domov v Bedihošti

Cizinec skončil v nemocnici. „Při
nehodě se uvedený řidič zranil a byl
sanitkou převezen do nemocnice na
vyšetření, kde zůstal hospitalizovaný.
Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Hmotná škoda byla vyčíslena
na padesát tisíc korun,“ doplnila Zajícová s tím, že nehoda je stále v šetření.
(mik)
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HRUBČICE Vytrestal sám sebe,
a to pořádně! Cizinec za volantem
Opelu během předminulého víkendu absolutně nerespektoval zákazovou značku, která už nějaký ten
týden uzavřela silnici kvůli rekonstrukci ve směru od Čechůvek na
Dub nad Moravou. Na stavbě pak
autem napálil do rozestavěného
mostu a spadl do výkopu! S těžkým
zraněním skončil v nemocnici.
„V sobotu 19. června před půlnocí jel
pětapadesátiletý cizí státní příslušník
s vozidlem Opel Astra po silnici od
Prostějova směrem na Dub nad Mo-
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jízdou policistům přiznal, ale nebyl schopen
říci, kolik toho vypil. Z místa byl sanitkou
převezen na ošetření a v nemocnici zůstal na
pozorování do ranních hodin,“ sdělila dále
mluvčí krajské policie.

(QVQ2QNKEKGè4

Hmotná škoda byla předběžně stanovena na
530 000 korun. „Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“
uzavřela Miluše Zajícová.
(mik)
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Nadýchal 2,83 promile...

DRŽOVICE V posledních třiceti letech byly
školy spíše zmenšovány
nebo rovnou zavírány.
Platí to třeba o Vícově
nebo
Dobromilicích.
A bez základní školy se
musí obejít také děti
v Držovicích. Brzy by
tomu tak ale nemuselo
být, obec totiž před časem uveřejnila anketu,
v níž se ptá obyvatel, zda
školní budovu v obci obnovit. A velká většina se
vyslovila pro. Přání se
pak osazenstvo obecního
úřadu rozhodlo vyhovět.
„Čekáme nyní na projektovou dokumentaci. Lidé
se vyjádřili, většina byla
pro. Obyvatelé by byli za
návrat školy rádi,“ konsta-

tuje starosta obce Jaroslav
Studený. Výsledkem by
mělo být, že část Obecního domu, který byl dříve
školou, by se pro tento
účel znovu využívala.
A vzniknout by také měla
přístavba. „Zatím ale nemáme vůbec odhad na finance. V rámci projektové
dokumentace si necháme
zpracovat i odhad, slepý
rozpočet,“ informoval starosta obce.
Její žáci nyní musí dojíždět
do prostějovských škol,
nejčastěji v ulici E. Valenty.
„Naši školu bychom mohli
začít stavět před koncem
příštího roku. Pokud samozřejmě vše půjde dobře,“
dodal starosta Držovic Jaroslav Studený.
(sob)

KLOPOTOVICE Pokud vjíždíme
z vedlejší silnice na hlavní, většinou „čumákem“ napřed. Ovšem
žena středního věku to vzala úplně
za opačný kopec. U Klopotovic vycouvala na silnici ve chvíli, kdy tudy
projížděl muž na motorce. Došlo
ke srážce s následným lehkým zraněním.
V pondělí 21. června krátce před patnáctou hodinou vyjížděla jednapadesátiletá
řidička osobního vozidla Škoda Fabia
z boční cesty před nepřehledným vrcholem stoupání na komunikaci mezi obcemi Klopotovice a Věrovany. „V daný
okamžik jel od Věrovan třicetiletý řidič
motocyklu Yamaha. Řidička vozidla při
couvání nedala motocyklu přednost
a střetla se s ním. Řidič motorky byl lehce zraněn,“ informoval Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami,

na vozidlech vznikla škoda za šedesát tisíc korun. Nehodou se zabývají
policisté ze služby dopravních nehod
v Prostějově,“ dodal Hejtman. (mik)

5QWF÷ RQFNG TQ\DKVÆJQ \CFPÊJQ UMNC
QUQDPÊJQCWVCOWUGNQUGLGFPCVQXGNOK
UKNPÚP¾TC\/QVQTM¾ąCNGPCwV÷UVÊWVTR÷N
LGPNGJMÆ\TCP÷PÊ ZHQVQ2QNKEKGè4

ze strany 4

Proè ministerstvo
nezasáhlo?

minulost. Jako její jednatel byl v minulosti veden mimo jiné syn Kateřiny
Koldové, který za prodej drog později
skončil ve vězení. Sama Kateřina
Koldová se v ní angažovala pouze
zprostředkovaně
prostřednictvím
své společnosti KA Partner. Toto
společenství však již bylo ukončeno.
Obyvatelé Domova pro seniory
v Bedihošti by se měli těšit z nízkého
nájmu. O bydlení byl mezi lidmi solidní zájem, který však kvůli neúměrným
průtahům již výrazně opadl. Kdy tedy
bude dokončen? Současní zástupci
společnosti Lazecká invest v této souvislosti už několik let opakují stále to
samé...

Večerník tedy zajímalo, co na celou záležitost říká Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR), které dotaci
Společnost Lazecká invest, která do- na projekt poskytlo. To potvrdilo, že
taci inkasovala, má za sebou bohatou v současnosti místo Kateřiny Koldové

Stále to samé

BEDIHOŠŤ Dotace ve výši 4,8 milionu korun byla před lety poskytnuta společnosti Lazecká invest.
Jako kontaktní osoba při žádosti
o dotaci byla vedena právě Kateřina
Koldová, přestože oficiálně nebyla
jednatelkou společnosti a sama
byla v osobním bankrotu. Dle podmínek přijetí dotace měl být projekt realizován do dvou let.
To se však nestalo a ani dnes, tedy po
více jak pěti letech od začátku výstavby,
nebyl Domov pro seniory zkolaudován
a předán do užívání. Kateřina Koldová
však žádnou zodpovědnost v souvislosti s tímto projektem necítí. „Svůj podíl
ve firmě jsem prodala, na tom určitě
není nic nezákonného,“ reagovala
před časem na náš dotaz. Víc se o celé
záležitosti odmítla bavit.

➢

Aktuálně Kateřina Koldová figuruje jako hlavní hybatel stavby
rozsáhlého bytového domu v areálu
prostějovské Galy a menšího projektu v Plumlově. Na všechny byty
přitom již byly vybrány rezervační
zálohy, realizace obou projektů se
rozjela bez vydání platného stavebního povolení. Padne dlouhý STÍN
MINULOSTI i na ně?

Vznikne u Galy
E\WRYÙGÕP"

jedná s někým jiným. „Byli jsme informování o stavu a zdržení, který mělo
být aktuálně způsobeno pandemií
covid-19. Ke kolaudaci zřejmě dojde v letošním roce. Následně bude
uzavřena zástavní smlouva. V případě,
že nebude kolaudační souhlas udělen,
budou podniknuty zákonné kroky
v podobě stanovení odvodu,“ zareagovala na naše dotazy Veronika
Vároši, ředitelka odboru komunikace
MMR.

%MĄU<1JOµGIîUKDOÑnJA½M iMQNWQDPQXÊOG +@JK<OMIµÜ@I<U<QJG<IO@H PG\MQNCWFQX¾P
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Cizinec chtěl utéct, zadrželi ho hasiči.
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„Půjdeme deset kilometrů. Ale ještě
studujeme, kudy vyrazit. Protože to
absolvujeme už několikátý rok. Protože jsme se už párkrát v Konici zamotali. Až po
chytli
p chvíli jsme
j
y vítr,,“ smál

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

KONICE Krásné počasí a vyhlídka na kilometry pěkné krajiny a pohody. Co víc si turista může
přát? Snad jen zapojit se do některé turistické akce v regionu. Jednu takovou pořádal Klub
českých turistů právě v Konici. Šlo přitom o klasiku: Konické Štrapáce. Oblíbená tradiční akce
znovu lákala jak pěší, tak cyklisty. Ostatně nabídka tras nebyla malá. Turisté tak mohli vzít
zavděk i tříkilometrovou procházkou, naopak cyklisty čekalo i 120 kilometrů, během nichž se
podívali do třech různých regionů. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

TURISTÉ VYRAZILI NA KONICKÉ ŠTRAPÁCE VE VELKÉM

3URMHOX]DYËUNRX]PU]DêLOVHSRQ¿UD]X

aneb jsme s vámi u toho...

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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PR
ROST
TĚJO
OV Firma Mubea
v Prostějově je dodavatelem součástek do všech významných automobilek nejen po celé Evropě,
ale také ve světě. Její jednatel Večerníku velice detailně popsal, jakým způsobem chod firmy ovlivnila pandemie covid-19 a kam se
výroba komponentů bude ubírat
dále. Zajímavý je bezesporu i pohled jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu na pověstnou
německou důkladnost a také na
působení v Číně a Rusku. Rodák
z Jablonce nad Nisou Miroslav
Mikula (na snímku) se ovšem nyní
s celou rodinou cítí nejlépe na
Hané, kde našel nový domov.

28. června 2021

splnění jedné z podmínek, tzn.
absolvované očkování, prodělání
nemoci nebo negativní test, jsme
od povinnosti nosit roušku nebo
respirátor ustoupili.“
yy
y Byly ohledně zavedení uvedených podmínek i nějaké potíže
v rámci firmy?
„Setkali jsme se určitými problémy,
ovšem stále zdůrazňujeme, že to, co
my nařizujeme, je pouze to, co je
v první řadě kvůli ochraně zdraví na
našich zaměstnanců. Abychom udrželi
disciplínu a dodržování opatření,
která byla nutná podle čísel nakažených osob v Prostějově a okolí,
tak jsme jí ve finále docílili i těmito
perzekucemi. Díky tomu

WWW.VECERNIKPV.CZ

rozhovor večerníku - 1. díl

Jednatel firmy Miroslav Mikula poskytl detailní
pohled na chod provozu největšího výrobce autodílů
odhadujete, že bude situace vypadat v době postcovidové?
„Firma Mubea je dodavatelem součástek do všech významných automobilek nejen po celé Evropě, ale

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerní
ík
Večerník
se ptal

a kvůli vysokým investicím, které
v posledních letech proběhly, případné snížení počtu zaměstnanců
nepřipadá v následném období
v úvahu, spíše budeme kapacity ješzvedat.
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V roce
roce 2020
20020 mělo
mělo zastavení
zaastavvení
obrovv
výroby na dva měsíce obrov
ský vliv na naše hospodářské
výsledky včetně ponížení
ve druhé polovině roku oproti
původnímu plánu. Krize se také
prohlubuje i nedostatkem mate-

Petr KOZÁK
KOZ
Z ÁK
za přispění
přispěění
Jana Frehara
Jana
Fre r
a Michala Kadlecee
yy
y Už více než rok se celý svět potýká s těžkostmi vyvolanými pandemií covid-19. Jak tuto situaci
zvládla firma Mubea?
„My samozřejmě tuto situaci zvládáme stejně jako celý automobilový
průmysl... To znamená, že prvotní
nástup covid-19 v minulém roce nás
ovlivnil výrazně, protože jsme museli na dva měsíce uzavřít naše provozy. V současné době vyrábíme
v porovnání s rokem 2019 o mínus dvacet procent. Přičemž tak,
jak je známo, jsme v posledních
čtyřech letech investovali velké
prostředky do inovace a zvýšení
výrobních kapacit. Takže i přes
potíže máme v plánu nárůst výý
roby o dvacet pět procent vyšší
než v předešlém roce.“

bě nedostatku čipů toto číslo určitě
ovlivní. V každém případě už nyní
mohu říct, že minimálně ani další
dva roky nebudou čísla dosahovat
hodnot jako před covid-19.“
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říkám
d acet
procent níže, ale celkový provoz je
nadále zcela zabezpečen a my jako
prostějovská firma budeme nadále
růst.“
yy
y Berete jako pozitivní alespoň
fakt, že je možnost přijímat nové
zaměstnance a vybírat si vhodné
kandidáty?
„Je těžké říct, že se jedná právě o pozitivní věc. Pokud přijde nemoc,
která zabíjí lidi, tak to opravdu moc
dobré není. Ač máme svým způsobem větší možnosti výběru zaměstnanců, tak musíme také zasahovat
do jejich osobního života, takže
ono to opravdu zase až tak pozitivní
není.“

notek, jedná se především o osoby,
které byly bezpříznakové. Neměli
jsme však doposud žádný větší problém, který by se týkal vyššího počtu
nakažených v celé firmě. I díky těm
opatřením, které jsme zavedli, jsem
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„My jsme jako firma zaváděli opatření včetně testování s předstihem
oproti vládním nařízením. A troufám si říct, že i když se jednalo o peníze v řádech milionů korun, bylo to
jednoznačně správné rozhodnutí,
které budeme podporovat i nadále.“
yy
y Jak už jste také zmiňoval, vy
stále přijímáte nové zaměstnance
a na rozdíl od jiných firem nemuselo dojít k nějakým hromadným
výpovědím.
„Ano. Stále plánujeme přijímat další
zaměstnance a v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Samozřejmě že aktuální nedostatek čipů nás

Foto: Michal Kadlec

Sehnat zaměstnance je v posledních letech opravdu
složité. My nabízíme dlouhodobou stabilitu jak finanční,
tak i pracovní. A růst firmy samozřejmě souvisí také
s možností kariérního růstu i pro naše zaměstnance. Snažíme se
tak hodně pracovat s našimi dlouhodobými zaměstnanci.
Drtivá většina pracovníků je ze zdejšího regionu...

yy
y Dá se konkretizovat, co bylo
pro vás tím nejtěžším, čím jste si
za poslední rok musel projít?
„Tak v první řadě jsme se museli
vyrovnat s vládními nařízeními
covid-19. Dále jsme museli odolávat spoustě vlivů, které zasahují
do chodu firmy počínaje home-officem až po opatření, která byla
spojená s nařízeními. Celá naše
společnost tak měla poměrně tvrdá nařízení. Nyní testujeme každý
týden všechny zaměstnance s výjimkou těch, kteří byli očkování,
nebo covid-19 prodělali v posledních 180 dnech. Toto se promítá
i do nošení roušek v provozu. Při

je disciplína v provozu i v kancelářích dostatečná.“
yy
y Takže nějaké radikální řešení, že by kvůli tomu musel někdo firmu opustit, jste používat
nemusel?
„I k tomu došlo, ale těmto opatřením jsme se snažili do poslední
chvíle vyhnout. Pokud bych to
měl však uvést v konkrétních případech, jednalo se o osoby, které
s opatřeními nesouhlasily a rozhodly se naši firmu samy opustit.
Bavíme se však pouze o jednottaké po celém světě. Plánovaná výrokách zaměstnanců.“
yy
y Jak se vám v této době daří za- ba se oproti plánům pro roky 2019
jistit nové zakázky a výrobu? A jak a 2021 snížila zhruba o dvacet procent. Aktuálně do dodávek vstupuje
také nedostatek elektronických součástek a komodit v automobilkách.
Předpokládá se, že navýšení kapacit
MIROSLAV MIKULA
výroby čipů by mělo proběhnout
✓ narodil se v roce 1968 v Jablonci nad Nisou v průběhu tohoto roku, s tím by
mělo dojít i k opětovnému uklidnění
✓ aktuálně žije s rodinou v Olomouci
trhu. Naši firmu v Prostějově tato si✓ jednatel společností Mubea Prostějov,
tuace aktuálně ovlivňuje, ale společMubea Slovensko a Mubea Rusko
nost by měla minimálně do konce
✓ vystudoval Technickou univerzitu
VŠB v Ostravě
roku 2023 nadále výrazně růst.“
✓ dříve pracoval v různých vedoucích pozicích ve společnosti Benteler
yy
y I přes zmíněné obtíže se tak dá
✓ ve firmě Mubea pracuje od roku 2012
říct, možná i pro někoho překva✓ má pracovní zkušenosti ze střední Evropy, z Německa, Ruska a Číny pivě, že situaci zvládáte dobře?
✓ mluví anglicky, rusky a německy
„Naše strategie do dalších let byla,
zajímavost: v rámci obchodních a soukromých cest navštívil
aby i nadále platil dlouhodobý růst
již 28 olympijských stadionů po celém světě
naší firmy. Ta vznikla již v roce 2016

vizitka

riálu, což znamená navýšení vstupů
do naší výroby.“
yy
y O jak výrazný pokles výroby
automobilů se jednalo?
„Naše výrobky jsou součástí podvozku, tím pádem se nás například
nedotýká ani elektromobilita, která
jde stále více kupředu. My dodáváme pro automobilový průmysl
a aktuálně řešíme ponížení, které
bylo na začátku roku 2020 a svým
způsobem to na těchto hodnotách
od té doby stagnuje. Když to řeknu
úplně jednoduše, v roce 2018 bylo
na světě vyrobeno čtyřiadevadesát
milionů aut a v roce 2020 jich bylo
vyrobeno necelých jedenasedmdesát milionů kusů. Na letošní rok
je plánovaná výroba na osmdesáti
milionech, přičemž vstup v podo-

yy
y V médiích se aktuálně objevují
informace ohledně nedostatku
čipů pro výrobu automobilů. Dotýká se to i vaší společnosti?
„Ano, v posledním měsíci dochází
ke skokovým ponížením dodávek.
Automobilky zavírají své výrobní
závody z důvodu nedostatku elektronických součástek. Má to dopad
i na nás.“
yy
y Už jsme nakousli téma testování zaměstnanců. Mohl byste
prozradit, jak to ve vaší firmě probíhá?
„Testujeme dva dny v týdnu přes
externí dodavatele a testujeme každého zaměstnance jedenkrát týdně,
přičemž platí výše uvedené výjimky.
Mohu potvrdit, že jsme už i objevili
určité pozitivní případy v řádu jed-

v náboru přibrzdil, ale jistě od konce
prázdnin budeme opět přijímat ve
větší míře. Už od loňského srpna do
dnešních dnů máme přibližně o dvě
stě zaměstnanců více.“
yy
y Souvisí to s novou výrobní halou, nebo bylo potřeba posílit také
stavy na dalších pracovištích?
„Ano, má to určité souvislosti s novou halou, což byla investice, která
započala v roce 2018, a nesporně to
mělo svůj podíl na dalším navýšení
kapacit. Ale také to souvisí s rozšířením kompetencí firmy v rámci
divize.“

DRUHOU ČÁST
ROZHOVORU NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
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Konstelace hvězd Prostějova
Zase je tu doba, kdy nadáváme na přílišné vedro. Přitom zapomínáme
na to, že pořádné letní počasí na sebe letos nechalo hodně dlouho čekat.
Prostějované tento týden budou vyhledávat místo u vody a nebude je
zajímat nic jiného.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Hodně
lidí vám bude skládat komplimenty
a budou se snažit vetřít do vaší přízně. Mějte se však na pozoru, ne každý tak bude činit bez toho, že by měl
nějaký ten skrytý úmysl. A převážně
hodně zlý.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Prožijete naprosto bezstarostné chvíle plné pohody, na což nejste zvyklí. Může se
tak zdát, že dny volna si nedokážete
užít tak, jako jiní. I přes zasloužené
chvíle odpočinku tak budete myslet
na práci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Máte
plno parádních plánů, ovšem mnohé vezmou za své jen kvůli tomu,
že jste ledabylí a všechny přípravy
necháváte na poslední chvíli. Pokud
chcete alespoň v něčem uspět, buďte pečlivější.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vaše domácí spotřebiče potřebují nutnou
opravu. Používáte je totiž hodně
dlouho bez toho, že byste jim věnovali patřičnou péči. Nepouštějte se
do toho ale sami, pozvěte si odborníky. Vy na nic nesahejte!

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na vašem pracovišti přivítáte nováčka, který se
v pracovních úkolech nebude absolutně orientovat. Bude potřebovat
pomoc a právě vy zde budete od
toho, abyste ho zaučili. Je to práce
navíc, ale neodmítejte to.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vašem
partnerském vztahu to už poněkolikáté zaskřípe, nicméně i teď se budete snažit spory vyřešit a udobřit
se. Otázkou je, zda děláte správně
a zda by už konečně nestálo za to
partnera vyměnit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dostanete nabídku lépe placené práce. Změnu zaměstnání ale zvažte, peníze
nejsou všechno. V tom současném
jste spokojeni, práce vás baví a mezi
kolegy máte spoustu přátel. Bude to
těžká volba.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Konečně máte dovolenou, na kterou jste
se tolik těšili. Budete se enormně
snažit, abyste si volné dny užili a nic
vám nestálo v cestě. Pohodu může
narušit jen nedostatek peněz, ale vy
to zvládnete.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Hned na začátku týdne budete řešit
zásadní životní problém. Budete čelit kontrole, která si na vás od podlahy došlápne. Audit nedopadne pro
vás vůbec dobře a hlavu budete mít
plnou starostí.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Doposud jste si mysleli, že váš
známý je tím nejlepším životním
přítelem. V těchto dnech vás ale
hodně zklame. Budete nuceni vztah
k němu přehodnotit, což vás bude
hodně bolet.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Už
delší dobu máte v hlavě adrenalinové sporty a minimálně jeden byste
si nyní chtěli vyzkoušet na vlastní
kůži. Zvolte si ale jen takovou činnost, která vás neohrozí na životě
a zdraví. Buďte soudní!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Začněte
myslet na mnohem úspornější život
než doposud. Očekávejte výrazné
finanční ztráty, které nepůjde jen
tak lehce nahradit. Jste sice zvyklí
utrácet, teď je s tím ale utrum. Myslete na zadní vrátka.

nákupní
servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA...
ELENINA
LENINA
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Ve čtvrtek 17. června se uskutečnilo společné setkání zástupců
ZŠ, zastupitelů, firem a dalších
aktérů z území Prostějovska
a Konicka. Hlavním tématem
setkání byly informace o projektech Společně pro rozvoj školství
– MAP
Představeny byly implementační
aktivity projektu pro podporu školství, zejména pak činnosti pracovních skupin, které jsou zaměřeny na
rozvoj polytechniky a výuku cizích
jazyků u dětí už od MŠ. V rámci
setkání byla nastolena spolupráce
mezi ZŠ a firmami v podobě exkurzí do firem a společných workshopů. Cílem je dětem, rodičům i pedagogům prezentovat moderní
a čisté prostředí a využívání digitálních technologií ve výrobních podnicích a zatraktivnit tak technické
profese, kterých je na pracovním
trhu velký nedostatek. Vzájemnému propojování firem a škol pomáhá okresní hospodářská komora,
která zastupuje regionální firmy.
„V rámci prezentovaného projektu
bude možné tuto aktivitu podpořit
i finančně, např. formou dopravy
dětí do firem,“ řekla Zapletalová,
manažerka projektu.
Firmy se každoročně prezentují na
akci Burza práce a vzdělání, kterou
pořádá místní OHK společně s pobočkou Úřadu práce ČR a která
je hojně navštěvovaná. V rámci
diskuze se probírala i výuka cizích
jazyků na školách, kterou je třeba
více přizpůsobovat praxi. „Je důležité u dětí intenzivněji podporovat
polytechnické dovednosti, podnikavost a digitální kompetence. „Je
třeba si uvědomit, že uplatnitelnost
na trhu práce v technických a IT
oborech je velmi vysoká a finančně
i dobře ohodnocená,“ poznamenala Helena Chalánková, ředitelka
OHK v Prostějově.
(ohk)

Zelenina je souhrnný název pro jedlé a většinou pěstované rostliny nebo jejich
části, jež tvoří velkou část lidské i živočišné stravy. Jedí se syrové, smažené, dušené nebo vařené a jako samostatné jídlo, příloha nebo salát. Jsou chudé na
kalorie a tuky, zato důležitým zdrojem vitamínů, minerálních látek, vlákniny
a dalších prospěšných látek. Proto jsme se vydali k regálům s tímto sortimentem,
abychom zjistili, že nejlevnější okurku hadovku a květák nabízí Lidl, který má
společně s Billou i cenově nejvýhodnější keříkové rajče. V tomto marketu, stejně
jako v Tescu pak zakoupíte nejvýhodněji i červenou papriku. Lahůdkovou cibuli ve svazku a brokolici se zase vyplatí koupit v Albertu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 16. června 2021.

DçYSRQGěOt
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Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost). Tel.: 736 791 091
Rodina shání ke koupi dům v PV
a okolí. Tel.: 737 601 184
Koupím byt nebo dům do 10 km
od Prostějova k rekonstrukci.
Tel.: 777 164 309

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Prodám st. parcelu v Konici.
Tel.: 606 605 690

VOLEJTE: 739 322 895
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PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
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SLUŽBY
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2020/2021
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme od
50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách
Tel.: 582 373 358

www.realitypolzer.cz

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.

elektrické energie

3őtåWtĀtVORY\FKi]t
]GţYRGXVWiWQtFKVYiWNţ

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.

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

Oznámení o přerušení dodávky
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Okluky
Obec: Olšany
Dne: 19. 7. 2021 od 7:30 do Dne: 21. 7. 2021 od 7:30 do 11:00 Dne: 22. 7. 2021 od 7:30 do 16:00
15:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: oboustranně hodin. Vypnutá oblast: část obce
celá obec Okluky vč. chat a chata část ul. Svatoplukova od č. 39 a 56 po Olšany – od č. 39 a 45 (ve středu
č. 53 a 72 + č. 78, 80, Sokolská č. 1, obce) po konce obce sm. Prostějov,
„Severka“ u Stínavy
celé ul. Hvězda mimo č. 13, ul. Vl. Studenec, a Třebíč vč. přilehlých
Obec: Tištín
Dne: 20. 7. 2021 od 8:00 do Ambroze, Vrchlického včetně země- ulic, ul. sm. ZD, areál ZD + ul. za
14:30 hodin. Vypnutá oblast: dělské školy
humny s č. 645, 647 po č. 642 a 664,
oboustranně ulice od č. 146, 120 Obec: Prostějov
MŠ, ZŠ, lokality RD a MŠ, ul. za náa 123 kolem pošty a hostinec Na Dne: 19. 7. 2021 od 13:00 do 15:00 kupním střediskem – od č. 405 celá
rynku ulicí končící čísly 83, 242 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: pravá strana a levá od č. 89, 91 po č.
a 135 až ke hřbitovu. Ulice za Ječmínkova, Studentská vč. Reálné- 107 včetně, mimo fa. Mürdter . Dvokostelem s č. 25 až 198, ulice od ho gymnázia a ZŠ, Tylova meteosta- řák spol. s.r.o.
obchodu č. 16 po č. 21, vč. č. 72 nice, Dolní 2, 2a, 4, 6 vč. restaurace, Odběratelská trafostanice Olšany
(Charvátský mlýn). Ulice od č. Wolkerova č. 22 (restaurace), Petrské u Pv ZD (č. 300622).
243 a 245 po č. 241 vč. novosta- nám. - kostel sv. Petra a Pavla, Cetin, Obec: Prostějov
veb č. 254, 248, 253. Oboustran- a.s., Moravská vodárenská, a.s., město Dne: 23. 7. 2021 od 7:30 do 14:30
ně ulice od č. 129 a 148 po č. 195 PV, Puškinova 17, Jezdecká č. 4, 7-15, hodin. Vypnutá oblast: Pivín, č.p.
a 154 vč. č. 240. Samota s čísly Lidická č. 2-56, č. 1-59 + garáže a za- 268, 296, K/882/2, K/892, K/889
hrady
174, 216 a 217.
EG.D, a.s.

KOUPÍM

REALITY
KOUPÍM CHATU.
Tel.: 604 635 465

16011421482
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UZÁVĚRKA
řádkové inzerce je
v PÁTEK 9. července,
v 10.00 hodin
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Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367

21061620769
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Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
úprava zahrad. Ivo Kroupa.
Tel.: 605 864 140
Stříhání pejsků Pv tel.: 606 166 853.

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 29. června: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova,
Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
čtvrtek 1. července: Husovo nám., Husovo nám. rekonstruovaná část, Husovo
nám. rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina,
Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní SSOK

3őtåWtĀtVOR
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Gratulaci k Tvým narozeninám
bych Ti ráda dala, ale osud chtěl,
abych jen vzpomínala.
Plno plánů jsi do života měl,
v nejkrásnějším věku jsi odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

DçY
SRQGěOt
ĀHUYHQFH
Dne 1. července 2021
by se dožil 60 roků náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Petr CRHONEK
z Drahan
a dne 30. července
vzpomeneme 4 roky, co nás
navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Eva, synové Petr,
Lukáš s rodinami
a syn David, vnoučata
Eliška, Josef, Jakub, Eva.

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

Dne
ne 20
20. června 2021
jsme
sme vzpomněli
pomněli na den,
kdy bbyy se ddožil
kdy
ž l 88 roků
k
pan Alois ŽÍDEK
ŽÍ
z Hluchova.
Vy, kteří jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 2. července 2021
vzpomeneme 20. smutné
výročí úmrtí
pana Vlastimila KONŠELA
z Určic.
Stále vzpomínají synové
Milan a Vlastík s rodinami.

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

Dne 1. července 2021
uplyne 8. výročí od úmrtí
pana Vladimíra STAŇKA
z Bílovic.
Vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 6. července 2021
by se dožila 90 let
moje maminka
paní Libuše SALAJOVÁ
z Prostějova/Žešova.
Za vzpomínku děkuje dcera
Hana Rostová s rodinou.

Dne 26. června 2021
jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí
pana Štefana KÚTNÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná manželka
Danuše, děti a vnoučata.

Zavzpomínejte
na vaše blízké!

zadejte VZPOMÍNKU na své blízké

za
pouhých

.ġ

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout...

Dne 11. července 2021
uplynou 2 roky od úmrtí mého syna
pana Pavla LAKOMÉHO
z Prostějova.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 25. června 2021
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Aloise FLAŠARA.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera a syn s rodinami.

Dne 8. července 2021
uplyne již 6 roků, kdy nás
v pouhých 40 letech navždy
opustila po dlouhé a těžké nemoci
naše milovaná dcera
paní Alenka HOLLÁ,
rozená Šikulová.
Vy, kteří jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a celá rodina.

Dne 29. června 2021
tomu bude 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Adolf SEDLO.
Všem kamarádům,
přátelům a známým
za vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 3. července 2021
uplyne 5. smutné výročí od úmrtí
paní Emílie MARKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dnes, tj. 28. června 2021
vzpomeneme 1. smutný rok
od úmrtí naší milované
maminky, tchýně a babičky
paní Marky KYPĚNOVÉ
z Držovic.
Za tichou a stále bolestnou
vzpomínku děkuje syn Karel
s manželkou Evou a vnuci
Tomáš a Karel.

Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud musel být tak krutý
a musel ti ho brát.

Dne 1. července 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bedřich ŠIMEK
ze Ptení.
Vy, kteří jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 28. června 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí naší milované dcery
paní Moniky ADÁMKOVÉ.
Vy, kteří jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, syn Honza, bratr
Radim a teta Jelínková.

UZÁVĚRKA
řádkové inzerce je
v PÁTEK 9. července,
v 10.00 hodin

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 30
30. června 2021
uplyne
l 13 smutných
ý h llet,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ivana se synem Jiřím
a rodina Groškova.

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

Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme...

Dne 11. července 2021
to budou 3 roky,
co nás náhle opustila
Nikolka MADEROVÁ.
S láskou v srdcích vzpomíná
rodina a kamarádi.
Stále nám chybíš.

Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Zavzpomínejte
na své blízké také vy!

Jsou vzpomínky, které nikdy
nevymažeš..., jsou lidé,
na které nikdy nezapomeneš…

Čas plyne, ale bolest zůstává.

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

Kdo Tě znal, tak vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 1. července 2021
vzpomeneme na 30. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Anežka PŘIKRYLOVÁ
z Dřevnovic.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 10. července 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí mého milovaného manžela,
našeho tatínka a dědečka
pana Jiřího FAJSTLA
z Ivaně.
Stále vzpomínají manželka,
syn, dcera s manželem a vnoučata
Honzíček a Magdička.

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
Jiří Buriánek 1949
Františka Hanousková 1925
Věra Mlčochová 1940
Stanislav Mikulka 1958
Lubomír Slavík 1954

Prostějov
Dětkovice
Určice
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 28. června 2021
Blanka Pospíšilová 1929 Žárovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaromír Dvořák 1946 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 30. června 2021
Danuše Dobiášová 1936 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 3. července 2021
Božena Plhalová 1928 Kobeřice 10.00 kostel Dobromilice
Věra Paráková 1921 Klopotovice 13.00 kaple Klopotovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 5. července 2021
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Jana ČEPLA
z Růžova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Květa a syn
Pavel s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Trnečka 1959 Prostějov
Bohuslava Molčíková 1957 Pivín
Marie Rychlá 1932
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 30. června 2021
Jaroslav Zukal 1962 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Mlýnská
úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ludmila Melková 1952
Krumsín
Alois Vysloužil 1941 Kostelec n/H
Marie Kavánková 1930
Štětovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 30. června 2021
Ludmila Šusterová 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. července 2021
Anna Pollaková 1945 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
2106252084

21062420833

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

Pozice

Plat (Kè)

Operátoři
20 000-35 000 Kč
Svářeči
18 500-22 200 Kč
Obs.zařízenínazpr.kovů 20 160 Kč
Poražeči,bourači masa 22 200 Kč
Zedníci
18 500-20 000 Kč
Operátor/-ka
20 857 Kč
Zámečník/zámečnice 24 800-32 300 Kč
Operátor/-ka tkalcovny 28 000 Kč
Pěstitel/-kavhospodářství 20 160 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

nepřetržitý
třísměnný
třísměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
základní+praktická

DGPack, Kralický Háj
Zamečnictví Winkel, Prostějov
Laser Technology, Prostějov
Makovec, Kostelec na Hané
Pozemstav, Prostějov
Kendrion, Prostějov
Windmöller&Hölscher, Kostelec n.H.
Toray Textiles s.r.o., Prostějov
Zlata Ronzová Mádrová, Vrbátky

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

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

21062420830

Uzávěrka
řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
9. července
v 10.00 hodin

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Svářeč/-ka

150 Kč/hod.

jednosměnný

střední odborné

Cars Technology, Ondratice

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

2106170776

21062210813

21062510841

21041610445

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

soutěže
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Také šestadvacáté vydání letošního 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 8. ČERVENCE 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 Moravská
Helena MÜLLEROVÁ, Plumlov
Výhercezískává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Petr Hubáček
Tomáš PŘECECHTĚL, Bedihošť
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ se slevou 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
SE I LETOS VYDAŘILO
Bohumil VÉMOLA, Kelčice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 4, 9, 3
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
SU
DO
KU

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

21052660647

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Využijte konzultaci, zdarma vyřešíme problémy s učením
Vladimír VLÁČIL, Bedihošť
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

21052660690

21032560359

NEJLEPŠÍ KEBAB…...

UFON, ÚKAZ, GAUČ, SODA, SRAB, NEONY, PLOUTVE, JING, KATI,
MAMLAS, PAKOVAT, INKA, PUSY, GLOBIN, KRÁM, PECAŘ, SEKERA,
DEGU, CAEN, CEDR, ÚSTUPEK, KŘEČCI, OVACE, OÁZY, ZHATIT

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDREþHUVWYHQt

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtOHNFL

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

21051960600

20050761653

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského zastupitele
za hnutí Svoboda přímé demokracie a současně ředitele
Národního domu...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDYVWXS
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zveme vás...
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KONCERT KAPELY JELEN
KDY: STØEDA 7. ÈERVENCE 2021, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM

Pokud jste přesvědčeni, že do každého správného zámeckého parku
patří minimálně jeden jelen, pak
byste měli ve středu 7. července vyrazit do Čech pod Kosířem. Nebude
se ovšem tentokrát konat šlechtický
lov na vysokou, ale koncert stejnojmenné kapely, která sice hraje už téměř deset let, neustále se však vyvíjí
a získává si nové fanoušky.
Sympatická parta kolem frontmana
a hlavního autora Jindry Poláka má za

sebou několikaleté období na scéně
české populární hudby. Z role nováčků
se skupina rychle etablovala mezi stálice
tuzemské hudební scény. Písně z vlastní
tvorby vycházející z populární hudby,
jako je country, folk, bluegrass a blues.
Kapela získala cenu Anděl v kategorii
Objev roku za rok 2014 a cenu Anděl
v kategorii Skupina roku za rok 2016.
„Vždy se snažíme za sezónu pozvat
jednu známou kapelu a tentokrát padla
volba právě na ‚Jeleny‘. Jedná se o popu-

lární kapelu, která dokáže nalákat lidi
všech generací, kteří jsou schopni za
námi dorazit do Čech pod Kosířem,“
vysvětlil kastelán zámku v Čechách
pod Kosířem Martin Váňa.
Tímto koncertem kulturní léto na
zámku teprve začíná, koncem srpna se
lidé budou moci zúčastnit one woman
show Simony Stašové Shirley Valentine a v září potom koncertu zpěváka
Pepy Vojtka doprovázeného skupinou
Inflagranti.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 28. června
17:30 NIGHTLIFE: NA TAHU
romantická komedie Německo
20:00 NOVÁ ŠICHTA
český dokumentární film
úterý 29. června
17:15 RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční thriller USA
20:00 KINO NASLEPO
náhodný film
středa 30. června
15:00 MATKY
česká romantická komedie
17:30 NIKDO
akční thriller USA
20:00 FREM + BÍLÁ NA BÍLÉ
česko-slovenské dokument
čtvrtek 1. července
15:00 CHLAST
komediální drama Dánsko
17:30 ŽENA
francouzský dokument
20:00 SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE
horor USA
pátek 2. července
15:00 DIVOKÝ SPIRIT
animovaný film USA
17:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
20:00 MATKY
sobota 3. července
15:30 TOM A JERRY
animovaná komedie USA
17:30 MATKY
20:00 SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE
neděle 4. července
10:30 LUCA
animovaný film USA
15:30 TOM A JERRY
17:30 MATKY
20:00 OČISTA NAVŽDY
horor USA
pondělí 5. července
17:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
20:00 HOLY MOTORS
francouzská komedie
úterý 6. července
15:00 BÁBOVKY
komedie ČR
17:30 MATKY
20:00 ANNETTE
muzikál Francie
středa 7. července
17:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
20:00 RODINNÁ OSLAVA
švédské drama
čtvrtek 8. července
17:30 UBAL A ZMIZ
česká komedie
20:00 BLACK WIDOW
scifi USA
pátek 9. července
15:30 MAXINOŽKA 2
animovaný film Francie
17:30 BLACK WIDOW
20:00 PŘÍPITEK
komedie Francie
sobota 10. července
15:00 MAXINOŽKA 2
17:00 UBAL A ZMIZ
19:00 BLACK WIDOW
21:30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
horor USA
neděle 11. července
10:30 MAXINOŽKA 2
15:00 LUCA
17:00 VYSEHRAD: SERYJÁL
komedie ČR
18:45 MSTITEL
komedie ČR
20:45 SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE

Zámek
Plumlov

akce v regionu...
Trabant sraz ve Žraloku

Galerie
Špalíèek

Již 17. ročník oblíbeného srazu trabantů se bude konat od pátku 2. až do neděle 4. července v autokempu Žralok na břehu Podhradského rybníka v Plumlově. Navzdory koronavirové situaci bude trabantsraz Morava probíhat snad bez jakéhokoliv omezení.

sobota 3. až úterý 6. července
9:30 DOBÝVÁNÍ
HRADU PLUMLOV
šermířská akce

Na zámku se objeví
zakletá princezna

Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
FENOMÉN SAUDEK
výstava fotografií
početná kolekce manýristických fotografií, na
nichž se objevuje i ikonická „zeď,“ dominanta
Zámek
ze 70. let minulého století, ale i mnoho dalších
Konice
a také obrazy, kterými se slavný fotograf vyjadřuje v poslední době, je dovezena do Prostěsobota 2. července
jova poprvé a originálním doplněním jsou fo17:30 LEGENDY SE VRACÍ
koncert kapel Marasd, Merkur, Arest, tografie prostějovských tvůrců, kteří tak chtějí
Junior, Quercus, Děda mráz a Demence vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv
pondělí 5. července
13:00 ŽVÁČKŮV FESTIVAL
Duha
25. ročník dechových hudeb

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

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

Muzeum a galerie

Letní kino
Metro 70

Knihovna

Na nádvoří zámku
pátek 2. července
21:30 KILL BILL
americký thriller
sobota 3. července
21:30 KILL BILL 2
americký thriller
pátek 9. července
21:30 NÁVRAT
DO BUDOUCNOSTI
sci-fi komedie USA
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Pochod Mánesovou stezkou
Pojďte s námi o první červencové sobotě
vyrazit na pochod stezkou, kterou chodíval malíř Josef Mánes! Trasa dlouhá
11,5 km začíná u kapličky v blízkosti zámku v Náměšti na Hané, poté se jde přes
tzv. Hradecký dvorek, Velký Kosíř do cíle
na zámku v Čechách pod Kosířem. Akce
se bude konat v sobotu 3. července, vyjít
můžete v čase mezi 7:30 a 10:00.

Kulturní klub

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
Zámek
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která akÈechy p. Kosíøem
tuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
sobota 3. července
Církve českobratrské husitské
7:30 TURISTICKÝ POCHOD
do 29. srpna
MÁNESOVOU STEZKOU
FLÓRA A FAUNA
Trasa (11,5 km) začíná u kapličky v blízko Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
zámku v Náměšti na Hané, poté se jde přes výstava obrazů
tzv. Hradecký dvorek, Velký Kosíř do cíle do 29. srpna
na zámku v Čechách pod Kosířem.
DOPOSUD
středa 7. července
výstava děl Kamily Hájkové
19:00 JELEN
koncert známé skupiny
pondělí 5. a úterý 6. července
Letní kino
10:00 POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY
Mostkovice
kostýmované prohlídky je možné zhlédnout po oba dny v těchto časech: 10.00,
pátek 2. července
11.30, 13.00 a 14.30 hodin
21:30 BÁBOVKY
předpremiéra
české komedie
ZUŠ
sobota 3. července
V. Ambrose
21:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
Kravařova 14, Prostějov
neděle 4. července
do 30. června
21:30 BÁBOVKY
V LESE
výstava prací z okresní výtvarné soutěže

Skálovo nám.6, Prostějov
do 30. června
MINECRAFT A DISNEY
V KNIHOVNĚ
soutěž pro děti aneb kvíz zábavnou
formou
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
zbavte se starého telefonu a vyhrajte
poukaz na nákup knih za 1 000 Kč

Kdo je tajemná princezna začarovaná v obraze? Je možné kouzlo zvrátit a tuto krasavici vysvobodit? Kdo a proč ji vůbec zaklel?
Odpovědi nejen na tyto otázky získáte
během hraných pohádkových prohlídek,
které se na zámku v Čechách pod Kosířem
uskuteční 5. a 6. července. Po oba dny je
budete moci zhlédnout v těchto časech:
10.00, 11.30, 13.00 a 14.30 hodin.

Žváčkův festival v Konici

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<32=9~1.<
1$$.&(1~03,Ĝ7(
INFO@VECERNIKPV.CZ

V pondělí 5. července se bude v zámeckém parku v Konici konat jubilejní
25. ročník Žváčkova festivalu dechových
hudeb. Vystoupí Holóbkova mozeka,
Vysočinka a Moravanka Jana Slabáka.
Moderovat budou Ivana Slabáková a Jiří
Holub. Akce se zúčastní také příbuzní
skladatele a rodáka z Haček.

Legendy se vrací do Konice
Nadcházející pátek 2. července bude po roce
opět v zámeckém parku v Konici postaveno
velké pódium, na němž postupně od 18:00
hodin vystoupí kapely Marasd, Merkur, Arest,
Junior,Quercus,Dědamráz aDemence.

Hanácký škoda sraz
Celorepublikový sraz historických škodovek se pod názvem Hanácký škoda sraz
bude konat v sobotu 10. července v kempu
Žralok v Plumlově.

Dobývání hradu Plumlov
Celé čtyři dny od soboty 3. až do úterý
6. července bude trvat Dobývání hradu
Plumlov. Pro návštěvníky v tyto dny
bude od 9:30 až do 18:00 hodin připraven kvalitní program, jehož zlatým
hřebem bude bitva naplánovaná na
13:00 hodin. Účinkovat budou skupina
šermu Nuntius Regis, elitní mušketýrský regiment Corporal, skupiny scénického šermu Allegros a Kacíři, kovářské
řemeslo představí mistr Jakub, práci na
hrnčířském kruhu Skřítkova řemeslná
dílna. Připravena bude i ukázka života
vojenského tábora během obléhání,
sokolníci s ukázkou výcviku a příletu
dravých ptáků a také speciální kostýmované prohlídky zámkem či netradiční prohlídky hradních sklepů.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 30. června od 7:45 do 13:30 hodin je na programu PUTOVÁNÍ MEZI BĚLECKÝMMLÝNEMAPTENÍM.Vycházka pro seniory a další zájemce z Běleckého
mlýnu do Ptení a zpátky. Projdeme se podél
Romže, vystoupáme kolem míst s výhledem
k Ptení a vrátíme se lesními cestami kolem
zajímavých skal a psího hřbitova zpátky k Běleckému mlýnu. Délka trasy 6 až 7 km.
* v pátek 2. července od 7:45 do 14:00 hodin se koná DEN NA LOUCE S BYLINKOVOU VÍLOU. Společná vycházka pro
rodiny s dětmi na louky Velkého Kosíře
spojená s hravými aktivitami. Seznámíme
se s bylinkami a živočichy zde žijícími a nakonec nás čeká hledání pokladu.
* ve středu 7. července od 7:55 do 13:30 hodin se uskuteční vycházka PODÉL TOKU
HLOUČELY Z LIPOVÉ NA MALÉ
HRADISKO pro seniory a další dospělé
zájemce. Cestou projdeme kolem několika
studánek, uvidíme zbytek Lipovských buků
a dojdeme do Okluk, odkud se vydáme na
Malé Hradisko. Délka trasy 7 až 8 km.
* ve čtvrtek 8. července od 16:00 do 17:30
hodin se koná tvořivá dílna MOTÝLÍ KRMÍTKA. Akce nejen pro rodiny s dětmi,
při které se dozvíme, jak můžeme přilákat
na svou zahradu motýly. Zjistíme, jaké kvetoucí keře a byliny pro motýly vysadit, jak
vypadá motýlovník a nakonec si vyrobíme
ozdobné krmítko. Materiál bude k dispozici a výrobek si můžete odnést domů.
* od čtvrtka 8. do soboty 17. července se
koná KYTIČKOVÁ VÍLA. Samoobslužnou hravou stezku pro rodiče s dětmi
můžete navštívit kdykoliv ve všední dny,
kromě pondělí, a to od 8:00 hodin do
18:00 hodin, v sobotu od 10:00 hodin
do 16:00 hodin. a

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 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
* v pátek 2. července od 15:45 hodin se
koná koncert folklórních a lidových písniček
DUO VOJODEYL

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
Multikulturní centrum Mozaika 12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
středu po tel. domluvě.
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 29. června se od 16:30 do 17:30
hodin koná kurz s P. Sochorovou MONSVAZ NESLYŠÍCÍCH
TESSORI – VŠESTRANNÝ ROZVOJ A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
DÍTĚTE, ve kterém kromě základní Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
edukace rodičů bude k dispozici cca 50 Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
pomůcek (hraček). Jednotlivé aktivity 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
rozvíjejí smyslové poznání, jemnou mo- jen pro objednané klienty.
toriku, matematické myšlení a slovní zá- Můžete
využít
nabídky
baterií
sobu. Kurz je určen pro rodiče s dětmi ve do sluchadel a drobné příslušenství
věku 18 měsíců – 4 roky.
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
* ve čtvrtek 1. července se od 17:00 do či ušní tvarovky různých velikostí).
19:00 hodin uskuteční DĚTSKÝ DEN
aneb zábavné odpoledne pro celou rodiSvaz tělesně postižených v ČR, o. s.
nu. Na děti čekají různé disciplíny, úkoly
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
a tvoření určené především pro děti od 2 k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služby
do 7 let. Na závěr dostanou děti za svou jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info
snahu odměnu.
na tel.: 588 008 095, 724 706 773.
V úterý 29. června od 14:00 hodin
pořádá Akademie seniorů na tradičním
místě LIPKA, Tetín 1, Prostějov
PLETENÍ PEDIGU. V plánu je výroba
košíku.
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Číslo 26 •Ročník 25
Pondělí 28. června 2021
Naleznete
uvnitř

MĚSTO PROSTĚJOV

SLAVILO 630 LET! 3URVWđMRYSRVtOLOUHSUH]HQWDQW
Foto: www.1skprostejov.cz

ČECHOMOR
NA LETŇÁKU

ƔƔ Kulturní život ožívá a na své si přišli přívrženci legendárního seskupení,
které zahrálo v prostorách letního kina
v Mostkovicích
strana 26

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Další díl tematické strany nejen

Foto: www.prostejov.eu

pro něžnější pohlaví přináší mimo jiné reportáž s jednou z vítězek naší soutěže, která poobědvala s redaktorkou.
strana 22

O ROK POZDĚJI…
Na námìstí
T. G. Masaryka
GRUD]LOL-RvW0RUDYVNÙ
strana 25

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV „Chtěli bychom ještě do středu zálohy nějakého zkušeného hráče,“ zazněla před pár dny slova předsedy klubu 1.SK Prostějov Františka Jury.
Zatímco s Pavlem Zavadilem, který dal přednost Brnu, to nevyšlo, povedl se vedení eskáčka husarský kousek a trefa do černého. Dres Prostějova bude totiž po
Janu Polákovi oblékat další hráč s mnoha ligovými i zahraničními zkušenostmi.
A shodou okolností by měl hrát na dost podobné pozici. Přivítejme tedy na Hané
Petra Jiráčka, osmadvacetinásobného reprezentanta České republiky!

&! *+12é0+1 + G#ZVG
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ƔƔ V pátek oslaví své dvaadvacáté narozeniny prostějovský hokejový obránce a zdejší
rodák Petr Krejčí.
ƔƔ Primátor statutárního města Prostějov
František Jura přijal vnučku sokola Jana
Mládka. Po členu sokolské organizace jsou
pojmenovány nové prostějovské sady, tento
čtvrtek bude i za něj uložen Kámen zmizelých. Primátor se na radnici setkal s Mládkovou vnučkou Danuší Tichou.
ƔƔ Víkendem většině amatérských fotbalových týmů začíná dovolenková pauza, která se
různí, obvykle ale nepřesáhne dva týdny.
ƔƔ Prostějovská tenistka Anna Sisková
spolu s Nahimanaovou ve finále čtyřhry ve
francouzském Perigueux neuspěly, když
v souboji s domácí dvojicí Parryová - Yerolymosová prohrály ve dvou setech 4:6, 2:6.
ƔƔ Ve čtvrtek začala úplná uzavírka silnice
II. třídy číslo 448 Konice – Olomouc v úseku mezi Kandií a Novou Dědinou, omezení
potrvá do poloviny prosince.
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PROSTĚ JOV Platanová
alej v Rejskově ulici slavila
za rok 2019 úspěchy jak na
celostátní úrovni, tak i v té
krajské, kde dokonce dominovala. Bohužel jerlín japonský rostoucí už 120 let vedle
kostela na Petrském náměstí
v Prostějově do finále soutěže Strom roku 2020 nepostoupil.
Odborná porota totiž vybrala do
finálové části soutěže tucet jiných
kandidátů. „Město Prostějov nominovalo jerlín japonský. Více než 120
let starý strom, který svou rozhlehlou korunou krášlí Petrské náměstí, je jediným chráněným jerlínem
v Olomouckém kraji. Dotváří klid-

„Porota soutěže Strom roku
vybrala jiné finalisty,“
zalitovala Milada Sokolová
né prostředí sakrálních staveb, tedy
kostela svatého Petra a Pavla a blízké
zvonice, a to v kontrastu s rušnou
křižovatkou. Jerlín japonský, jehož
obvod kmene činí 300 centimetrů,
byl za památný prohlášen 15. června
2001,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, v jejíž gesci je
životní prostředí v Prostějově.
Strom roste v místech, kde se kdysi
daleko od centra města rozkládal
křesťanský hřbitov. Jerlín pamatuje
vznik Československa, rozvoj města,

nové ulice a cesty, které kolem něj
vznikaly. Pamatuje také válečnou
vřavu i obsazení města vojsky Varšavské smlouvy, události listopadu
89 a porevoluční vývoj. „Bohužel
do závěrečného hlasování finálové
dvanáctky se náš jerlín nedostal. Ale
určitě budoucí ročníky celonárodní
soutěže Strom roku nevzdáváme
a budeme hledat další kandidáty.
Zajímavých stromů máme ve městě
ještě dost,“ ujistila Večerník Milada
Sokolová.
(mik)
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CHALLENGER NEZKLAMAL
ƔƔ Prostějovský turnaj Moneta
Czech Open potvrdil visačku největšího tuzemského podniku. Co všechno
se při něm stalo? dvoustrana 36-37
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ
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OTASLAVICE Druhý víkend v červenci bude pro fotbalové fanoušky už pošesté patřit sportovnímu areálu v Otaslavicích. Na místním
hřišti se utká patnáct mužstev na třech specifických hřištích o co
nejlepší umístění. Výkop je naplánován na sobotu 10. července desátou hodinu a turnaj bude pokračovat po celý den.
I když proběhl první ročník relativně nedávno, dalo by se již hovořit o zavedené tradici turnaje, který zatím každý rok probíhá ve
stejném termínu a vždy jej provází výborná atmosféra. I přes potíže způsobené pandemií se Metle Cup na startu prázdnin může bez
potíží uskutečnit. V posledních dvou letech, kdy byl zrušen Krumsínský Haná Cup, se navíc jedná o největší letní fotbalový turnaj
v regionu.
Prosadí se v letošním roce některý z regionálních celků, nebo se
podaří obhájit vítězství celku Mrdoklečí ze severní Moravy? „V každém roce je na turnaji přibližně deset mužstev, která by mohla celý
turnaj ovládnout. Z tohoto hlediska je tak velmi složité někoho
dopředu tipovat. Myslím si, že to je jasné pozitivum pro všechny
fanoušky, aby se dorazili podívat. O zajímavé souboje totiž jistě nebude nouze,“ prozradil Martin Vogl, jeden z organizátorů turnaje
a kapitán domácího výběru, který loni došel až do finále.
Pokud tak zatím nemáte na 10. červenec nic jiného v plánu, v „Metlích“ jistě vyžití najdete. Od desáté hodiny na vás kromě fotbalu
bude čekat také bohaté občerstvení v podobě alka i nealka. Široký
výběr jídel z udírny a grilu a také vynikající káva od Kávového Boba.
V případě horkého počasí je možné zavítat i do nedalekého přírodního biotopu.
(jaf)
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NA HANÁCKÉM DIVADELNÍM
MÁJI NEJVÍC ZAUJALA
Ôþ$61É69$7%$
NĚMČICE NAD HANOU Stejně jako loni se i letos Hanácký divadelní máj konal v červnu.
Navzdory přece jen poněkud nižší účasti divadelních souborů se i letos podařilo udržet skvělou tradici této přehlídky s příjemnou atmosférou, kterou si nemohou nechat ujít příznivci
ochotnického divadla. Ti ocenili i výkon prostějovského Divadla Hanácké obce.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Letos se na Hanáckém divadelním máji představilo celkem 79 účinkujících, kteří sehráli
šestici představení pro přesně 405 diváků.
Největší úspěch u diváků zaznamenala hned
úvodní Úžasná svatba v podání souboru
Amadis. Nejenže na ni přišlo nejvíce diváků,

ale navíc tato inscenace od nich obdržela i nejlepší hodnocení. Velice těsně za ním skončilo
prostějovské Divadlo Hanácké obce se svojí
komedií Až opadá listí z dubu vytvořenou na
motivy příběhu Jana Wericha.
„V tomto případě jsme viděli vtipné
představení plné lidových postav hraných s chutí herci, kteří jsou už zkušení
a umějí si poradit,“ zhodnotil výkon prostějovského souboru předseda odborné
poroty Jaroslav Kodeš, který naopak
zkritizoval zbytečné natahování některých scén. „Až bude možnost více hrát,

půjde tyto chybičky snadno odstranit,“
dodal Kodeš.
Večerník se vypravil na divadelní představení Muž sedmi sester, s nímž do Němčic dorazil osvědčený soubor Bezchibi
z Brtnice. Bohužel tentokrát představení
o svůdníkovi sedmi žen přítomným divákům příliš nesedlo. „Těšila jsem se a ze
začátku to bylo docela vtipné i herci mi přišli
celkem dobří. Komedie však byla až moc
povrchní a vsázela na takový druh humoru,
který mi není úplně blízký,“ prohlásila jedna
z divaček. Ze závěrečného hodnocení pu-
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blika pak vyplynulo, že její názor rozhodně
nebyl ojedinělý a někdejší vítěz Hanáckého
divadelního máje tentokrát skončil až na samém chvostu divácké obliby.
Na rozdíl od diváků odborná porota tentokrát mezi předvedenými kusy svého
favorita nenašla vůbec a rozhodla se letos
neudělit nominaci na celostátní divadelní
přehlídky Popelka Rakovník a Krakonošův divadelní podzim. To však s ohledem
na to, že polovina z celkem osmi krajských
postupových přehlídek byla zrušena, může
být pro jejich pořadatele docela problém.
„Každá zde uvedená inscenace trpěla neusazeností či nedozkoušením z důvodů nám
všem známých. Proto jsme letos nikoho
na žádnou z národních přehlídek nedoporučili,“ vysvětlil nečekaný krok poroty
Jaroslav Kodeš, který však jedním dechem

složil poklonu všem organizátorům za bezvadný průběh festivalu.
„Letošní ročník se nesl v slavnostním
duchu. Nejenže se jednalo již o 35.
ročník Hanáckého divadelního máje,
ale letos je to již padesát let, kdy vůbec
byla v Němčicích nad Hanou zahájena

tradice divadelních přehlídek. O to víc
si vážím těch divadelních souborů, díky
nimž jsme nemuseli tuto tradici přerušit. Kdyby nebyly soubory, které najdou
odvahu a přijedou k nám do Němčic,
tak by se letošní ročník nekonal,“ uvedla
místostarostka Němčic nad Hanou Jana
Oulehlová, která zároveň poděkovala
všem divákům a hlavně těm, kteří se do
pořádání akce zapojili. „Věřím, že všem
bylo u nás v Němčicích opět příjemně
a že s radostí budeme připravovat další
ročník Hanáckého divadelního máje,“
uzavřela Oulehlová.
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Čechomor odstartoval sezónu Do Prostějova se řítí nový festival!
letňáku v Mostkovicích ve velkém
MOSTKOVICE Letní kino Mostkovice
se vrací na scénu. Poslední předprázdninový víkend zde ve velkém stylu odstartovali novou sezónu, a to koncertem
dnes již legendárního seskupení Čechomor. Ta vyrazila na turné k výročí
třiatřiceti let od založení kapely a také
k nově vydanému albu Radosti života.
Právě třiatřicítka je pro kapelu stěžejním číslem letošního turné. Kromě
výročí nesou toto číslo také kelímky na
jejich koncertech a na každém z vystoupení letního turné má v plánu kapela
zahrát třiatřicet songů. Mostkovice byly
po Ostravě hned druhou štací a nutno
dodat, že páteční večer si v letním kině
dozajista užili všichni přítomní posluchači. Večerník u toho nemohl chybět!

zpět a za mohutného potlesku ve stoje
ukázali, že se koncert skutečně líbil. „S jakou energií, elánem a radostí kapela hraje
je až neuvěřitelné. Znovu jasně ukázali, co
pro ně hudba znamená a jednoznačně jen
potvrdili, že opravdu umí,“ shodovali se
v hodnocení křepčící fanoušci přímo pod
pódiem.
Čechomor dlouhodobě podporuje nadaci
Pomocná Tlapka. Její členové nechyběli
ani v Mostkovicích a přítomní tak nákupem různých věcí v jejich stánku mohli
podpořit tuto organizaci starající se o výcvik asistenčních psů. „Na Hané je vždycky

PROSTĚJOV Pěkný hudební zážitek
čeká návštěvníky nádvoří prostějovského
zámku, kde proběhne zbrusu nový festival
PRO FES ROCK, jenž se uskuteční v sobotu 10. července. „Mezi 14.00 a 22.00
hodin dostane prostor celkově pět kapel,
každá po dobu dvou hodin,“ prozradila
Martina Drmolová, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník KK
Duha.

krásně a panuje zde vynikající atmosféra.
Moc všem děkujeme za vaši přízeň a pevně
věřím, že se tu dnes nevidíme naposled,“
hlásil už během koncertu do mikrofonu
jeden ze základajících členů kapely František Černý.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Čtvrteční bouře i páteční přeháňky s sebou
přinášely mírné obavy, aby počasí na večer
vyšlo. To však bylo zcela parádní. Polojasná 8GNOKGPGTIKEMÆX[UVQWRGPÊèGEJQOQTWDCXKNQXwGEJP[RąÊVQOPÆ
obloha, pár stupňů nad nulou a mírný vánek by se daly označit jako ideální. I díky
tomu si do letního kina našla cestu řada
fanoušků této skupiny. I když nebylo plno
do posledního místečka, solidní návštěva
dokázala vytvářet vynikající atmosféru, jež
postupem času stále více gradovala.
Ta se podařila načít už dvěma předkapelám, kdy se na scéně vystřídala dvojice
písničkářů. Jako první přišel na řadu René
Matlášek z Ostravy a po něm dostala svou
čtvrthodinku také Veronika Vičařová
z Prostějova. Ani jeden z tohoto dua se na
pódiu neztratil.
Hlavní hřeb večera však přišel před dvacátou hodinou, kdy na scénu dorazil Čechomor ve složení Jan Kolář, Matěj Lienert,
Lukáš Čunta, Karel Holas a František
Černý. Kapela diváky rozproudila hned od
začátku svého vystoupení a vše postupně
gradovalo. Kromě starých známých hitů
nechyběly v repertoáru také písně z nově
vydaného alba. Fanoušci se tak dočkali
velmi zajímavého mixu. V pravidelném
sledu Čechomor také střídal svižnější písně s těmi pomalejšími a rozhodně potěšil
všechny přítomné.
Kromě písní zazněla i kratší sóla všech
členů kapely, za zmínku stojí především
sólo Matěje Lienerta na bicí, které udělalo
na všechny přítomné opravdu velký dojem a ocenili jej mohutným potleskem.
Na závěr si diváci kapelu dokázali přivolat

Foto: Jan Frehar

Inovací letošního programu Prostějovského
léta je festival amatérských rockových kapel.
Jak vznikl nápad na jeho realizaci? „Nový festival jsem nazvala ProFest, a proběhne pod
hlavičkou statutárního města Prostějova.
Zahrají na něm kapely z Prostějova a okolí.
Nápad vznikl ve chvíli, kdy jsem se snažila
najít propojení mezi naší letní scénou v zámku a velkým množstvím kapel, které se nám
přihlásily na konkurz o předkapely na Prostě-

jovské léto. Ze třiceti přihlášených kapel jsme
vybírali jen čtyři. Proto mě napadlo ostatním
nabídnout tuto alternativu. Navíc tím vznikla
možnost vystoupení i pro kapely tvrdšího
ražení,“ objasnila vedoucí oddělení KK Duha
Pavla Vašková.
Očekává se, že zahrají to nejlepší, čemu z rocku holdují. „Kapely například nabízí svou
vlastní tvorbu, ale také unplugged verze světových hitů,“ přidala Vašková.

Pro Prostějovany pak může být festival velkým lákadlem, představí se totiž hned tři
místní kapely, a sice Kepler-22, Medea Rey
a Majestico Muzikus. Dosavadní tvorba přitom napovídá, že během festivalu zazní kromě češtiny i španělština. Hudební uskupení
Majestico Muzikus mohli diváci zažít například i v představení Divadla Point. „Program
doplní další dvě ´přespolní´ kapely,“ přidaly
Drmolová s Vaškovou.
(sob, mls)

společnost

!Q<Iµ>O(<H@IĄUHDU@GÑ>C

KüD=T?@QKMJNOîEJQNFÑ>CPGD>Á>C
PROSTĚJOV Kameny zmizelých
neboli Stolpersteiny. Pro mnohá
evropská města už neodmyslitelná
součást jejich ulic, pro Prostějov stále spíše novinka. Kameny, které upomínají na utrpení obyvatel židovského původu jako na oběti holokaustu
a nacistického režimu, nechává spolek Hanácký Jeruzalém umísťovat
v prostějovských ulicích poslední
rok a půl. Dvě desítky kamenů doplní další tucet, stane se tak tento čtvrtek 1. července na Pernštýnském
náměstí od 13.00 hodin.
„Rodina prostějovského zastupitele
JUDr. Sonnenmarka, rodiče Bedřicha
Seligera, který bojoval ve Svobodově
armádě, příbuzní prostějovské rodačky a laureátky Ceny města Prostějova Maud Beerové, ale také členové
prostějovské sokolské organizace. Ti
všichni mají jedno společné – byli zavražděni nacisty v průběhu II. světové
války. Jedni kvůli svému židovskému
původu, druzí z důvodu odporu proti
nacistům,“ sděluje za Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová. Jejich zmařené
životy budou od letošního roku připomínat v prostějovských ulicích další
Kameny zmizelých.
I V letošním roce se na ukládání pamětních kamenů podílí spolek Hanácký Jeruzalém, prostějovští sokoli i statutární

město Prostějov, které formou dotace
hradí polovinu všech kusů Kamenů
zmizelých. Dosud docházelo k umísťování kamenů zejména v jádru města. Nyní se ale budou ukládat také do
vzdálenějších míst. Třeba na náměstí
Spojenců nebo do Rejskovy ulice. Jejich
poloha obvykle odkazuje na obydlí, kde
zavraždění lidé žili.
Ani vybrané datum uložení přitom
není náhodné. Kameny budou uloženy záměrně v termínu na konci června
a července, kdy právě v tomto období
před 79 lety bylo donuceno nastoupit
více než 1200 lidí židovského původu
z Prostějovska do transportů. Drtivá
většina z nich byla ve vyhlazovacích táborech povražděna, a to včetně více než
stovky dětí do 15 let. Domů se vrátilo
109 občanů.
Uctění se tentokrát ovšem nebude týkat jen někdejších židovských obyvatel
města. Nacistické zvůli však neunikli
ani členové prostějovské sokolské organizace; památku jejich 3 zavražděných
členů uctíme společně s prostějovskou
sokolskou organizací uložením pamětních kamenů.
Prvních jedenáct kamenů bylo uloženo
předloni v září, a to za účasti představitelů Federace židovských obcí, izraelského velvyslance či olomouckého arcibiskupa.
(red)

Kdy a kde konkrétnì
a za koho budou
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8.00 Nám. U Kalicha 2 – za Jana Mládka zavražděného v Osvětimi
Jan Mládek byl zahradník, městský zastupitel a radní. Také byl významným sokolským činitelem, členem
výboru Sokola II v Prostějově i jeho starostou, nakonec byl starostou sokolské župy prostějovské. Zatčen
byl gestapem už v roce 1940. Následně byl deportován do koncentračního tábora v Dachau a do Osvětimi,
kde byl v roce 1941 popraven. Kámen bude uložen nikoliv k místu jeho bydliště (třída Legií 26, nyní Brněnská ulice), ale k budově Sokola II, jehož byl členem.

8.30 Kollárova 7 (poslední adresa, odkud Marta a Mirjam odcházely do transportu, celá rodina dříve žila v domě v ulici Aloise Krále 9, tehdejší Jeronýmova ulice)
za Roberta, Martu a Mirjam Sonnenmarkovy
JUDr. Robert Sonnenmark byl advokát, dlouholetý zastupitel a člen rady města, byl také předním
představitelem zdejší Židovské obce a předsedou spolku Místní skupina sionistická. Jako významný veřejný a spolkový činitel byl v rámci akce Albrecht I. zatčen a deportován (společně s dalšími
jednadvaceti prostějovskými občany) 1. září 1939 do sběrného tábora do Štěpánova u Olomouce,
následovalo Brno a věznění v koncentračních táborech v Dachau a Buchenwaldu a nakonec v Osvětimi-Březince, kde byl 25. listopadu 1942 zavražděn. Jeho manželka a 12letá dcera byly 8. července
1942 deportovány do Terezína, odtud do Osvětimi, kde byly 19. října 1944 zavražděny.

9.00 Nám. Spojenců 15 za Josefa Bukáčka zavražděného v roce 1942 v Osvětimi
Ing. Josef Bukáček byl celým svým životem a profesí spjatý s Prostějovem, byl technickým radou, ředitelem
městské plynárny a vodárny. Zároveň byl členem Sokola II v Prostějově. 3. října 1941 byl zatčen a následně
deportován do Osvětimi, kde byl 15. března 1942 zavražděn. Byl mu udělen Československý válečný kříž
1939 in memoriam.

10.00 Havlíčkova 11 – za Ignáce a Annu Seligerovy
Ignác Seliger provozoval obchod s konfekcí na tehdejším Žerotínově (nyní Žižkově) náměstí č. 9. Byli deportováni 4. července 1942 do Terezína a zavražděni v roce 1942 v Baranoviči.

10.30 Rejskova 1 – za Františka Foukala zavražděného v Osvětimi
JUDr. František Foukal byl prostějovský advokát a člen Sokola I v Prostějově. Byl členem okresního zastupitelstva a místopředsedou Městské spořitelny. Zatčen byl v rámci tzv. akce Sokol 9. října 1941 a následně
byl vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně a v Osvětimi, kde byl 8. března 1942 zavražděn.

13.00 HLAVNÍ ZÁVĚREČNÝ AKT
Pernštýnské nám. 6 – za Maxe, Štěpánku, Josefa a Gustava Steinerovy
Jedná se o prarodiče a další příbuzné prostějovské rodačky, autorky knihy Co oheň nespálil, čestné členky spolku
Hanácký Jeruzalém a dnes občanky Státu Izrael Maud Beerové. Její dědeček Max Steiner provozoval v domě obchod s kůžemi a ševcovskými potřebami. Byl deportován do Terezína, kde v roce 1942 zemřel, Štěpánka byla zavražděna v roce 1944 v Osvětimi, Maxův bratr Josef a jeho osmnáctiletý syn Gustav byli zavražděni v Baranoviči.

Nauèné stezky
Prostìjovska – pøehled

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 17. díl
Připravil: Michal Sobecký

Pohled zpět: Naučné stezky nás zavedly
za Kelty, žábami i do sadu-rekordmana
Šestnáct a dost. Právě tolik jsme vám
v předchozích vydáních Večerníku
nabídli naučných stezek Prostějovska. A to od těch doslova miniaturních až po více než dvacetikilometrové štreky. Vše ale jednou končí, a tak je
to i s tímto seriálem. Pojďme se tedy
v dnešním závěrečném dílu podívat,
kam všude jsme vás zavedli.
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 překvapí, jak
generacemi zemědělsky obdělávaná kra-
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Nauèná stezka Hlouèela
N. stezka Kolem plumlovské pøehrady
Nauèná stezka Èehovice
Nauèná stezka Vícemìøice
N. stezka Masarykova lípa, Nìmèice n/H
Nauèná stezka Malé Hradisko
Nauèná stezka Pivín-Skalka
Nauèná stezka Velký Kosíø
Nauèná stezka Terezské údolí
Nauèná stezka Malý Kosíø
N. stezka Ovocná zahrada, Døevnovice
Bìleèské nauèné stezky
Nauèná stezka Kladecko
Nauèné stezky k bílovickému hradu
Nauèná stezka Mokroš
3RXWQtQVWH]ND1DVWUiç6PUçLFH

Sobota

10. července
ČT1

10:10 Návrat
Sherlocka Holmese (1986)
18:25 Kluci v akci (2017)
21:20 30 let to šlape (2019)

ČT2
12:00 Letecké katastrofy (1991)
20:00 Cesta za oceán (2020)
21:55 Napoleon (2002)

PRIMA
06:35 Psí život (1997)
14:35 Kouzelný měšec (1996)
20:15 Ztracený svět:
Jurský park (1997)
01:20 Labyrint: Vražedná léčba
(2018)

NOVA
08:20
14:50
17:35
20:30

Ďáblovy zlaté vlasy (2013)
Godzilla (1978)
Hledá se Dory (2016)
Strážci Galaxie (2014)
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11. července
ČT1

07:05 Pták ohnivák (1997)
13:05 Smůla (1998)
21:05 Zlá minuta (2005)

ČT2
09:10 Karel IV (2004)
14:35 Tři mušketýři (1961)
20:00 Bůh odpouští, já ne! (1967)

PRIMA
07:00
14:45
22:50
01:15

M*A*S*H (1972-1982)
Drahé tety a já (1974)
Odvaha pod palbou (1996)
Sbal prachy a jeď (2014)

PRIMA COOL
12:25 Kurz sebeovládání
(2012-2014)
15:15 Herkules:
zrození legendy (2014)
20:15 X-Men (2000)
22:20 Skáza Las Vegas (2013)

„Zdravka“ vypouštěla

absolventy do života

PROSTĚJOV Za účasti prvního
náměstka Jiřího Pospíšila se ve
středu 16. června uskutečnilo
slavnostní předání maturitních
vysvědčení studentům Střední
zdravotnické školy Prostějov. Pan
první náměstek ve svém projevu
především ocenil pomoc studentů v prostějovské nemocnici během pandemie covid-19 a předal
jim děkovný list, který podepsal
i primátor František Jura.
Hlavní projev pak držel ředitel školy
Martin Mokroš. Upozornil na to, že
je o něm známo, že je velkým hokejovým fandou, proto studijní období tohoto ročníku přirovnal k hokejovému

utkání, kdy se v první třetině všichni
seznamovali s ledem, v té druhé byli
pod tvrdým tlakem soupeře v podobě covidu a v té třetí vstali jako Fénix
z popela a nasypali soupeři několik
gólů v podobě pomoci v nemocnici
a jiných sociálních zařízeních. A tím
zvítězili. „Ne vždy se podaří v životě
zvítězit a že by na to měli být absolventi připraveni. Kdykoliv se na mě
a na mé kolegy můžete obrátit jako na
své bývalé trenéry,“ vzkázal.
Dle všech přítomných se akce povedla a byla nejen důstojná, ale zároveň i vtipná. Teď je už jen na absolventech školy, jak se jim bude dařit
v životě.
(red)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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jina 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 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. Nej-

Foto: Michal Sobecký

vyšší 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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Krizový štáb šest mužů z Nezamyslic
okamžitě vyslal do Mikulčic, které
byly těžce postižené. O střechu nad
hlavou tam přišlo zhruba sedm set

Poslali je do Mikulèic

a všude kolem dokola byla apokalypsa, která se nedá slovy popsat.
Snad bych to mohl přirovnat k situaci
po ničivém leteckém náletu,“ popsal
Matušinec s tím, že všichni hasiči
z Nezamyslic využili i své motorové

lidí. „Za úkol jsme dostali prohledávat domy a pátrat po případných
Tornádo na jižní Moravě udeřilo ne- obětech. Panovala tam naprostá
tma
p
čekaně a s neobyčejnou silou.
Bezprostředně po něm byla
na místě každá pomoc dobrá.
Šestice hasičů z Nezamyslic
byla díky své pohotové reakci
na zasažených místech mezi
prvními. Později se přidávali
další, mnoho lidí z Prostějovska přispělo jak materiálně, tak
i finančně.
Petr Matušinec se o tornádu
dozvěděl z médií. Neváhal ani
minutu a společně s pěti kamarády a členy SDH Nezamyslice
se ve čtvrtek v noci vydal na pomoc přímo do zasažené oblasti.
„Nejprve jsme sledovali, zda něcoo
podobného nehrozí v Nezamys-licích a okolí a zda nebude našíí
pomoci třeba tady. Když bylo jas-né, že k ničemu takovému nedo-jde, okamžitě jsme sbalili výbavu,
u,
skočili do aut a vyrazili na pomoc.
c.
Zhruba půl hodiny před čtvrteční
ní
půlnocí jsme byli na místě,“ popsal
al
Matušinec, který je coby člen polilicejní zásahovky na podobné rychlé
hlé
akce zvyklý.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá! Tohle
rčení beze zbytku platí pro šestici hasičů z Nezamyslic, kteří
hned uplynulý čtvrtek v noci vyrazili na pomoc obcím na jižní
Moravě zasaženým ničivým tornádem. Díky pohotové reakci
byli na místě ještě před půlnocí. „Bylo to peklo, nic strašnějšího
jsem v životě neviděl a snad už ani neuvidím,“ popsal své pocity Petr Matušinec, který společně se svými kamarády pomáhal
v Mikulčicích, kde tornádo totálně poničilo zhruba třetinu obce a o střechu nad hlavou připravilo 700 lidí. V průběhu dalších
hodin se zformovala pomoc napříč celým Prostějovskem. Plně
naložené nákladní auto s materiální pomocí před sobotním obědem vypravili například z Bedihoště.

pily,
pi které si s sebou přibalili.
„Později
jsme dostali za úkol
„P
zpracovávat
popadané strozp
my,
m kterých tu bylo opravdu
d hodně. Pracovali jsme
zzhruba do pěti do rána,
ppak nás vystřídali další,“
vvysvětlil hasič, jehož jsme
v pátek odpoledne zcela
nnáhodou zastihli u grilu,
kkde připravoval občerstvení pro návštěvníky tradiční
Zimní olymppijády v Nezamyslicích. To měli na
starost právě dobrovolní
Nezamyslic. „Slíbil jsem, že
hasiči z N
tu pomůžu. Navíc v Mikulčicích se
objevovalo čím dál více dalších profesionálních i dobrovolných hasičů.
Přesto bych se na jižní Moravu opět
rád vrátil, jak jen to bude možné. Záležet však bude na mých nadřízených,

Rozhodně v tomto ohledu nebyli
jediní. Plně naložené nákladní auto
s materiální pomocí vypravili před
sobotním obědem z Bedihoště. „Zavolal jsem veliteli okresního sboru

6HNHUN\]%HGLKRvWÈ

Na sportovně založeném muži byla
po namáhavé noci jasně patrná únava, kterou se však na sobě snažil nedávat znát a i nadále obsluhoval hosty, kteří přišli na kus dobré uzeniny.
I to mělo svůj účel, přímo na Zimní
olymppijádě v Nezamyslicích uspořádali organizátoři z řad místních
Mažoretů finanční sbírku, jejímž
prostřednictvím se vybralo 31 tisíc
korun. „Peníze poputují konkrétní rodině se dvěma malými dětmi
z Moravské Nové Vsi,“ nastínil za
pořadatele Jan Košárek.

2GV /CVWwKPGE U FCNwÊOK MC2GVT
OCT¾F[X[TC\KNLGwV÷XGéVXTVGM předpokládám ale, že mi vyjdou
OC
<CUCJQXCN X V÷åEG RQ- vstříc,“ uzavřel Petr Matušinec.
XX PQEK
P
UVKåGPÚEJ/KMWNéKEÊEJ PCUPÊOUVKå
MW  8 R¾VGM LUOG LGL \CUVKJNK
XX0G\CO[UNKEÊEJWITKNW
0
6EÉUND0DzRUHWÕ
2x foto: Martin Zaoral
Y\QHVODWLVÉFNRUXQ
a www.ceskatelevize.cz

v Hodoníně, díky čemuž jsem zjistil,
že na místě jsou nejvíce potřeba kladívka, hřebíky, sekerky a pily, které
jsme se rozhodli z našich prostředků nakoupit. Spoustu věcí pak také
donesli zdejší hasiči i místní občané.

6GPVQ P¾MNCFPÊ Xč\ RNPÚ OCVGTK¾NPÊ
RQOQEK X[TC\KN X UQDQVW RąGF QD÷FGO\$GFKJQwV÷ (QVQ,KąÊ<KRU

Turnaj prezentoval
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Bylo toho ve finále tolik, že jsme si
museli půjčit kontejner od společnosti FCC,“ potvrdil starosta Bedihoště Jiří Zips, který je mimo jiné
člen celorepublikového hasičského
výboru.

21062410827

WWW.VECERNIKPV.CZ

28. června 2021

OPEN

hodně
povedené?
„Nemůžu si stěžovat. Odehrál jsem

yy Vnímáte své
prostějovské
vystoupení
jako

PROSTĚJOV Nejdále se z českých tenistů na MONETA Czech
Open ve dvouhře dostal Zdeněk
Kolář, semifinalista prostějovského challengeru. Kromě toho,
že postoupil do semifinále singlu, zahrál si i finále deblu. „Mohli to být o kousek lepší, ale třeba
se to povede za rok,“ komentoval
své vystoupení Kolář.

kvalitní zápasy a předvedl povedené
výkony. Ve velkém horku to nebylo
snadné. Ale cítím, že moje hra jde
nahoru. Snažím se více chodit na síť,
tvořím hru, v tom se zlepšuji.“
yy MONETA Czech Open je největší turnaj v zemi. Má ve vašem
kalendáři důležité místo?
„Rozhodně, protože je to jedna z mála
možností, jak se ukázat domácím fanouškům. V prostějovském hledišti
mám pokaždé hodně známých a kamarádů, přijede rodina. Tak to mám
rád.“
yy Obvykle hrajete v každé sezóně
hodně turnajů. Není to fyzicky příliš náročné?
„To je pravda, ale já prostě potřebuji hrát hodně zápasů, abych se cítil
dobře. Ovšem nehlásím se na turnaje
bezhlavě. Vím, že si tělo potřebuje
také odpočinout. Podle toho se řídím
a funguje to.“
yy Neuvažoval jste o tom, že omezíte své pravidelné starty ve čtyřhře?

čtu titulů z MONETA Czech Open.“
(úsměv)
yy Na další osobní rekordy bratra si
netroufáte?
„Guillermo se ve světovém žebříčku dostal až na třetí místo, to už se mi asi nepovede. Zřejmě se nepodívám ani do finále
Roland Garros jako bratr, přestože bych
si to přál. V nedohlednu je také jeho devět titulů na okruhu ATP. Jednu šanci
být v něčem lepší mám jen v Prostějově.“
yy Je bratr vaším velkým rádcem?
„Dalo by se říct, že téměř největším. Má
obrovské množství zkušeností. Během

„To ne, debla mám rád. Navíc mi pomáhá také z pohledu dvouhry. Díky
čtyřhře jsem zlepšil voleje a returny.
I celkové vnímání prostoru při hře.
Také proto neberu čtyřhru jako doplněk, ale jako rovnocennou disciplínu.
Přestože hrát pravidelně na turnajích
obě soutěže není vůbec lehké.“
yy Špičkové výkony podává stále
více tenistů. Jak vnímáte stále rostoucí konkurenci?
„Je to opravdu stále těžší, všichni si
toho všímají. Soupeřů, a opravdu
dobrých, přibývá. Šance na výrazné
prosazení je obtížnější. O každé místo
na světovém žebříčku se vedou velké
bitvy.“
yy Osobním cílem přesto zůstává
postup do druhé světové stovky?
„Rád bych se tam podíval, ale vím,
jak to bude těžké. Je přede mnou ještě
hodně práce, s tím pochopitelně počítám. Je jasné, že postup nepřijde zadarmo. Věřím, že se to jednou povede.
Snad to nebude trvat příliš dlouho.“

kariéry vyhrál Masters v Monte Carlu,
byl ve finále v Paříži, Římě nebo Miami.
Odehrál stovky zápasů na nejvyšší úrovv
ni a své zkušenosti mi předává. Ví, o čem
je tenis, umí číst hru a jeho postřehyy jsou
pro mě nesmírně cenné. Hodně sii jeho
pomoci vážím.“
yy Tip na průlom do první padesátdesátt
ky, nebo dokonce třicítky jste od něj
nedostal?
„To ne, na to žádný zaručený receptt není,
bohužel. Ale o žebříčku jsme spolu
lu pochopitelně mluvili. Radil mi, abych
ych se
postavením na žebříčku až tak netrápil.
trápil.
Tenis se hodně posunul, opravduu kvalitních tenistů je několik set, konkurence
urence
je brutální. Spíše mě nabádá, abyy tenis
zůstal mojí největší zábavou. Kdyby
yby se
z mé hry vytratila radost, byl by too začátek konce.“

„Velký poče
počet zápasů jsem si užíval,“
,“
prohlásil Zdeněk Kolář
ář

yy Přijedete tedy za rok titul obhajovat?
„Rok je dlouhá doba, nikdy nevíte, co
se za dvanáct měsíců může přihodit.
Stačí se podívat, jak se svět v důsledku
covidu změnil. Je těžké něco plánovat.
Ale pokud to bude možné, přijedu se
pokusit bratra překonat. Alespoň v po-

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Po devatenácti letech navázal v Prostějově Federico
Coria (na snímku) na bratra Guillerma, když vyhrál turnaj MONETA
Czech Open. Starší z bratrů Coriů se radoval v roce 2002, jeho rodinný následovník při odjezdu z Hané nevyloučil, že se za rok vrátí. „Nebylo by špatné bratra překonat,“ uvedl Federico.
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PROSTĚJOV Také letos byla titulárním partnerem největšího mužského turnaje v České republice
společnost MONETA Money Bank.
Bankovní dům je již několik let generálním partnerem českého tenisu
a měl výrazný podíl na bezchybném
průběhu 28. ročníku prostějovského challengeru.
„Loni jsme porazili covid, vyhráli jsme
i letos. I když se turnaj konal ve složitějších podmínkách, vše dopadlo skvěle.
Na turnaji opět dostali šanci mladí hráči, jen Jirka Veselý (na snímku) byl z Čechů nejstarší. Přesně to chceme, prosazujeme s tenisovým svazem podporu
tenisových talentů. Věřím, že se nám to
vrátí a chlapci budou v budoucnu stejně úspěšní jako dnes děvčata,“ konstatoval šéf retailového bankovnictví MONETA Money Bank Aleš Sloupenský.
Podpory silného partnera si cení celý
český tenis. „Podpora banky MONETA je mimořádná. V nedávných měsících a v době, kdy se český tenis jako
první v Evropě postavil proti covidu,
byla jasnou a přesvědčivou součástí naje, dává mu nejen prestiž, ale v dneš- dentní době dlouhodobého partnera, českých tenisových talentů,“ těší Ivo
všech těch prospěšných projektů. Je ním složitém čase pocit finanční jistoty. který podporuje všechny naše projekty, Kaderku, šéfa českého tenisu a prezi(lv)
čtvrtým rokem u prostějovského tur- Je doslova zázrak mít v této bezprece- a navíc nám společně jde o výchovu denta Tennis Europe.

nevyloučil návrat Federico Coria
oria

návat žádná opatření, turnaje budou
bez složitých bublin, zapomeneme na
roušky a budeme se radovat z tenisu
jako dřív. To si samozřejmě přejeme
všichni a věřím, že se konečně dočkáme,“ rozloučil se s Prostějovem Ivo
Kaderka.
Finálovým dnem skončila pro letošek
práce na turnaji pro jeho ředitelku
Petru Černoškovou. Šéfka celé akce
ocenila spolupráci se zástupci ATP
a také členy svého týmu. „Všechno
jsme zvládli, dobře dopadla i kontrola z hygienické stanice. Přesto bych
chtěla, abychom se za rok všichni sešli
v normální době. Bez roušek a omezení a tenis si užívali naplno,“ vyjádřila
své přání Černošková.
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Prostějov (lv) – Povinnost odehrát
turnaj v omezující bublině byl jediný
kaz na 28. ročníku mužského tenisového turnaje. Přiznala to jeho ředitelka
Petra Černošková, které také scházela
obvykle veselá a uvolněná nálada mezi
hráči i fanoušky. „Doufám, že se z bublin
nestane pravidlo a turnaje se nebudou
pořádat podle proticovidových receptů.
Všichni složitá opatření respektovali, ale
když jste se podívali do zákulisí turnaje,
tak bylo prázdnější. Covid vzal sportu
a samozřejmě i našemu tenisu atmosféru. Věřím, že se to příští rok už konečně
změní a náš turnaj se bude konat v normální době,“ doufá Černošková.

&RYLGY]DOWHQLVX
kus atmosféry

Prostějov (lv) – Podruhé v řadě chyběla
v programu MONETA Czech Open
tradiční exhibice bývalých velkých tenisových hvězd. Oblíbená akce vždy zaplnila hlediště centrálního dvorce před
finálovým zápasem, pořadatelé věří,
že příště už legendy na kurtech chybět
nebudou. „Pochopitelně nás to mrzelo, ale nemělo smysl exhibici pořádat.
Vždy to byla oslava tenisu, což by před
poloprázdnými tribunami prostě nešlo.
Pokud to bude možné, přivezeme do
Prostějova za rok opravdu velké osobnosti nedávné minulosti, které fanoušci
jistě rádi uvidí,“ prozradila plán na příští
rok šéfka turnaje Petra Černošková.

Pøíští roèník snad
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tenis

PROSTĚJOV Také s dalším ročníkem MONETA Czech Open byli
pořadatelé a partneři turnaje spokojeni. Největší mužská tenisová událost dala příležitost mladým domácím hráčům, opět se
potvrdilo, že prostějovské klání je nejvýznamnějším podnikem
v České republice. S úrovní i obsazením startovního pole dalšího ročníku prostějovského challengeru byl spokojený také prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, podle něhož je
právě toto klání výkladní skříní úspěšného sportu.

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ zpravodajství

místo na výsluní. Pokud se mají
prosadit, potřebují, aby se v České
republice pořádala řada turnajů,
kde mají snazší možnost, třeba prostřednictvím volných karet, získat
nesmírně cenné body do světového
žebříčku ATP.
Již osmadvacet let největší možnost
nabízí prostějovský challenger. I výsledky letošního ročníku ukazují, že
je to pro nadějné tuzemské tenisty
dobrá cesta. Proto je nesmírně důležité, aby tradiční prostějovské klání
zůstalo na světové tenisové mapě.
Kvůli fanouškům, hráčům i tenisové budoucnosti.

PROSTĚJOV Hned šest volných karet rozdali pořadatelé prostějovského
challengeru domácím nadějím. Pro
některé byl start na MONETA Czech
Open prakticky první velkou příležitostí seznámit se s mužským tenisem,
další už reálně bojovali o body do světového žebříčku ATP.
Vedení turnaje navázalo na loňský rok,
kdy možnost startu v hlavní soutěži využil Jiří Lehečka k senzačnímu postupu do semifinále. Letos na něj navázal
Dalibor Svrčina. Díky postupu mezi
nejlepší osmičku poskočil na světovém
žebříčku téměř o sedmdesát míst na
520. příčku.
Svrčinovi k výraznému úspěchu pomohlo také štěstí. Na poslední chvíli
se po odhlášení několika hráčů dostal
do hlavní soutěže Jiří Lehečka s Vítem
Kopřivou a uvolněnou volnou kartu dostal právě osmnáctiletý talent trénující
v Prostějově. „Na turnaji v zahraničí by

lárnější. Můžeme být hrdí, že největší
mužský podnik v zemi probíhá zrovna
u nás. Takovou událost rádi podporujeme. Je to skvělá reklama pro město,
která významně přesahuje hranice
státu,“ řekl na konci 28. ročníku MONETA Czech Open primátor statutárního města Prostějova František Jura,
podle něhož se turnaj pořádá na tom
nejlepším místě. „Do našeho města
taková událost patří. Místní klub je
absolutní špičkou v České republice,

dlouhodobě pořádá i mistrovství světa družstev do 14 let a mezi tenisty má
skvělé jméno,“ dodal primátor.
Bez podpory prostějovské radnice
by se podobná akce ve městě konat
nemohla. Dlouhodobá je rovněž podpora vedení Olomouckého kraje. Tato
instituce patří mezi klíčové partnery
pořadatelů a rovněž hejtmanství potvrdilo spokojenost s průběhem a kvalitou. „Škoda že finále bylo bez české
účasti. Jinak jde o nejprestižnější tur-

trojice Jakub Nicod, Adam Jurajda a Jakub Menšík. „Bylo jasné, že mladí kluci
nebudou zářit. Všechno chce svůj čas,
některé schůdky se nedají jednoduše
přeskočit. Naši hráči potřebovali získat
novou zkušenost a uvědomit si, v čem se
potřebují zlepšit, aby jednou podobné
zápasy vyhrávali. V budoucnosti se nám
to vrátí,“ je přesvědčený Navrátil. (lv)
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naj na této úrovni v Česku. A přitom
vstupné zdarma. To už přece stojí za
návštěvu, a to klidně s celou rodinou,“
uvedl hejtman Olomouckého kraje
Josef Suchánek, který byl v hledišti
během závěrečného utkání a předával
cenu vítězi. „Parádní tenis, parádní
finále. Předávání cen na rozpálené antuce v saku ale nebylo nic moc. Vůbec
nechápu, jak v tomhle hráči mohou
odehrát celý turnaj,“ usmíval se hejtman Suchánek.
(lv)
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PROSTĚJOV Hráče z devatenácti států čtyř kontinentů přivítali
v prostějovském areálu pořadatelé tenisového turnaje MONETA
Czech Open. Zastoupena nebyla
pouze Afrika. Tradičně silné zastoupení měli antukáři z Jižní Ameriky, což ostatně potvrdilo vítězství
reprezentanta Argentiny.
„Turnaj je obrovskou reprezentací našeho města. Tenis je globálním sportem, z těch individuálních je nejpopu-
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se to stát nemohlo. Každý pořadatel dá
přednost nadějnému hráči ze své země,“
popsal běžnou praxi zkušený trenér a kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil. „Dalibor nabídnutou šanci využil
dokonale.“
Kromě Svrčiny dostal volnou kartu
Daniel Siniakov a Andrew Paulson,
kvalifikaci si na divokou kartu zahrála

v normálních podmínkách, muselo se
překonávat nespočet problémů, plnit
nařízení, turnaj se konal v nutné bublině. Zkušenost z loňska týmu kolem
Petry Černoškové samozřejmě hodně
pomohla, manuál už všichni znali, nemuseli překonávat jedno překvapení
za druhým. Je třeba říct, že si organizátoři zaslouží podtrženou jedničku,“
pochválil pořadatele Kaderka.
Přesto první muž českého tenisu doufá, že za rok už bude vše probíhat standardním způsobem. „Turnaj budeme
samozřejmě podporovat, budeme
opět druhým investorem. A opravdu
věřím, že se už nebudou muset překo-
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jí, které většinou dobře využily volné
karty od pořadatelů. „Průběh celého
týdne potvrdil, že MONETA Czech
Open je nejlepší turnaj u nás a za tenisový svaz můžu slíbit, že uděláme
maximum, aby to tak zůstalo také
v dalších letech,“ dodal.
Šéf domácího i evropského tenisu
připomněl, že turnaj prošel složitým
obdobím kvůli zdravotní situaci ve
světě. „Vloni jsme tady stáli ve složité
situaci, byli jsme zaskočeni covidem,
vše se nakonec díky nasazení dokonalých prostějovských pořadatelů zvládlo, i když se muselo doslova kouzlit. Letos jsme bohužel opět nebyli

Turnaj prezentoval HîNOJDM@BDJI

Tour 100. „Sluší se poděkovat Ivo Kaderkovi za velkou podporu. Pomohla
nám udržet turnaj na patřičné úrovni
a nebylo třeba snižovat jeho celkovou dotaci. V dnešní složité době je
to malý zázrak. Laťka zůstala vysoko,
odpovídá podniku, který má statut
Czech Open,“ prohlásil šéf pořádající
TK PLUS Miroslav Černošek.
Průběh zápasů pečlivě sledoval šéf českého i evropského tenisu. „Z pohledu
Českého tenisového svazu je prostějovský turnaj mimořádně důležitý,
drží navíc hrdý statut Czech Open, má
velkou tradici. Deset českých hráčů
v hlavní soutěži, i to je důvod, proč si
prostějovského challengeru tak vážím.
Naši kluci dostali šanci bojovat o body
do světového žebříčku, současně se na
kurtech představili opravdu špičkoví antukáři,“ měl Ivo Kaderka radost
především z výkonů domácích nadě-
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MONETA Czech Open. Už jen velký zájem zahraničních států o prostějovský turnaj opakovaně potvrdil,
že o největší podnik je zájem a že
pořadatelé během předchozích ročníků si u tenistů vybojovali velký
kredit. Hráči se často opakovaně na
Hanou vrací, což je první předpoklad k tomu, že se turnaj dočká za
dva roky jubilejního ročníku.
Tuzemský mužský tenis v posledních letech neprožívá úplně optimální období, má jediného hráče
v elitní světové stovce a nadějní
mladíci zatím svádí brutální souboje s obrovskou konkurencí o své

ke třetí desítce

Další povedený krok
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věké mučicí stroje a na pódiu
ódiu bavila
sedící publikum kapela v dobových
kostýmech vyhrávající středověkou
ředověkou
hudbu a písničky. „Jdemee si pro primátora,“ ozvalo se najednou
nou z davu
zbrojnošů, kejklířů, tanečnic
ečnic a bubeníků. V jejich popředí
dí pak majestátně stanul na bílém koni markrabě a římský král Jošt Moravský.
Slavnostní průvod pak za řízného
bubnování prošel od muzea
zea celým
náměstím až k radnici.. „Pojďte,
primátore a všichni vážení
ení konšelé, projděme se v průvodu,
du, nechť
nás lid vidí a tleská nám,““ pronesl
před radnicí Jošt Moravský,
ský, načež
se celý průvod obrátil a mířil zpět
před muzeum. Jeho součástí
učástí už
byli primátor Prostějova František
Jura a jeho náměstci Jiří Pospíšil, Milada Sokolová, Alena
ena
Rašková a Jiří Rozehnal.
Oslavy 630. výročí
povýšení Prostějova na město nabídly
přehršel atraktivních
h
vystoupení v podání kejejklířů, šašků, divadelních
lních
herců, šermířů a své slovo měl

úderem osmnácté hodiny i mistr
kat! K tomu všemu vyhrávala středověká kapela. Oslavy se nadmíru
dověk
vydařily, a navíc stejně podařevyd
né bylo také počasí.
„Haná začala vzkvétat za
mého panovnictví a jsem
přesvědčen, že bude vzkvétat i nadále. Uchopte, pane
purkmistře,
také vládu pevně do
purkm
svých rukou
jako já a veďte Prostějov
r
k obecnému
blahu,“ loučil se slovy
obec
k primátorovi
Františku Jurovi marprim
krabě Jošt Moravský.

/CTMTCD÷CąÊOUMÚMT¾N,QwV/QTCXUMÚRąKEX¾NCNPC
DÊNÆOQąKPCRTQUV÷LQXUMÆP¾O÷UVÊX[\XCVRTKO¾VQTCCLGJQP¾O÷UVM[MRTčXQFWO÷UVGO6QXwG\C
FQRTQXQFW VCPGéPKE \DTQLPQwč MGLMNÊąč C FCNwÊEJ
XJKUVQTKEMÚEJMQUVÚOGEJ 3x foto: Michal Kadlec

„Oslavy se podle mého názoru
opravdu vyvedly. Přálo nám počasí,
náměstí se pěkně zaplnilo a program
byl opět velmi zajímavý a zábavný,“

BYLI JSME
U TOHO

zhodnotila sobotní oslavy Milada
Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora zodpovědná v současné době za kulturu města.

VIDEO a FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Slavnostní průvod
v čele s Joštem Moravským prošel od radnice celým náměstím až
před budovu muzea. Jeho součástí už byli i členové vedení města,
primátor František Jura společně
se svými čtyřmi náměstky Jiřím
Pospíšilem, Miladou Sokolovou,
Alenou Raškovou a Jiřím Rozehnalem. Krátce po čtrnácté hodině vystoupala tato delegace na
pódium, aby oficiálně zahájila
slavnosti 630. výročí povýšení
Prostějova na město. Lidé na náměstí však také bouřlivě zatleskali
ujištění primátora Jury, že Prostějov pošle okamžitou finanční
i materiální pomoc lidem z oblastí
zasažených tornádem.
Úvodní slova nemohla patřit nikomu jinému než Joštovi Moravskému, který Moravě vládl šestatřicet
let. „Projížděl jsem touto nádhernou
Hanou, která je tak blízká mému
srdci jako zcela jistě vám všem tady.
Cestou jsem potkával usměvavé
hrající si děti, krásné ženy i chlapy
silné jako býci. A toto město? Máš
ho krásné, purkmistře,“ obrátil se
markrabě na primátora Juru a pokračoval v proslovu směrem ke „svým
poddaným“. „Haná za mého vládnutí začala vzkvétat a já věřím, že vzkvétat bude dál. Ovšem ty, purkmistře
Juro, jsi pánem tohoto města, takže
oslov nyní své měšťany,“ vyzval Jošt
Moravský primátora Františka Juru.
„Přeji všem krásný den. Dovolte mi,

pro Večerník

abych nejdříve přivítal krále římského Jošta Moravského. A jsem rád, že
přijel naše město povýšit. Jen bych se
ho rád zeptal, proč mu to tak dlouho
trvalo,“ rozesmál přihlížející Prostějovany František Jura při narážce
na rok odložené oslavy. „Jsem velice
rád, že se zde můžeme všichni potkat
po těžkém roce, jehož události tady
nechci ani rozebírat. Jsem rovněž
nadšený, že jste přišli v tak hojném
počtu. Oslavujeme tady dnes výročí
povýšení, kdy jsme obdrželi právo
výročního trhu. Tím jsme se mohli
nazývat městem. Můžeme tedy slavit, ale zároveň máme všichni v mysli
ty strašné události, které se odehrály

před pár dny na jižní Mo-ravě. A ujišťuji vás, že brzyy
tam za město pošleme finanční pomoc,“ roztleskal
primátor přihlížející davy
Prostějovanů.
Návštěvníky pak ještě
pozdravili všichni přítomní náměstci primátora, ovšem
poslední slovo si vzal vládce Moravy. Jošt Moravský se vytasil s glejtem, kterým před více než šesti
staletími pasoval Prostějov do stavu městského. „Na přímluvu pána
z Kravař, po poradě s knížaty a barony a ovšemže po mé zralé úvaze,
uděluji z naší vrozené dobrotivosti

,QwV/QTCXUMÚRT¾X÷\JKUVQTKEMÆJQINGLVWRąGéGVNRQFOÊPM[\CMVGTÚEJUG2TQUV÷LQXXTQEGUVCNO÷UVGO2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCRCMURQNGéP÷UGUXÚOK
P¾O÷UVM[\CJ¾LKNUNCXPQUVK
2x foto: Michal Kadlec

a moci všem obyvatelům tohoto
města jarmark neboli výroční trh.
A to se všemi právy, privilegii, svobodami, výsadami i obyčeji. Ať žije
toto město, jehož sláva se hvězd
bude dotýkat,“ pronesl před diváky
Jošt Moravský. Oslavy 630. výročí
povýšení Prostějova na město tak
byly oficiálně zahájeny.
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PROSTĚJOV Půlhodinové představení v podání středověkého kata
mnohdy vyděsilo zhruba stovku přihlížejících diváků, kteří si vyslechli velice poutavé vyprávění vykonavatele hrdelního práva. Ten však své řemeslo
podal tak humorně, že nad děsy nakonec převládly úsměvy.
Na prostějovském náměstí před muzeem bylo po dobu oslav 630. výročí
povýšení Prostějova na město vystaveno hned několik středověkých mučicích nástrojů. Nechyběly skřipec, španělské boty, pranýř, koza s hroty
a další. Mistr kat při vyprávění o popravách, které se před staletími konaly
veřejně, držel v rukou střídavé strašlivou sekeru nebo velký meč. „Popravovalo se za vzpouru, vraždy, přepadení kupeckých konvojů, zradu na pánovi a kdoví ještě za co. Paní, být vámi, tak se moc nesměju! Hlavy se stínaly
také nevěrným ženám! A jak se tak dívám tady na ženské osazenstvo, jak
se při mém vyprávění dívá všechno s ruměncem ve tváři do země, tak bych
nic nedal za to, že i v Prostějově by se pár kandidátek na popravu našlo,“
rozesmál početný houf diváků mistr kat, jinak neodmyslitelný parťák Jošta
Moravského. „Já bych stětí hlavy unikla, já mám svědomí čisté,“ nechala se
slyšet náměstkyně prostějovského primátora. No, budiž...
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Bohatý kulturní a společenský program spojený s trhem připravil Kulturní klub Duha ve spolupráci s ostravskou agenturou Gryff, která se
zabývá pořádáním historických akcí
po celé zemi. V Prostějově nepůsobila tato společnost poprvé, vždyť
vzpomeňme na příjezd císaře a krále
Karla IV. do Prostějova před několika
lety, pořádání masopustních veselic či
loňský Tradiční městský ples v Prostějově, kdy už tehdy Jošt Moravský
předával primátoru Františku Jurovi
glejt povyšující Prostějov na město.
Program sobotních oslav 630. výročí vzniku města Prostějova byl
zahájen hodinu po poledni. To už
ale nějakou dobou byly v provozu
stánky, v nichž prodejci nabízeli
nejrozličnější zboží. Od dřevěného
kuchyňského náčiní, přes ručně vyráběné šperky, sklo, suvenýry až po
laskominy v podobě frgálů, pražených oříšků, opečených klobás a samozřejmě zlatavého moku. Hned
po zahájení oslav se mohli zájemci, především z řad dětí, projet na
oslech, prohlédnout si kozy nebo
ovečky, lidé si mohli osahat středo-

PROSTĚJOV Když v roce 1390 markrabě a římský král Jošt
Moravský povýšil díky výročnímu trhu Prostějov na město, určitě netušil, že se do tohoto samého středu Hané vrátí po 631
letech znovu. Abychom vysvětlili ona čísla, oslavy 630. výročí
povýšení se měly uskutečnit už v loňském roce, ale zabránila
jim koronavirová pandemie. Rok odložené oslavy ale trápily
málokoho, organizátoři i členové agentury Gryff stejně jako
stovky diváků na náměstí T. G. Masaryka byli rádi, že se po tak
dlouhé době nakonec mohla uskutečnit velkolepá a atraktivní
oslava. A Večerník u toho nemohl chybět!
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TURNAJ S PŘEHLEDEM OBHÁJIL STATUT
Sobotní program přilákal davy lidí 0"3/1&)
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„Covid jsme porazili loni, vyhráli jsme
i letos. Přestože pořadatelé museli řešit
celou řadu věcí, které s tenisem nemají
až tak moc společného. Tým ředitelky Petry Černoškové odvedl skvělou
práci,“ uvedl šéf retailového bankovnictví MONETA Money Bank. „Je
jen škoda, že český tenis neměl svého
zástupce ve finále, ale třeba se takové0QXÚMT¾NRTQUV÷LQXUMÆJQEJCNNGPIGTW(GFGTKEQ%QTKCRąKLÊO¾ITCVWNCEGQFRTKO¾VQTC ho obsazení dočkáme v příštím roce.“
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwMC,WT[
S letošním ročníkem prostějovským
pořadatelům výrazně pomohl Český
tenisový svaz, který se ve složité době
stal druhým nejvýznamnějším partnerem, a díky jeho podpoře se podařilo
Ladislav VALNÝ turnaj udržet v kategorii Challenger
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Na akci se mažoretům podařilo vybrat
31 tisíc korun na pomoc obětem tornáda
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Česká obec sokolská pořádá tento celorepublikový den s historií a architekturou
Sokola už sedmým rokem. Během Noci
sokoloven představují veřejnosti nejen
historii svých jednot a konkrétní budovy, ale i to, co se v sokolských jednotách
všechno děje a jak se mohou zájemci
případně zapojit. „Projekt je jednou
z velkých a silných akcí, které náš spolek každoročně pořádá. Jsem ráda, že se
i v letošním roce podařilo jej zorganizovat i přesto, že bude trochu omezen stávajícími protiepidemickými opatřeními,“
uvedla k projektu starostka České obce
sokolské Hana Moučková.

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech proběhla i letos Noc sokoloven, konkrétně její 7. ročník. Do oblíbené akce se v pátek 25. června zapojilo
více než 100 sokoloven po celé České
republice, Prostějovsko nevyjímaje.
Bohatý program se lišil, ale všechny
sjednocovalo hlavní téma – lidské pyramidy, jejichž provedení využívá prvky
silové gymnastiky.

Foto: Facebook

Prostějovská sokolovna na Skálově náměstí měla bohatý program, který se konal na
hřišti vedle sokolovny. Pořadatelé měli pro
návštěvníky připravenou prezentaci aktivit
T.J. Sokol I Prostějov, kruhový trénink, kvíz
pro děti i dospělé či kondiční testy. Vrcholem pohybových aktivit pak byly živé pyramidy, které byly sjednocujícím tématem
Noci sokoloven. Inspirací pro letošní téma
byly dvě knihy se stejným názvem Skupiny,
první byla vydána v roce 1917 v Chicagu
Josefem Paskovským, ta druhá Jaroslavem
Jančákem o sedm let později v Praze. Věnují
se skupinám, kterým se už říkalo pyramidy.
Po pyramidách ale program prostějovské sokolovny nekončil. Na řadu přišlo loutkařské
vystoupení divadla Pronitka při T.J. Sokol
I Prostějov.
Dveře návštěvníkům v pátek večer neotevřela pouze prostějovská sokolovna. Program
měly připravený i jednoty ve Smržicích,
Kralicích na Hané, Dobromilicích, Vrchoslavicích a Přemyslovicích, kde se nejprve opékaly špekáčky u táboráku, poté přišly na řadu
již zmiňované pyramidy. Vrcholem akce bylo
přespání v přemyslovické sokolovně, v Dobromilicích navíc ještě promítali pohádky.

2[TCOKFCXRQF¾PÊ6,5QMQN2ąGO[UNQXKEG

BYLI JSME
U TOHO

měli připraveny roušky vítězů a originální
korunové medaile.
Vzhledem k přeháňce, která předcházela
zahájení akce, to vypadalo, že tentokrát
bude účast diváků opravdu sporadická,
jak se na covidovou akci sluší a patří. Netrvalo však dlouho a areál se velmi solidně
zaplnil. „Chtěl bych poděkovat v první
řadě všem, kteří letos nedorazili, za to, jak
pečlivě dodržují proticovidová opatření,“ prohlásil Jan Košárek zcela v duchu
absurdního humoru typického pro mažorety, jimž i tentokrát s organizací notně
pomohli místní dobrovolní hasiči, kteří se
starali o občerstvení.
3x foto: Martin Zaoral

úvodní rozcvička, slavnostní zapálení olymppijáckého ohně, či samo soutěžní klání.
Vše mělo tentokrát svůj významný charitativní rozměr. „I díky prodeji našeho modrého pramene, který přítomným nabízely
naše zdravotní sestřičky operující v první
i druhé linii, se nám tu podařilo vybrat jedenatřicet tisíc korun. Všechny peníze poputují konkrétní rodině se dvěma malými
dětmi z Moravské Nové Vsi, kterým tornádo zcela poničilo jejich rodinný dům,“
potěšilo Košárka, který se již společně
s ostatními mažorety těší na silvestrovskou
koupel a další akce, za jejichž pořádáním
jedinečný spolek stojí.

ČECHY POD KOSÍŘEM Nejen velké
události se stovkami a tisíci návštěvníků, Čechy pod Kosířem nabízí i menší,
rodinnější. Jedna z nich připadala i na
sobotu. V zámeckém parku se v sobotu
26. června konalo Svatojánské čarování.
Ve čtyřech turnusech rodiny se dvojicí průvodkyň zjišťovaly, jaké jsou tradice, které se
ke svátku vážou – třeba svatojánské lůžko.
A samy se také mohly zapojit. Zejména pro
děti organizátoři připravili malý workshop.
„Akce to byla drobnějšího ražení, nečekali

jsme nával – a to i proto, že před prázdninami se s akcemi všude roztrhl pytel. Celkově
jsme ale s průběhem spokojení,“ konstatuje
kastelán zámku Martin Váňa.
Zejména pro rodiny s malými dětmi slíbil
spoustu dalších menších událostí. „Například na třetího července plánujeme Mánesův pochod, který jsme uspořádali už loni.
Pro sváteční dny pak jsou nachystané populární prohlídky s princeznou,“ prozradil kastelán další program, který osazenstvo žáků
chystá.
(sob)
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Jako obvykle se nejprve konala základní část v deseti čtyřčlenných skupinách,
z nichž veškeré páry postoupily do play-off. Většina přímo, ty poslední z jednotlivých grup musely do předkola. Načež
se v brzkém odpoledni začínalo znovu
od nuly, ale s nasazením do pavouka dle
umístění ve skupinách. Hlavním cílem
přitom opět bylo, aby si všichni do sytosti
zahráli. Což systém turnaje každoročně
plní do puntíku tím, že brzy vyřazení z k.o.
fáze hlavní soutěže pokračují v pavouku B.
„Jsem úplně rozsekaný, tuším, že mám
za sebou jedenáct setů,“ smál se mostkovický semifinalista soutěže útěchy Milan
Kubeš belhající se k převzetí cen. Béčkové
play-off opanovali Martin Hrazdílek a Oldřich Pintera.
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„Náš domácí Staňa Husařík měl tentokrát za
parťáka dosavadního závodního hráče Dana
Trčku, taky Prostějováka. Před turnajem jsem
mu říkal, že jestli PROSTĚJOV CUP ani letos nevyhraje, tak ho zabiju. Má štěstí: přežil,“
říkal Večerníku nadšený šéf organizačního
štábu Martin „Krupa“ Krupička. Slavnost-
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ního vyhlášení výsledků se ujal společně
se svým věrným pořadatelským druhem
Petrem „Pupou“ Dosedělem a se zástupci
generálních partnerů. Těmi byli za statutární
město Prostějov Božena Sekaninová a Petr

Kousal, za firmu Neuklouzni.cz pak Milan
Kolář. „A teď můžeme jít slavit,“ oddechl si
Krupička s úlevou v pozdním večeru. Vymazlené jubilejní klání bylo potřeba náležitě
zapít u bohatě zásobených stolů…

HODNOCENÍ ŠÉFA TURNAJE

Y LsIPupou
J S M EDo„Dlouhodobé přípravy i vlastní organizace desátého ročníku turnajeBnás
U po
T Osmolně
H O prosedělem a dalšími parťáky stály obrovské úsilí i spoustu energie. Zvlášť
pršeném loňsku a vzhledem k dlouhé nejistotě kvůli covidovým opatřením. Nakonec
to ale stálo za to, všechno dobře dopadlo a můžeme být šťastní. Udělali jsme naprosté
maximum a věřím, že všichni účastníci odjížděli domů spokojení. Jejich četné pochvaly se poslouchaly hodně dobře, to musím přiznat. Obrovské díky patří vedle samých
aktérů pochopitelně veškerým partnerům v čele s titulárními, tedy městem Prostějov
a společnostmi Neuklouzni.cz, JS Phone či Hrajme fér – sport je fajn. Pomáhají nám
k tomu, aby PROSTĚJOV CUP mohl být tak špičkovou sportovní akcí. Pomyslnou
třešničkou na dortu samozřejmě je vytoužené vítězství domácího Stani Husaříka,
mého osobního favorita. Letos si k sobě vzal vynikajícího spoluhráče Dana Trčku
a konečně protrhl mnoho roků trvající marné dobývání zdejšího titulu. Gratulace
však patří nejen těmto dvěma klukům, ale úplně všem, kteří si naše kulaté jubileum
společně užili. Za rok na viděnou!“
Martin Krupička, hlavní organizátor Prostějov Cupu 2021
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yy Staňo, co bylo tentokrát jinak, že se
útok na titul konečně povedl?
Husařík: „Měl jsem výborného spoluhráče
a taky můj výkon byl mnohem lepší než v minulých letech. Řekl bych, že mi tady vždycky
během play-off postupně docházely síly a následně odcházela i hlava. (smích) Tentokrát se

všechny hráče, protože se přihlásilo
čtrnáct dvojic a zápasů bylo opravdu hodně. Po základních skupinách
se hrála vyřazovací část, hráči si sáhli
až na dno svých sil. Bojovností se ale
všichni mohli rovnat profesionálním

pár neztratil ani set a svoji dominanci potvrdil ve finále, v němž jednoznačně porazil Dadáka se Smékalem, kteří rovněž do té doby ani
jednou nezaváhali.
„Byl to dlouhý a náročný den pro

Marek
SONNEVEND
VEND
D

pro Večerník
ník

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
dvojrozhovor
ovor

I tihle pánové ovládají bílý sport výborně,
leč v brutální konkurenci špičkových „amatérských“ tenistů (uvozovky jsou skutečně
namístě) mohou do závěrečných kol áčkové
elity proniknout na PROSTĚJOV CUPU
pouze ti opravdu „nej“. „Minimálně od
čtvrtfinále se úroveň zdejších zápasů dost
blíží turnajům ITF, a to bez jakéhokoliv
přehánění,“ prohodil přihlížející trenér volejbalistek VK Prostějov Lubomír Petráš, sám
velký tenisový nadšenec.
Kromě toho stojí za zmínku krátké odbočení od čistě sportovní linie k neméně vynikající organizaci celého podniku. Tu měli zase
pod palcem pořadatelé Martin Krupička,
Petr Doseděl a spol., kteří pro osazenstvo
nachystali za patřičné startovné doslova
exkluzivní podmínky: neuvěřitelně bohaté
i chutné jídelní menu a pivo a další nápoje
celý den v ceně přihlášek, k tomu sýrovou
Raclette party permanentně k dispozici a od
rána do odpoledne též stánek Palírny U Zeleného stromu s ochutnávkami zdarma!

PROSTĚJOV Premiérově v desetileté
historii tenisového PROSTĚJOV CUPU
dosáhla na triumf čistě domácí dvojice.
Místní rodák Stanislav Husařík se přitom
o vítězství na tomto prestižním turnaji
neregistrovaných marně pokoušel každý
z předchozích roků, zatímco jeho nový
parťák a dosud závodní plejer Daniel Trčka uspěl hned napoprvé. Společně vytvořili extrémně silný pár, který jubilejním
ročníkem projel téměř jako pověstný nůž
máslem.

mi ale nic takového nestalo, celý turnaj jsem se
cítil skvěle. Parťák mě držel, společně jsme se
zlepšovali zápas od zápasu a ve vyřazovacím
pavouku předváděli hodně kvalitní tenis.“
yy Dane, asi není běžné vyhrát na takhle
špičkově obsazené akci semifinále i finále
6:0. Jak se to stalo?
Trčka: „Nikdo z nás od loňského října dlouhé měsíce nehrál žádné zápasy, ani já. Tím
byl turnaj dost nevyzpytatelný a my jsme ho
prostě zvládli nejlíp, hlavně ten závěr. Jak řekl
Staňa, postupně jsme se zlepšovali, sehrávali,
přicházeli na nové finty. A v semifinále i finále
naše forma vygradovala, cítili jsme blízkost
celkového vítězství a tvrdě šli za ním.“
yy Bylo zlomem náročné čtvrtfinále otočené z 0:2 na 6:3?
Trčka: „Přesně tak. Za stavu 0:2 a 0:15 jsme
se po sobě dívali, co se děje. A řekli si, že hned
musíme naplno zabrat, teď, nebo nikdy.“
Husařík: „Věděl jsem, že čtvrtfináloví soupeři jsou fakt silní a tohle utkání bude hodně
těžké. Obavy ještě vzrostly po tom nevydařeném začátku, ale pak jsme se naštěstí zvedli,
další čtyři gamy zahráli výborně. Což zlomilo
celý turnaj.“
yy Asi největší úspěch amatérské tenisové

kariéry?
Husařík: „Určitě jo. PROSTĚJOV CUP
má mezi akcemi neregistrovaných špičkovou
úroveň, jsou tu každý rok silní soupeři a triumfu si proto moc vážím. Dlouho jsem se
o něj snažil, letos to konečně vyšlo. Tak trochu
splněný sen.“
yy Kam řadíte tenhle titul vy?
Trčka: „Já bych to zhodnotil jako můj jediný
a nejlepší amatérský turnaj. (směje se) Předtím
jsem hrával i mezinárodní akce, těžko říct,

Y L I JKaždopádSME
který úspěch bych stavělBnejvýš.
T O Hve
O dvojici se
ně PROSTĚJOV CUP Use nám
Staňou hned napoprvé skvěle povedl, báječně jsem si ho užil. A už teď se těším na příští
ročník.“
yy Takže v červnu 2022 nastoupíte opět
spolu?
Husařík: „Když se vyhraje, tak by se vítězná
sestava neměla měnit. Proto věřím, že do
toho příští rok půjdeme zase spolu. A jestli
Dan nepřijde, ubiju ho!“ (se smíchem)
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Daniel Trčka: „Rád jsem ti k němu pomohl“

Stanislav Husařík: „Pro mě je to splněný sen“.

Nemluvě o extrémně hodnotných cenách
pro medailisty. „Chci moc poděkovat všem
partnerům, bez jejichž podpory bychom
tohle nemohli zajistit,“ zdůraznil Martin
Krupička.
Nyní zpátky k bitvám na dvorcích, jež
vrcholily od výše zmíněného čtvrtfinále.
V něm si obhájci titulu z roku 2019 Radim
Janíček - Jan Duba poradili s duem Jiří Crha
- Jan Krejčí spolehlivě 6:2. Josef Hošpes Alan Brussenbauch zdolali Šimona Mališe
a Rudolfa Ščudlíka 6:3, bojovníci Radovan
Chrobák - Jakub Pavlištík otočili proti dvojici Vladan Kopelec - Martin Lapčík z 3:5 na
7:5 včetně odvrácení dvou mečbolů. A také
domácí pár Stanislav Husařík - Daniel Trčka zvrátil proti skvělým Jiřímu Hipskému
s Tomášem Petráněm z 0:2 na 6:3. Tím se
favorizovaní Prostějované natolik rozjeli, že
ve zbývajících dvou utkáních již absolutně
neměli konkurenci. V semifinále nekompromisně rozdrtili unavené Chrobáka a Pavlištíka 6:0, zatímco druhý půlfinálový mač
mezi dvojkami Janíček - Duba a Hošpes
- Brussenbauch se stal kořistí předloňských
vítězů poměrem 6:3. Rozhodující duel o zlato pak sliboval super podívanou. Ta se fakt
dostavila, ovšem při naprosté dominanci
fantasticky hrajících Husaříka a Trčky měla
jednostranný charakter. Janíček a Duba se
marně snažili vzdorovat tenisové smršti
zasloužených premiantů, kteří za necelou
půlhodinku dospěli k exhibičně famóznímu
triumfu 6:0!

PROSTĚJOV Dvojice Husařík Kvapil potvrdila roli největších
favoritů sedmého ročníku Memoriálu Jiřího Zemana ve čtyřhrách
pro rekreační členy TK Prostějov.
V průběhu celého turnaje sehraný

"INIL?JILN´Û

jaká byla hasičská sláva v kostelci

tenistům,“ uvedl Tomáš Cibulec ze
spolupořádající společnosti TK PLUS.
Třetí příčku v konečném účtování pro
sebe získala dvojice Kadlec - Sehnal,
která po dramatickém průběhu porazila 6:3 pár Kůrka - Kraváček.
(lv)
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Startovní pole nakonec čítalo čtyřicet dvojic, převážně mužských a několika smíšených. Účastníci si tradičně užívali komfortu
profesionálního areálu TK Prostějov za
Kosteleckou ulicí se skvěle připravenými
antukovými kurty i maximálně příjemným
zázemím. Tentokrát přálo rovněž počasí, jen
dopoledne to chvíli vypadalo na přeháňku.
Mraky však odtáhly a celodenní líté boje už
nic nerušilo.
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něm baví i celou řadu dětí, pro něž připravují jinde nevídané disciplíny.
„Letos je to kromě tradičního biatlonu na
lyžích a sjezdu z kopce na hasičské pěně
také soutěž v krasosnowboardingu. Sportovci při něm předvádí odvážné kousky na
snowboardu, přičemž se hodnotí hlavně
estetický dojem,“ vysvětlil Jan Košárek
z pořádajících Nezamyslických mažoretů,
kteří letos na své sportovní akci nepřipustili účast žádných sportovců. Na přesné dodržování všech pravidel pak dohlížel precizně „sterilizovaný“ covid team. „Všechny
účastníky z řad náhodných kolemjdoucích
jsme rozdělili na dva tábory: pozitivní

" I N I L ? J I L N´
´Û

Zimní olymppijáda v Nezamyslicích na
konci června má dlouhou tradici. Letošní
setkání bylo dokonce už druhé poslední,
oběma pak předcházelo devět nultých ročníků. I to nasvědčuje faktu, že se organizátoři na pořádání tohoto unikátního setkání
chtěli opakovaně vykašlat, navzdory vše-

Martin
ZAORAL

pro Večerníkk

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

NEZAMYSLICE Srandy kopec.
I tak by se mohl přejmenovat
věhlasný Mount Nezamysl,
který se u fotbalového hřiště
v Nezamyslicích tyčí do výšky
6 000 milimetrů nad Mořicemi.
Právě ten byl uplynulý pátek
25. června svědkem již druhého posledního ročníku Zimní
olymppijády, která se letos zcela nesla ve znamení proticoviFOTOGALERIE
dových opatření. Ta byla natoklikni na
lik přísná, že neumožnila start
www.vecernikpv.cz
žádným zahraničním, ba ani
tuzemským sportovcům a zcela 0CNGVQwPÊQN[ORRK¾FWURQTVQXEK\G\CJTCPKéÊPGO÷NKRąÊUVWRXwGQXN¾FNFčMNCFP÷dUVGTKNK\QXCPÚqEQXKFVGCO Foto: Martin Zaoral
se spolehla na náhodné kolem- mu jim to však ani letos nedalo. Důvodem a negativní. Nic jiného nás nezajímalo,“ Specifická sranda pak opět prostupovala
jdoucí. Večerník byl u toho!
je zřejmě fakt, že kromě sebe samých při usmíval se Košárek s tím, že pro ty nejlepší celým odpoledním setkáním, ať už to byla

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Dekádu svého trvalého vzestupu báječně završil tenisový turnaj ve čtyřhře neregistrovaných PROSTĚJOV
CUP. Zcela zapomenut zůstal loňský propršený ročník, za hlavu mohli všichni aktéři hodit předchozí dlouhé měsíce koronavirových restrikcí. A společně si užívat dokonale vydařené
kulaté jubileum nejlepší akce svého druhu v České republice
a snad i ve střední Evropě. Triumf navíc zůstal tentokrát doma! Chybět u toho nemohl ani Večerník jakožto exkluzivni
mediální partner.

Vymazlený desátý ročník tenisového turnaje
vyhrála prostějovská dvojice Husařík, Trčka,
když ve finále smetla i samotné obhájce

DOMÁCÍ TRIUMF NA BÁJEÈNÉM PROSTÌJOV CUPU 2021
Sokolovny 1$2/<033,-É'Ě91(=$0<6/,&Ì&+%2-29$/, 6PUæLFNÇKRG\VUHNRUGQËQ¿YxWøYRX
QVGXąGN[FXGąG 32=,7,91Ì proti 1(*$7,91Ì0
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I. B třída skupina „B“
1 – SK Jesenec-Dzbel
2 – TJ Sokol Moravský Beroun
3 – TJ Sokol Mostkovice
4 – TJ Sokol Velký Týnec
5 – SK Haňovice
6 – SK Slatinice
7 – TJ Sokol Doloplazy
8 – Haná Prostějov
9 – TJ Sokol Smržice
10 – TJ Sokol Kožušany
11 – TJ Slovan Černovír
12 – FK Velká Bystřice
13 – FK Šternberk„B“
14 – TJ Hněvotín
Krajský přebor
staršího dorostu
1 – FC Kostelec na Hané/Mostkovice
2 – FK Slavonín
3 – TJ Sokol Čechovice
4 – TJ Slovan Černovír
5 – TJ Sokol Dub nad Moravou
6 – Sokol Brodek u Prostějova/
Otaslavice
7 – SK Sulko Zábřeh
8 – TJ Sokol Olomouc-Chomoutov/
Horka
9 – FK Jeseník
10 – FK Kozlovice
11 – TJ Sokol Tovačov
12 – Sokol Konice
13 – FK Šternberk
14 – FK Nové Sady

I. B třída skupina „B“
1 – FC Želatovice„B“
2 – Sokol v Pivíně
3 – TJ Sokol Otaslavice
4 – FK Troubky
5 – TJ Sokol Horní Moštěnice
6 – TJ Sokol Újezdec
7 – TJ Sokol Ústí„B“
8 – TJ Sokol Opatovice
9 – TJ Sokol Vrchoslavice 1946
10 – TJ Sokol Klenovice
11 – SK Radslavice
12 – TJ Sokol Tovačov
13 – TJ Sokol Kovalovice
14 – TJ Sokol Jezernice

I. A třída skupina „B“
1 – SK Protivanov
2 – FK Slavonín
3 – TJ Sokol Bělotín
4 – TJ Sokol Plumlov
5 – 1. HFK Olomouc„B“
6 – FC Beňov
7 – FK Nové Sady„B“
8 – TJ Sokol Dub n. M.
9 – TJ Spartak Lipník n. B.
10 – TJ Sokol Čechovice
11 – FC Kostelec na Hané
12 – TJ Sokol Určice
13 – FK Hlubočky
14 – Slavoj Kojetín

I. A třída skupina „A“
1 – SK Chválkovice
2 – TJ Sokol Lesnice
3 – SK Paseka
4 – FK Bohdíkov
5 – Sokol Konice
6 – TJ Postřelmov
7 – SK Náměšť na Hané
8 – TJ Sokol Olomouc-Chomoutov
9 – SK Řetězárna
10 – SK Loštice 1923
11 – TJ Sokol Troubelice
12 – TJ Maletín
13 – SK Bělkovice-Lašťany
14 – 1. FC Olešnice

Krajský přebor
1 – FC Želatovice
2 – FK Jeseník
3 – Jiskra Rapotín
4 – FK Mohelnice
B5Y–
L ITatran
J S M ELitovel
Velké Losiny
U6T–OTJH Sokol
O
7 – TJ Sigma Lutín
8 – TJ Sokol Ústí
9 – SK Lipová
10 – FC Dolany
11 – FC Kralice na Hané
12 – TJ Sokol Bohuňovice
13 – FK Medlov
14 – FK Šternberk
15 – Sulko Zábřeh
16 – FK Brodek u Přerova

rozdělení
týmů do skupin
a losovací čísla

34
26

WWW.VECERNIKPV.CZ

Martin
ZAORAL

Poslední duel mezi domácím
celkem a Otaslavicemi byl první
čtvrthodinku docela vyrovnaný.
Po první brance hostů už se však
jednalo o poměrně jednoznačnou
záležitost a konečné skóre 0:5 je
zřejmě odpovídající. Po jasné výhře

Foto: Jan Frehar

tak rezerva Otaslavic mohla oslavit
vítězství nejen v zápase, ale v celém
turnaji, domů si tak mohla odvézt
i pohár.
Celkově se však jednalo o turnaj ve
velmi přátelské atmosféře, který splnil účel.

Jedna z branek rezervy Otaslavic proti Bedihošti.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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zástupci Prostějovska. U mládeže
ale k několika změnám došlo. Například v krajském přeboru dorostu,
nově jej totiž přihlásily také Kostelec na Hané a spojený tým Brodku
u Prostějova a Otaslavic. Počet týmů
v soutěži zůstává přitom ustálen na
čtrnácti.
Nejvýraznější změny však čekají na
Mostkovice, které byly přesunuty
z A skupiny I.B třídy do „béčka“ za Hanou, Smržice a Jesenec. Do „A“ skupiny se totiž přidaly Opatovice, které
se rozhodly opustit I.A třídu. Poměr
regionálních celků v I.B třídě se tak vyrovná na čísle čtyři v obou skupinách.

Krajská soutěž dorostu,
skupina „A“
5. kolo, neděle 29. srpna, 13.30
hodin: Tatran Litovel – SK Haňovice, SK Bělkovice-Lašťany –
Sokol Olšany, SK Řetězárna – FC
Dolany. Velké Losiny – volný los.

I.A třída, skupina „A“
1. kolo, neděle 8. srpna, 17.00
hodin: Sokol Troubelice – Sokol Konice, SK Loštice 1923 – TJ
Postřelmov, Maletín – FK Bohdíkov, 1. FC Olešnice – Olomouc-Chomoutov, SK Chválkovice
– TJ Sokol Lesnice, Bělkovice-Lašťany – SK Paseka, SK Řetězárna – SK Náměšť na Hané
(hřiště Česká Ves).

Krajský přebor
1. kolo, neděle 1. srpna, 17.00
hodin: Rapotín – Šternberk
(sobota 31. července, 17.00),
Ústí – Lipová, Lutín – Dolany,
Želatovice – Brodek u Přerova,
Velké Losiny – Kralice na Hané,
Jeseník – Zábřeh, Litovel – Bohuňovice, Mohelnice – Medlov.

I.B třída, skupina „B“
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin: FC Hněvotín – Haná Prostějov,
Jesenec-Dzbel – Moravský Beroun,
FK Šternberk „B“ – Sokol Mostkovice, Slovan Černovír – SK Haňovice,
FK Velká Bystřice – Sokol Velký Týnec, TJ Smržice – Sokol Doloplazy,
Sokol Kožušany – SK Slatinice.

I.B třída, skupina „A“
1. kolo, neděle 8. srpna, 17.00
hodin: FC Želatovice „B“ – Pivín,
Sokol Klenovice – Sokol Újezdec, Sokol Tovačov – Sokol Ústí
„B“, SK Radslavice – Sokol Horní
Moštěnice, Sokol Jezernice –
Sokol Opatovice, Sokol Kovalovice – Sokol Otaslavice, Sokol
Vrchoslavice 1946 – FK Troubky.

I.A třída, skupina „B“
1. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin: Slavoj Kojetín – Sokol Dub n.
M., Lipník nad Bečvou – FK Nové
Sady, Sokol Čechovice – FC Beňov,
TJ Sokol Určice – Sokol Plumlov, FK
Hlubočky – Sokol Bělotín, FC Kostelec na Hané – 1. HFK Olomouc,
SK Protivanov – FK Slavonín.

Krajská soutěž mladší žáci
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.45
hodin: FK Šumperk „B“ – SK Hranice „C“, SK Jesenec/Přemyslovice – Sokol Velký Týnec, TJ Maletín
– TJ Smržice/Kostelec na Hané, 1.
HFK Olomouc – SK Hranice „B“,
SK Sigma „B“ – 1.SK Prostějov „B“.

Krajský přebor starší žáci
4. kolo, sobota 21. srpna, 9.00
hodin: Sulko Zábřeh – FK Slavonín, FK Jeseník – Sokol Čechovice/Mostkovice, FK Nové Sady –
Dub n. M./Tovačov, Mohelnice/
Loštice – KMK Zubr Přerov, Kozlovice/Radslavice – Sokol Olšany, Nezamyslice/Němčice – FK
Relax centrum gól – krajský Šternberk (hřiště Němčice nad
Hanou). Chválkovice – volný los.
přebor dorostu
4. kolo, neděle 22. srpna, 13.30 hodin: Šternberk – Sokol Dub nad Mo- Krajský přebor mladší žáci
ravou, Sokol Konice – Brodek u Pv/ 4. kolo, sobota 21. srpna, 10.45
Otaslavice, Sokol Tovačov – Sulko hodin: Sulko Zábřeh – FK SlavoZábřeh, FC Kostelec na Hané – Slo- nín, FK Jeseník – Sokol Čechovan Černovír, FK Nové Sady – FK Je- vice/Mostkovice, FK Nové Sady
seník, FK Slavonín – Sokol Čechovi- – Dub/Tovačov, Mohelnice/
ce, Kozlovice – Chomoutov/Horka. Loštice – KMK Zubr Přerov, Kozlovice/Radslavice – Sokol Olšany, Nezamyslice/Němčice – FK
Krajská soutěž dorostu,
Šternberk (hřiště Němčice nad
skupina „B“
5. kolo, neděle 29. srpna, 14.30 Hanou). Chválkovice – volný los.
hodin: Tatran Všechovice – SK
Radslavice/Lipník, KMK Zubr Přerov – FK Troubky, Sokol Čechovice„B“ – Haná Nezamyslice, Union
Lověšice – FK Kozlovice „B“, Sokol
Plumlov – FC Želatovice, Sokol
v Pivíně/Určice – Sokol Bělotín.

(?JNFÑHI<ÎQJ?IJQ½N@UÇITJFAN

Ročník 2021/2022 je nalosován.
Čísla pro losovací aktiv Olomouckého KFS zůstala u většiny mužstev
stejná jako v předešlé nedohrané sezóně. Následující sezóna by měla začít o týden dříve než předchozí, když
většina mužských soutěží začne o víkendu 7.-8. srpna, mládežnické pak
o víkendu 21. a 22. srpna. Jinak se
pro většinu regionálních celků příliš
nezměnilo. Z krajských týmů se do
mužských soutěží přihlásili všichni

Jan FREHAR
Michal SOBECKÝ

Obsazení veškerých mužských soutěží zůstává vzhledem k minimu odehraných zápasů nezměněné. Ostatně
i sami představitelé klubů protestovali
proti případným sestupům, a to i při
odehraných padesáti procentech
utkání. „Bylo by to nefér, nesmíme
zapomínat na týmy, kterým by kvůli
tomu hrozil sestup. Přitom by přes
zimní pauzy mohly nabrat síly, posílit a pak se poprat o udržení,“ nechal
se třeba slyšet kouč Konice Petr Ullmann. Konice se pak znovu rozhodla
zůstat ve skupině „A“ I.A třídy.
A jak tedy dopadl samotný los?
V prvním dějství se mohou fanoušci
těšit paradoxně na jediné regionální
derby Určic s Plumlovem. V krajském přeboru čeká Lipovou cesta
do Ústí u Hranic a Kralice představí
ve Velkých Losinách a těžké výjezdy
k soupeřům čekají například Konici
nebo Hanou Prostějov.

jak recesisté řádili naplno

„My jsme se to dozvěděli přímo
z krajského fotbalového svazu
jako hotovou věc. Jde o to, že do
´A´-skupiny přibyl klub z I.A třídy
a regionálně nejblíže druhé skupině jsme byli my,“ prozradil redakci
kouč Mostkovic Ivo Kroupa. Co
Mostkovice v nové soutěži čeká, zatím samy nedokážou příliš posoudit, také však přiznávají, že myšlenky na přesun už dříve byly. „Musím
říct, že už nějaké myšlenky na tento
přesun jsme v hlavách měli, bylo
nám vždy hned řečeno, že to nejde.
Co však očekávat od této skupiny si
zatím netroufám říct. I když jsem
se už několikrát chystal do Smržic
či na Hanou, ale jak se toho moc
neodehrálo, tak jsem to ani nestihl.
Někteří kluci mi říkali, že je to více
fotbalové a také kvalitní, takže uvidíme, jak se nám bude dařit,“ doplnil Kroupa.

"INIL?JILN´Û

OLOMOUC, PROSTĚJOV Krajské kluby už vědí, kdy a s kým hrají.
Minulý pátek proběhl losovací aktiv KFS Olomouckého kraje pro
sezónu 2021/2022. Výsledkem jsou nalosované soutěže a zároveň potvrzení některých přesunů napříč skupinami. Novinek je
po dvou předčasně ukončených ročnících minimum. Přesto se
ale v krajských soutěžích najdou. A to jak u mužů, tak u mládeže.

Mostkovice byly přesunuty do druhé skupiny

-TCLUMÆUQWV÷åGLUQWPCNQUQX¾P[

První duel obstarali domácí proti
Želči a relativně vyrovnaný zápas
rozhodlo proměňování šancí, kdy
se domácím „loženky“ dávat nedařilo, zatímco hosté trestali. Vítězství
1:3 se tak dá hodnotit jako zasloužené. Druhý duel mezi celkem ze Želče
a rezervou Otaslavic musely rozhodnout až penalty. „Metlařům“ se totiž
nepodařilo udržet dvoubrankový
náskok, penalty však zvládli a mohli
oslavit první výhru v turnaji 3:2.

Jan
FRÉHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BEDIHOŠŤ Uplynulou sobotu
odpoledne se na hřišti v Bedihošti
uskutečnil první ročník Memoriálu Jiřího Kouřila. V rámci turnaje
se kromě domácího celku představily ještě další dva ze třetí třídy
skupiny A, šlo o Želeč a Otaslavice B. V příjemném počasí se
hrálo systémem každý s každým
a z následné tabulky se rozhodlo
o pořadí. Nejlépe se turnaj vydařil
rezervě Otaslavic, která ovládla
oba zápasy. Více než o výsledky
však šlo hlavně o to si zahrát, což
bylo jednoznačně splněno.

1PMI<EQ@?DCJnODJQGµ?G<

28. června 2021

Krajská soutěž přípravek
1 – FK Šumperk
2 – SK Hranice
3 – SK Uničov„A“
4 – SK Uničov„B“
5 – TJ Slovan Černovír
6 – FK Šternberk
7 – TJ Sokol Olšany
8 – FK Nové Sady
9 – SK Sigma Olomouc
10 – FK Kozlovice
11 – 1. FC Viktorie Přerov
12 – 1.SK Prostějov

Krajská soutěž mladších žáků
1 – TJ Maletín
2 – SK Jesenec-Dzbel/Přemyslovice
3 – TJ Sokol Velký Týnec
4 – TJ Smržice/Kostelec
5 – SK Hranice„B“
6 – SK Hranice„C“
7 – 1.SK Prostějov
8 – FK Šumperk„B“
9 – 1. HFK Olomouc
10 – SK Sigma Olomouc
* hraje se dvoukolově, v jarní části
pět kol nástavby

Krajský přebor
starších a mladších žáků
1 – SK Chválkovice
2 – FK Jeseník
3 – TJ Sokol Čechovice/Mostkovice
4 – Volný los
5 – Sokol Dub/Tovačov
6 – FK Šternberk
7 – KMK Zubr Přerov
8 – TJ Sokol Olšany
9 – FK Slavonín
10 – FK Kozlovice/Radslavice
11 – FK Mohelnice
12 – TJ Haná Nezamyslice/Němčice
13 – FK Nové Sady
14 – SK Sulko Zábřeh

Krajská soutěž
staršího dorostu skupina „B“
1 – FC Želatovice
2 – TJ Sokol Bělotín
3 – TJ Sokol Čechovice„B“
4 – TJ Sokol v Pivíně/Určice
5 – TJ Sokol Plumlov
6 – Tatran Všechovice
7 – KMK Zubr Přerov
8 – TJ Union Lověšice
9 – FK Kozlovice„B“
10 – FK Troubky
11 – SK Radslavice/Pavlovice
12 – TJ Haná Nezamyslice

BYLI JSME
U TOHO

Krajská soutěž
staršího dorostu skupina „A“
1 – TJ Sokol Olšany
2 – TJ Sokol Velké Losiny
3 – TJ Tatran Litovel
BYLI JSME
4 – Volný los
U TOHO
5 – Sportovní klub Bělkovice-Lašťany
6 – SK Řetězárna
7 – FC Dolany
8 – SK Haňovice
* hraje se tříkolově

rozdělení
týmů do skupin
a losovací čísla

fotbal extra

Kapela Stofka z Jevíčka hrála na úvod odpoledního programu dvě hodiny lidové
písně. „To už ale dnes bohužel zas až tolik
lidí nebere a sešla se tam asi stovka spíš
těch starších občanů. Celý areál se potom
začal zaplňovat až před příjezdem Straceného Ráje. Ten hraje hanácké bigbít, texty
skoro všech písniček v hanáčtině napsal
starosta Nákla Marek Ošťádal, který je
taky kapelníkem a baskytaristou této báječné kapely. Tentokrát byl o berlích a nemohl skákat, jak to dělává. Hrálo a zpívalo
mu to ale skvěle stejně jako jeho dalším
čtyřem kolegům hudebníkům. Jejich vystoupení mělo velký úspěch a je krásné, že
se někdo snaží naši rodnou hanáčtinu ještě
na nějaký čas zachránit, než dočista zmizí,“
řekl Zdeněk Balcařík.
Smržické hody si užívali všichni návštěvníci a v jejich tvářích bylo patrné štěstí a radostné pocity, že se konečně zase dá něco
podobného dělat. Nejmenší drobotina si
užívala lunaparku včetně skákacího hradu, k dispozici v areálu fotbalového hřiště
bylo několik stánků s občerstvením. Celý
program pak uzavřela prostějovská kapela
Quercus. „Ta už taky něco pamatuje, pořád
má ale velký úspěch a zaplnila náš sportovní
areál do posledního místa. ‚Quercusi‘ hráli
až do dvou hodin do rána,“ dodal na závěr
Zdeněk Balcařík.

O všechny návštěvníky hodové zábavy ve
Smržicích se po celou dobu báječně staral
posílený tým Restaurace Rebel U Hřiště,
který v areálu nainstaloval další dva výčepy
a také udírnu s grilem. Docela zásadní vliv
na úspěch celé akce mělo také počasí, které
bylo tentokrát přímo ideální.
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„Vydáváme se na cestu zhruba 70 kilometrů dlouhou a jako za starých časů
budeme na polovině cesty také přepřahat koně. V každé obci, kde zastavíme,
rozdáme lidem dárky a budeme jim

Michal KADLEC

ČECHY POD KOSÍŘEM Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem vypravilo v neděli 27. června ráno cestovní kočár tažený čtyřmi koňmi na
cestu po Olomouckém kraji.

povídat o dávné historii. Delší zastávku
plánujeme v královské Litovli. Smysl
této akce je jasný, touto jízdou vlastně
po dlouhé koronavirové době otevíráme
celé pásmo letošních akcí Muzea kočárů,“ prozradil Večerníku přímo na místě
startu jízdy cestovního kočáru Václav
Obr, majitel Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem. „Jízda cestovním kočárem
po Olomouckém kraji se koná také na
počest 100. výročí úmrtí císaře Karla,“
dodal.
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Letos je to už šest let, co Kostelečtí zvítězili
v celorepublikovém klání o hasiče roku. Jejich velký úspěch tehdy naplno rozvířil debaty ohledně potřeby nové zbrojnice, o níž se
už v té době dlouho, nicméně marně hovořilo. Přednost totiž dostalo budování kanalizace a následná úprava cest. Teprve v roce 2017
se věci mohly dát skutečně do pohybu.
„Už se nám tehdy trochu uvolnily ruce,
a tak jsme se zajeli podívat do Nezamyslic,

Martin
ZAORAL

pro Večerníkk

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

KOSTELEC NA HANÉ Dlouhá historie, velmi dobré výsledky, ale
mizerné podmínky pro vlastní činnost. Tak by se dala ještě před
časem popsat situace kosteleckých dobrovolných hasičů. Ti donedávna působili v naprosto nevyhovujících prostorách ve dvoře radnice. Techniku navíc měli rozmístěnu v různých částech města. To
se konečně změnilo. Na severním okraji města nedaleko hřbitova
vyrostla krásná a moderní hasičská zbrojnice. Uplynulou sobotu při
slavnostním předání od ní získal klíče velitel sboru Petr Látal. Všemu
byli přítomni zástupci města, kraje i hasičů z dalších obcí a měst.

" I N I L ? J I L N´Û
´Û

jjaká
aká bbyla
ylaa hasičská
hasiččskká ssláva
láávaa v kkostelci
ossteelci

peníze později spravedlivě rozdělí mezi postižené.
O tom, že zázemí pro hasiče bylo v Kostelci dlouhodobě neudržitelné, se podařilo
FOTOGALERIE
přesvědčit i zástupce Olomouckého kraje.
klikni na
„Pozvali mě sem, a když jsem na vlastní oči
www.vecernikpv.cz
viděl, v jakých podmínkách působí, musel
1VGXąGPÊJCUKéUMÆ\DTQLPKEGD[NQLGFPQW\PGLXÚ\PCOP÷LwÊEJWF¾NQUVÊX-QUVGNEKPC*CPÆ\CRQUNGFPÊTQM[
Foto: Martin Zaoral
jsem uznat, že takhle to dál nejde,“ potvrdil
náměstek krajského hejtmana Ivo Slavotí- a dalších obcí nejen Prostějovska. „Je to kterého během slavnostního nástupu pře- leckých hasičů Petr Látal krátce předtím,
nek.
jeden z nejlepších sborů v regionu, svoji padla slabost.
co byla zbrojnice slavnostně vysvěcena.
Kostelečtí dobrovolní hasiči si zaslouží akceschopnost ostatně prokázal třeba prá- Členové sboru byli s novou zbrojnicí sku- Budova by tak stejně jako kostelečtí hasiči
kde podobná moderní hasičská zbrojnice uznání i svých kolegů, nikoliv náhodou vě nyní,“ potvrdil ředitel prostějovských tečně nadšeni. „Chtěl bych moc poděko- měla v nadcházejících letech sloužit „Bohu
vyrostla. Ta se následně stala předobrazem za nimi při této příležitosti dorazili jejich profesionálů Marek Sobek, který tím na- vat současnému i předchozímu vedení ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k rozté, kterou tu nyní vidíte. Zároveň se nám kamarádi ze Smržic, Pěnčína, Držovic rážel na pomoc jednomu ze členů sboru, města,“ netajil svoji vděčnost velitel koste- květu“.
podařilo získat dotaci ve výši 4,5 milionu
korun z ministerstva vnitra, dalšími čtyřmi
3x foto: Martin Zaoral
miliony přispěl Olomoucký kraj,“ popsal
cestu k výstavbě zbrojnice za celkem 26
milionů korun současný starosta František
Horák, který vysvětlil důvody, proč se město rozhodlo do takto nákladného projektu
investovat. „Hasičskou jednotku s kvalitním
zázemím u nás prostě potřebujeme, jak
moc dokážou být hasiči užiteční, se ostatně
nyní naplno ukázalo na jižní Moravě. A nikdo z nás nikdy neví, kdy je bude potřebo(TCPVKwGM*QT¾MRT¾X÷UNCXPQUVP÷RąGF¾X¾MNÊéGXG- 1VGXąGPÊ dUXÆq \DTQLPKEG UK PGPGEJCNC WLÊV FTVKX¾ 2ąKUNCXPQUVPÊRąÊNGåKVQUVKX[UVQWRKNKUDQT\OÊUVPÊJQ
vat,“ dodal Horák s tím, že přítomní mohli
NKVGNKMQUVGNGEMÚEJJCUKéč2GVTW.¾VCNQXK
X÷VwKPCMQUVGNGEMÚEJFQDTQXQNPÚEJJCUKéč
MQUVGNCUX,CMWDC
přímo na místě přispět do kasičky. Vybrané
peníze pak putovaly na konto Charity, která

Uznávaná jednotka dlouhá léta
působila v nedůstojných podmínkách

BYLI JSME
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Organizátory letošních Smržických hodů
potěšila rekordní návštěvnost i přes konkurenci z jiných měst a obcí. „Bylo to velké, tolik lidí jsme tady na hody snad ještě
v životě neměli. Trochu jsem měl obavy,
protože kolem nás bylo plno jiných akcí,
třeba oslava výročí v Prostějově nebo hody
v nedalekých Olšanech,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Balcařík, předseda Klubu českých
turistů a kronikář obce.
Jak Večerník avizoval, kulturní program Smržických hodů byl postaven na třech kapelách
a v každé z nich figuroval starosta nějaké
obce. „Díky tomu, že se k nám podařilo letos
sem dostat hned tři skvělé kapely, přitáhlo
to nakonec davy hodovníků. Jediné, co neklaplo, bylo setkání tří starostů. Pan Pávek
z Jevíčka, který má kapelu Stofka, nemohl
přijet vůbec. Frontman skupiny Stracené Ráj
Marek Ošťádal z Nákla přijel zase s nohou
v sádře a o berlích. Jinak mu ale všechno funguje jak má, takže naštěstí přijel, zpíval a hrál
skvěle. No a náš starosta Smržic Aleš Moskal
někde přišel o hlas, takže celou akci uváděl
jeho zástupce Jirka Peka,“ vysvětlil menší
komplikace Zdeněk Balcařík.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

SMRŽICE Smržické hody dopadly v sobotu 26. června na výtečnou, organizátoři si mohou mnout ruce. Vyšlo počasí,
vystupující kapely dorazily i přes určité
potíže ve svých sestavách a hlavně na
hodovou zábavu v areálu fotbalového
hřiště dorazila rekordní návštěva. Co
víc si přát? Největší hvězda kulturního
programu, kapela Stracené Ráj, přijela
s notně „pochroumaným“ frontmanem
Markem Ošťádalem. Ten se pohyboval
se sádrou na noze a o berlích jen velice
obtížně, přesto odehrál v pohodě celý
koncert. Hodová zábava skončila ve
Smržicích až vlastně v neděli ráno!

Frontman kapely Stracené Ráj přijel o berlích!

6PUæLFNÇKRG\VUHNRUGQËQ¿YxWøYRX
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ODDECHOVÝ ÈAS

Milí přátelé,
milé přítelkyně,
srdečně vás zdravím v našem druhém červnovém vydání tematického seriálu Servis pro ženy, který je však určen
nejen něžnému pohlaví. Doufám, že v panujících vedrech
váte si přírody a všuhodně pijete, zhluboka dýcháte a užíváte
dypřítomných radostí. Nyní však chvíli buďme teď a tazející chvíle
dy, ať už je to kdekoliv, protože nadcházející
budeme zprostředkovaně trávit„spolu“. Sedněte
hradu,
si tedy nyní k oknu, na balkón či na zahradu,
vezměte si k tomu sklenici vody, zákusekk či
něco jiného dobrého a podívejte se naa
to,cojsemprovásdnespřipravila.Čeká
vás reportáž s první výherkyní soutěže o oběd s mou maličkostí. Jelikož se
pomalu blíží letní díl PROMĚNY IMAGE,
žete podle
tak budeme hledat další z vás.Taky si můžete
e nutné se
návodu vyrobit něco na zub, a protože je
vičit.
udržovat v dobré kondici, je třeba si i zacvičit.
Přeji šťastnou cestu všem, kteří odjíždějí v nejbližší
h okamžidobě na dovolenou, užívejte přítomných
ivní energie.
ků, nabírejte sílu a pořádnou dávku pozitivní
Krásné,klidné
é aveselédny
netaKřížová
přejeAneta

servis pro ženy

WWW.VECERNIKPV.CZ

OÅ
0DQzH PDU½GL
FLND
Q
H
V
]
R
½YÈY½
VRXU
PHSU
KOHG½

3521¨l1¥32/29,¤.<
35
Motto na tento týden:
„To, co je správné, není vždy populární,
a to, co je populární, není vždy správné.“
Albert Einstein
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Potřebujete změnu image a nevíte jak na to? Stojíte už roky na stejném místě a neumíte se pohnout dále?
Máte nízké sebevědomí? Potřebujete udělat tlustou čáru za vaší minulostí a získat novou energii a jiskru do
života? S tím vším vám můžeme pomoci. Přihlaste se do naší PROMĚNY IMAGE, kde měníme nejen vizáž,
ale pomáháme ke zdravému sebevědomí a novému náboji do života.
Připomeňme si, že doposud v naší košaté historii proběhlo šedesát proměn, které můžete najít na www.vecernikpv.cz.
O
Ostatně
nejen ženy, ale i muži si už zaslouží mimořádnou péči. A my se o vás postaráme už brzy přímo královsky. V tuto
chví
h í hledáme tedy adeptky či adepty pro prázdninové pokračování.
chvíli
Nejdd vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr
Nej
Nejdříve
bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dám pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení v H Studiu, výběr nového
Dámu
šatní v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude profesionální focení a natáčení pod taktovkou
šatníku
IvoM
Ivo
Mynaříka.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neNev
měly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: NÁMĚTY@vecernikpv.cz.
Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
D
N
Napište
také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás,
d odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete až do 31. ČERVENCE 2021. Těšíme se na spolupráci s vámi!
dále
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Jak jistě víte, v dubnu jsme si připomněli 10. výročí trvání Servisu
pro ženy. U příležitosti tohoto jubilea PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vyhlásil čtenářskou soutěž. A protože klasických výher je všude dost,
hlavní cenou byl v tomto případě oběd s naší redaktorkou, která vás
celých 10 let provází nejen světem žen, slečnou Anetou Křížovou. Do
tohoto klání se přihlásilo hned několik desítek z vás, avšak vyhrát
mohli jen tři. Na muže se tentokrát vůbec nějak nedostalo, uspěly tři
dámy. První šťastnou výherkyní byla Daniela Šlézarová, která z časových důvodů místo oběda volila večeři. Nebyl problém...
Setkání se odehrálo minulé úterý kostí a s lidským přístupem. Mám na ni
v krásných prostorách Národní- jen a jen dobré vzpomínky,“ uvedla nadho domu v Prostějově. Počasí nám šeně Aneta Křížová.
přálo, a tak jsme se mohly usadit na Po vřelém přivítání došlo na přípitek
zahrádce s příjemným posezením. a objednání pokrmu. V menu restauNež však přejdeme k vlastnímu se- race byly samé dobroty, my jsme však
tkání, nutno říci pár slov úvodem. měly okamžitě vybráno. Jako předkrm
Osud tomu chtěl a k velkému překvapení jsme naše chuťové pohárky obohatily
naší redaktorky byla vylosována zmíněná o vynikající pečené šneky po BurgundDaniela Šlézarová. Naše redaktorka se sku. Hlavní chod se pak nesl ve znamení
tak po dvanácti letech nečekaně setkala pečeného lososa za doprovodu šťavnaté
se svou učitelkou z účetnictví. Paní Šlé- grilované zeleniny, a i na něm jsme si moc
zarová totiž vyučuje na SOŠPO ekono- pochutnaly. Setkání trvalo přes dvě a půl
mické předměty jako účetnictví a mana- hodiny a za těch dvanáct let, co jsme se
gement. „Když jsem zjistila, že výherkyní neviděly, se toho v našich životech hodně
je právě paní Šlézarová, tak jsem si řekla, událo, takže bylo o čem si povídat. „Dože se jedná asi o shodu jmen. Poté, co mi zvěděla jsem se, že paní Šlézarové se po
kolegyně volala, že při oznámení výhry mém odchodu ze střední školy narodilo
sama paní Šlézarová uvedla, že mě kdysi další dítě, má tedy dvě krásné dcery, ráda
učila na střední škole, tak jsem měla vel- zahradničí, věnuje se kynologii a napsala
kou radost, že se jedná právě o ni. Byla tři knihy vztahující se k jejímu oboru, ale
totiž vždy ‚zlatá‘, a to doslova. Účetnictví hlavně jsem vnímala, že vůbec nezestárla.
nám dovedla vysvětlit s naprostou leh- Nevím, jak to dělá, vypadá pořád napros-

to stejně a výborně. Žádné vrásky na
obzoru, dokonce se ani nelíčí.
Sama s úsměvem prohlásila, že
za to asi můžou geny a manžel,“
prozradila detaily ze setkání redaktorka Servisu pro ženy.
„Výhry v soutěžích vůbec nezkouším,
ale články od naší bývalé studentky
Anetky čtu již celé roky, a když jsem
viděla soutěž o oběd s ní, tak jsem si
řekla, že by bylo fajn se po tolika letech
vidět. Zkusila jsem tedy štěstí a povedlo se,“ uvedla spokojeně Daniela
Šlézarová. „Servis pro ženy čtu opravdu pravidelně a mnohé rady si beru
k srdci, také se vždy zajímám o cvičení,
které v rámci něj zveřejňuje, ale ještě
jsem se k tomu nedonutila. Pravidelně sleduji i PROMĚNY IMAGE a už
jsem i přemýšlela, že se zkusím přihlásit. Anetka mě však vyvedla z míry
a dodala sebevědomí, že bych zabírala
místo těm, kteří to potřebují,“ smála
se vítězka. „Jsem moc ráda, že jsme se
setkaly, daly si výborné jídlo a skvěle si
povykládaly,“ dodala Šlézarová.
První radostné setkání máme tedy
za sebou. V dalším vydání Servisu
pro ženy, který připravuje do posledního červencového vydání, uvidíte
vítězku druhé soutěže od Večerníku
a věříme, že je opět na co se těšit.
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V tomto okénku se budeme
již po dvaaosmdesáté věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře či kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Blíží se dovolené, a tak se zaměříme na posílení a vytvarování pozadí a stehen, ať jsme fit do plavek…
1. Jako první se rozcvičte, rozcvička by
měla předcházet úplně každému cvičení. Následně si pusťte nějakou oblíbenou hudbu a můžeme začít. Položíme
se na bok, opřeme se o loket, srovnáme
tělo tak, že ležíme jakoby na rovné čáře,
břicho nevystrkujeme dopředu, ale ani
zadní partie dozadu, tělo je rovné jako
prkno (viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

2. Teď se vrátíme ke cviku, který se ve
velké míře cvičil ještě před pár lety, ale na
posílení zadku a stehen je stále účinný,
jen se dnes stalo více módní posilování
a CrossFit. Pojďme tedy na to. Vrchní
nohu budeme zvedat nataženou směrem k hlavě (viz.foto),každý cvičíme dle
vlastního rozsahu, ale při návratu zpět
nohu nepokládáme, vždy ji necháme
několik centimetrů nad spodní nohou.
A střídáme tedy nohu nahoru a dolů.
Cvik provádíme dvanáctkrát za sebou
a pak vyměníme stranu. Tělem však nepadáme dopředu ani dozadu, snažíme
se pořád držet rovně jako prkno. Cvik je
jednoduchý, ale efektivní, zpevňuje a posiluje stehna a zadek.

3. V dalším cviku se položíme na podložku a pokrčíme kolena (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

4. Nyní s výdechem zvedeme pánev
a k tomu přidáme i nataženou nohu
(viz. foto), v poloze vydržíme pár
sekund a poté pánev položíme zpět na
podložku, ale nohu pořád držíme nahoře. Následující krok vypadá tedy tak,
že zvedáme pouze pánev, ale noha je
pořád natažená směrem vzhůru. Cvik
provedeme dvanáctkrát za sebou a pak
vyměníme nohu. Cvičení probíhá ve
vlastním tempu. Během cvičení pravidelně dýcháme. Pokud by vás bolely
kyčle, tak snižte počet opakování. Nezapomeňte na závěrečné protažení, ať vás
následující dny nic nebolí.

21062510839
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A já se těším zase příště!
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WWW.VECERNIKPV.CZ

29

28. června 2021

75()$'å(51£+2

ÉËÈÌÍ,ÃÈÏÏÒÁËÅ
½ÈÆ¼4Æ(Ë
Ï»¾º¼ÁÄÈË¿»ºÅÎ

6ÚO[ 5- 4) 2TQUV÷LQX 2 X éGTPÚEJ
FTGUGEJ C8 XGåNWVÚEJFTGUGEJ DQLQXCN[PCFQO¾EÊO/è4XDGCEJMQTHDCNW
Foto: Facebook

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Areál Beach Sport Prostějov vedle aquaparku se stal dějištěm mistrovství
republiky v beach korfbalu 2021 kategorií dospělých a U19. Mezi elitou se přitom ze
zlatého titulu radoval domácí tým SK RG Prostějov! „Řekl bych, že čím dál víc platí jedna
zákonitost: cokoliv důležitého se v českém korfbalu poslední dobou děje, probíhá to
v Prostějově nebo v Kostelci na Hané,“ řekl Večerníku se smíchem, ale i dost pravdivě
hlavní trenér ergéčka David Konečný.

Letošního korfbalového šampionátu na písku se zúčastnilo šest seniorských družstev,
z nichž hned dvě reprezentovala hanácký
klub. Prostějov P nastoupil ve špičkové sestavě Petr Galíček, Jan Tichý, Petr Šnajdr, Aneta
Lešanská, Lucie Štefáková a Nela Kubů, Prostějov V byl mládežnický (Josef Valenta, Vojtěch Ošťádal, Tomáš Buriánek, Martin Dušek,
Vendula Bartošová, Eliška Křížková, Adéla
Zikmundová, Adéla Chromcová).

„Péčkový“ výběr SK RG patřil k největším
favoritům – a svou roli během pohodově
plynoucího turnaje bezezbytku potvrdil.
Ze základní části hrané každý s každým si
suverénně zajistil postup do finále, kde po
vyrovnaně dramatickém průběhu a remíze
v normální hrací době rozhodla o hanáckém
triumfu zlatým košem v prodloužení Aneta
Lešanská. Prostějovský kolektiv V skončil
čtvrtý.

Zlato a bronz%¿UWRYÇ=0é5 Y\UD]tUHSUH]HQWRYDWþ5
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BÁNOVCE NAD BEBRAVOU,
PROSTĚJOV Letošní mistrovství
republiky na silnici pro dospělé a juniorské kategorie proběhlo v Bánovcích
nad Bebravou (bylo tradičně společné se Slovenskem). Cyklistický klub
TUFO PARDUS Prostějov vyrazil na
vrcholnou akci s početnou skupinou
svých zástupců i zástupkyň a odvezl
si dva cenné kovy. O oba se zasloužila
juniorka Gabriela Bártová, nová mistryně v závodě s hromadným startem
a bronzová v časovce!
Boje česko-slovenského šampionátu byly
rozloženy od čtvrtka do neděle a jejich
společným jmenovatelem se stalo obrovské vedro, které panovalo po celou dobu.
Program odstartoval závody v časovce
jednotlivců. Zde se nejlépe dařilo Gabrie-

le Bártové, která vybojovala mezi juniorkami bronzovou medaili a zopakovala tak
pódiové umístění z minulého roku.
Solidní výsledky v juniorech předvedli
Radovan Štec a Pavel Novák, kteří uzavírali top ten pořadí na deváté, respektive
desáté pozici. Umístění v první desítce
vybojoval v kategorii mužů U23 také Richard Holec, kterého zařadil v cíli naměřený čas na devátý post. V elitě žen brala
Naďa Voráčová dvanáctou příčku.
V sobotu byly pořadateli naplánovány
hned dva závody jednotlivců s hromadným startem. Jako první se vydaly do
boje společně ženy a juniorky, právě tento
závod přinesl hanácké stáji největší radost.
Na bezmála stokilometrové trati si suverénně dojela pro titul juniorské mistryně
ČR Gabriela Bártová. Kvalitu jejího vý-

konu podtrhuje fakt, že cílovou pásku ve
společném závodě s dospělými soupeřkami protnula na třetím místě! Mistrovský
dres je tak opravdu ve správných rukou.
V kategorii juniorů potvrdil po zdravotních komplikacích návrat do formy sedmý Pavel Novák.
„Gábina předvedla, že patří do absolutní
české špičky nejen na dráze, ale i na silnici. Udělala mi obrovskou radost! Junioři
předvedli svá momentální maxima a tři
umístění v nejlepší desítce také hodnotím
pozitivně,“ okomentoval trenér mládeže
TUFO PARDUS Martin Cetkovský.
Neděle byla vyhrazena pro velmi dlouhý závod mužů. Díky startu slovenské
megastar Petera Sagana mělo tohle klání
nebývalou diváckou kulisu. Na cyklisty
čekala ve spalujícím slunečním žáru trať

o délce 230 kilometrů. Bohužel nikdo
z prostějovských jezdců nezachytil rozhodující útok, který se odehrál už během
úvodní třetiny vydatné štreky. Pro Hanáky tak bylo motivací připravit závěrečný
spurt pelotonu pro Daniela Babora, což se
podařilo skvěle. Babor znovu prokázal své
sprinterské kvality a ve finiši již velmi redukovaného balíku nedal nikomu šanci.
V rámci MČR tak obsadil velice dobrou
devátou pozici.
„Časovka je závodem pravdy a proto jsem
rád, že Richard Holec po peripetiích, kterými si prošel, opět nalezl cestu vpřed.
Závod s hromadným startem byl velmi
náročný a ne vše se podařilo, jak jsme si
přáli. Nicméně Danovo umístění hodnotím velmi pozitivně,“ shrnul sportovní
ředitel TUFO PARDUS Michal Mráček.
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PROSTĚJOV První vrcholnou
mezinárodní akcí v korfbalu, která
se po době covidové plné neustálého rušení a odkladů opravdu reálně uskuteční, bude koncem tohoto týdne mistrovství Evropy U15
v Maďarsku. Startovat tam bude
celá řada prostějovských zástupců.
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S dobrou zprávou přicházeli v uplynulých týdnech představitelé 1.SK Prostějov. Ti opakovaně
potvrdili, že tým žádným zemětřesením jako
v minulých letech po sezóně neprojde. A změny
budou spíše kosmetické.
I přesto jich pár bylo: odešel Šmehyl, odchází
Jurásek s Píchalem, je navíc možné, že některý
z hráčů, který se vrací do Olomouce (například
Zlatohlávek), se uchytí v ligovém fotbalu. Jádro
týmu ale zůstává pohromadě.
Kde se však hodně překopávalo, to je útok. Z něj
odešel právě David Píchal a útočné řady pravidelně rozšiřoval i David Jurásek, který navíc ukázal, že umí dát gól a připravovat šance. Namístě
je nyní otázka, co s tím? Co si počít s odchody
a jak zároveň vyřešit problém s hrotovým útočníkem?
Zdá se však, že i v tomhle směru si už eskáčko
jakž takž poradilo. Z Uničova přichází Jakub
Vichta, který má ve svých pětadvaceti letech
dost zkušeností, směrem dopředu by měl rovněž
přispět mladík Kušej. Hovoří se taky ještě o jednom mladíkovi do útoku a rovněž o potřebě získat i někoho zkušenějšího.
Zdá se zkrátka, že prakticky jediná bolavá část
sestavy dostává jasnější obrysy. I přesto však budou ztráty Píchala a Juráska hodně znát.

Sezóna 2019/2020 byla jednoznačně hrozná, pro
mnoho týmů skončila kvůli protikoronavirovým
vládním opatřením po polovině. Ale ta následující?
Přímo katastrofální. Ročník byl zastavený v mnoha
sportech a soutěžích dříve, než pomalu mohl pořádně začít. Sportoviště osiřela, řada sportovců pak
místo běhání a závodění lenošila doma.
Nyní to vypadá, že je koronavirus na ústupu. Nově
nakažení se počítají na stovky, případů v nemocnicích ubývá. A nebýt nutných respirátorů v obchodech či na úřadech, vypadal by svět skoro normálně.
Zdání ale může klamat. Zaprvé jsou tu desítky tisíc
mrtvých. Zadruhé ztráta i zbytku důvěry ve fungování systému, a to od nemálo občanů. A zatřetí jsou tu
ohromné škody nejen na ekonomice, ale právě taky
na lidském zdraví, aktivitě a právě sportovních amatérských týmech.
Ty kvůli koronaviru přicházely o tréninky, o zápasy,
turnaje a závody, o dobře zvládnuté rozjezdy a taky
o členy. Snad každý trenér se v uplynulých týdnech
po rozvolnění setkal s tím, že mu nějaký hráč nebo
hráčka odešel. Důvod? Během koronaviru buď přehodnotil priority, nebo se mu už nechce, nebo se
bojí, že jakmile znovu začne, přijde nová uzávěra.
Přitom ta klidně opět v říjnu – samozřejmě po volbách – může přijít. V takovém případě už by ovšem
některé organizace mohly skončit. Úplně.

Prostějovský hokej prožívá poněkud zvláštní
období. Po ne úplně špatné, ale taktéž ne dobré
sezóně (jedenácté místo je pořád jedenáctým
místem) přišlo opět zemětřesení. To odnesla celá
řada hráčů a většina zbytku se také rozhodla odejít. Na jejich místo nastoupili noví hráči, vznikl
tým v nových podmínkách a s novými ambicemi.
Jaké to ale jsou? Nepovíme, rozhodl se klub.
Generální manažer klubu Jaroslav Luňák se podle
všeho rozhodl, že (pokud vůbec) o cílech týmu
na příští sezónu promluví nejdříve na tiskové
konferenci před začátkem ročníku, pokud tedy
nějaká bude…
I bez toho si ovšem můžeme udělat vcelku jasný
obrázek o tom, co zhruba Luňák plánuje, kam
s týmem chce mířit. Z výběru hráčů je zřejmé, že
to má být čtvrtfinále, spíše však semifinále play-off. Jestřábi podle zveřejněných jmen budou mít
silný, zkušený tým plný hráčů mezi 28 a 33 lety,
tedy hráčů hotových, a přitom v dobrém věku.
Rovněž trenér Aleš Totter v rozhovoru pro Večerník naznačoval, že tým půjde po větším úspěchu,
a že ho majitel prostějovského hokeje chce hned
teď. Odpovídá tomu nejen složení mužstva, ale
i realizačního týmu.
Jestřábi zkrátka míří výš než v minulých letech.
Prolomí však prokletí prvního kola?

Součástí národního výběru České
republiky, jenž pojede do Dunakesze obhajovat medaile z minulého
šampionátu, jsou následující hráčky a hráči místního oddílu SK RG
PV: Lenka Buriánková, Zuzana
Janáková, Ondřej Poslušný, Adam
Jankovič a Adam Fidler.
Tuzemská reprezentace do 15 let
má navíc výhradně hanácké vedení, neboť trenérský štáb tvoří
hlavní kouč Martin Šnévajs plus
asistenti trenéra Renata Havlová,
Tomáš Buriánek, Josef Valenta
a Vojtěch Ošťádal.
ME je na programu od 1. do 4.
července, závěrečné soustředění
před cestou do země pust a melounů proběhlo tradičně v Kostelci na Hané. Žákovský nároďák si
kromě toho zatrénoval jeden den
i v Prostějově společně s reprezentačními družstvy dospělých
a U21, která měla soustředění
v hale RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici.
Rovněž tento společný mančaft
ČR je momentálně plný členů
ergéčka (asistent lodivoda David
Konečný, hráčské opory Petr Galíček, Jan Tichý, Petr Šnajdr, Nikola
Lorencová i další). Proto logicky
vznikla společná fotografie ze sdíleného tréninku všech přítomných
top korfbalistů naší země různého
věku.
(son)
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Prostějovské eskáčko ladí tým na novou sezónu

Jakub Vichta

31

deže v Plzni přivedl trenér Jiří Jarošík.
V týmu naopak zůstává další příchozí
z popudu nového trenéra Prostějova Vasil Kušej. Prostějovské fanoušky by pak
mohlo těšit, že s týmem dál pokračuje
i odchovanec a rodák z Prostějova Marek Hausknecht. Dále zůstává i útočník
z Uničova Jakub Vichta.
„Hráči na zkoušce mají nyní ještě týden,
maximálně dva, aby o svých kvalitách
přesvědčili. Někteří mladší pravděpodobně odejdou podobně jako Straňák
na hostování do třetiligových týmů, další
ale zase přijdou,“ poznamenal Jura.
Co dosud ukázal týden tréninků, jaks se
tým předvedl? „Hráče jsme zkoušeli, někteří přesvědčili, někteří ne. Tomu jsou
první dva týdny. Nechtěl bych z toho
ještě dělat nějaké závěry. To by bylo
opravdu předčasné,“ komentuje předseda 1.SK.
(sob)

Příprava fotbalistů eskáčka na novou
sezónu je po uplynulém týdnu v běhu.
Od minulého pondělí hráči trénují na
řadě míst Prostějova, a to zejména práci
s míčem. Na programu je ale rovněž
práce na fyzické kondici. Tým nyní čítá
více než dvě desítky jmen, už s ním netrénují například odchozí o Mladé Boleslavi David Jurásek a David Píchal
stejně jako kvarteto Matoušek, Zlatohlávek, Langer a Spáčil. Tyto hráče si

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

yy Jak se zrodil váš přesun do Mladé Boleslavi?
„Urodilo se to tak, že mi jednoho dne zavolal manažer, že existuje nabídka a jestli
mám zájem. Nevím, jestli tam byly nějaké další, to jsem se ani neptal, neřešil
jsem je. Chtěl jsem jít do Boleslavi.“
yy Takže to nebylo dlouhé rozhodování…
„Ne, určitě ne. Kdo by váhal? Bylo to
jasné rozhodnutí.“
yy Jaká by měla být vaše role v novém týmu?
„Takhle se to ještě nedá říct. Uvidí se
asi až podle přípravy. Budu doufat, že
se mi podaří dostat do základu. Uvidíme podle toho, jak bude probíhat celá
příprava.“
yy Co vás nejvíce oslovilo na Mladé
Boleslavi?
„Měl jsem zprávy a věděl jsem, že zde
mají dobré, hezké zázemí. Sice je to
daleko od místa, kde bydlím. Ale nedělá mi zase problém zvyknout si na

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Úspěch přináší taky
ztráty. Alespoň ve sportu. S několika se musí vypořádat i klub 1.SK
Prostějov. Po veleúspěšné sezóně
a třetím místu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE 2020/2021 se
manažerům rozdrnčely telefony.
A jeden z nich udělal z ofenzivního
záložníka Davida Juráska (na snímku) hráče Mladé Boleslavi. Mladík,
který byl v Prostějově na hostování
z brněnské Zbrojovky, udělal během ročníku velký progres a nyní
se před ním otevřela prvoligová
šance. V rámci exkluzivního rozhovoru nejen o tom pohovořil pro
Večerník.

cizí prostředí a odstěhovat se. Hlavně
je to ale první liga, mají to tu pěkně
udělané. A navíc tým první ligu hraje
dobře a pravidelně.“
yy Jaké budou vaše vzpomínky na
Prostějov?
„Určitě budu vzpomínat rád. Mám
zde spoustu kamarádů. Navíc bez Prostějova bych se do Boleslavi vůbec nedostal. V eskáčku jsem se ukázal, měl
jsem možnost se zalíbit. Takže určitě

budu vzpomínat hezky. A snad se sem
někdy dostanu, abych se mohl podívat
na kluky.“
yy Dělali vaši dnes už bývalí spoluhráči k vašemu odchodu nějaké
srandy?
„Nějak ani ne, většinou mi prostě
popřáli, řekli, ať se mi daří. Nikdo si
z toho srandu moc nedělal. Někteří
známí jo, ale to spíše z Brna, ne z Prostějova.“

Foto: Michal Sobecký

YÕEHFQHGRVWDOp usmívá se po pøestupu

„Bez Prostìjova bych se do Boleslavi

Sus. „Lidem z fotbalového prostředí
a fanouškům je asi netřeba ho představovat. Je to zkušený hráč, reprezentant,
hráč s četnými ligovými zkušenostmi,“
dodal ředitel.
A očekávání? Jasná. „Chceme to postavit
kolem něj. Na hřišti, v kabině, měl by být
lídrem. Měl by být zároveň mentorem
pro mladé kluky, kteří tady jsou,“ vyjádřil

MICHAL SOBECKÝ
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dozvěděl, že se připravuje s Kroměříží.
Samozřejmě jsem zareagoval, sehnal
číslo a poslal kontakt předsedovi. Ve
středu večer nám na podmínky kývl,“
popsal příchod Jiráčka sportovní ředitel prostějovského fotbalového klubu
Ladislav Dudík. Příchodem Jiráčka se
navíc výrazně zvýšil tlak na střed zálohy, kde působí například Omale nebo
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Foto: Michal Sobecký

zónu. Zlatohlávek byl pak rovněž velmi
vytěžovaný a produktivní, byť v posledních zápasech se trochu ze hřiště vytratil a zpravidla zápasy nedohrál.
Právě k nim se nejspíš ale upírají zraky
trenérů nejvíc. Dostanou tito hráči šanci v lize? Nebo je čeká návrat do Prostějova? Samozřejmě buďme spravedliví.
A přejme čtveřici posun. Trenéři a vedení však nepochybně tajně doufají, že
se aspoň dva z hráčů zahlásí ještě letos
v Prostějově. Mají k tomu dost pádný
důvod, a sice útok, který i přes úspěšnou
sezónu (či spíš právě kvůli ní) doznal
obrovské řady změn.
Nejen Zlatohlávek a Matoušek totiž

odešli, přičemž oba patřili k oporám ve
směru dopředu. Ale taky třígóloví Davidové Píchal a Jurásek, kteří zamířili
do ligy. Pokud by k nim přibyl ještě Zlatohlávek a Matoušek, měl by Prostějov
problém. Koudy to vepředu sám s Vichtou (který je navíc stále jen na zkoušce)
neuhraje, taky není nikde psáno, že se
bude opakovat skvělá desetigólová sezóna Jakuba Kopřivy. A produktivita,
o níž správně odejitý trenér Šustr říkal,
že zas tak veliká nebyla, by mohla jít
ještě níž.
Takže ne obrana, ne přetlak v záloze.
Ale ofenzivní část pole, tam nás (stále)
bota tlačí.

Foto: internet

(3:0)
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PROSTĚJOV Vedro k padnutí, na obloze pomalu ani mráček.
Fotbal se však hraje, trénuje se bez ohledu na počasí. A tak i hráči
1.SK Prostějov vyrazili ve čtvrtek do Držovic na čtvrtý trénink po
krátkém oddechu. Na úvod pár slov nového trenéra týmu Jiřího
Jarošíka, dvě povinná kolečka. A už se jede na hřiště, půlku hráčů
čekají překážky a taky nahrávky. Druhá polovina vyráží na plac.
Co je čeká? Rozehrávání útoků, přechod do útoků. „Vždycky tam
musí být nabídka,“ zdůrazňuje nový kouč. A jak avizoval, tak i činí,
sám se občas taky aktivně zapojí. Jak se navíc velmi brzy ukazuje,
umí být ostrý, ale taky hráče pochválit.

Eskáčko se pilně připravuje na mistráky

„Musím říct, že první půlku Slovácko nastoupilo pravděpodobně v sestavě, ve
které bude hrát první ligu. A opravdu hrálo velice dobře. Nebetonovali jsme,
chtěli jsme hrát, ale kvalita byla na straně soupeře. Ve 3. minutě jsme měli velkou šanci, kterou jsme neproměnili. A oni se naopak prosadit dokázali. Byli lepší.
Ve druhé půlce jsme my i oni prostřídali celou jedenáctku. 0:5 je samozřejmě
hodně, ale je to příprava, vyzkoušeli jsme nové hráče. Soupeř byl silný a bude
hrát kvalifikaci Evropské ligy, takže rozdíl byl vidět.“

František JURA – pøedseda 1.SK Prostìjov:

„Myslím, že jsme předvedli lepší výkon než v minulém zápase s Vyškovem. Dá
se toho výsledku cenit v tom, že soupeř protočil jedenáctky, což minule nebylo.
Dali jsme pět gólů, hlavně v prvním poločase, kdy měl soupeř ještě sílu, jsme
dali góly tři. A spoustu akcí jsme měli a nepřesností je nedohráli. Takže s výkonem i přístupem jsme spokojeni. Protočili jsme dvě jedenáctky, všichni dostali
stejný prostor, takže jsme spokojeni.“

Josef MUCHA - asistent trenéra 1. FC Slovácko:

Pozápasové hodnocení trenérù

6HVWDYD6.3URVWčMRY
SRORÿDV7UHILO±3LWWQHU%DOD6FKXVWHU=DSOHWDO
.XãHM8]OtN2PDOH']\XED-LĜiþHN.RXGHOND
SRORÿDV7UHILO±6WĜtå%LDOHN6WUDĖiN0DFK\QHN
9LFKWD *U\JDU 6XV .RSĜLYD +DXVNQHFKW âWHLJO
(Smékal).

Branky: 67. a 76. Sadílek, 20. Šašinka, 27.
3HWUåHOD'DQtþHN

Sestava 1. FC Slovácko:
SRORÿDV%DM]D±.DODELãND+RIPDQQ'LYtãHN±1DYUiWLO
0DUHþHN'DQtþHN3HWUåHOD7RPLþ-XUHþND±âDãLQND
SRORÿDV1HPUDYD±âLPNR.DGOHF6UXEHN5HLQEHUN±
+RO]HU6DGtOHN+DYOtN.XGHOD±9HFKHWD&LFLOLD
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yy Přicházíte do druhé ligy z Uničova. Berete možnost angažmá v Prostějově jako posun?
„Je to určitě velký rozdíl, protože Prostějov je profesionální tým. Má obrovskou
kvalitu a vnímám to tedy rozhodně jako
krok dopředu.“
yy Bude tam tedy z vaší strany trochu
nervozity před naskočením do zápasu?
„No, nevím, jak na to odpovědět. V minulosti už jsem za ‚béčko‘ Sigmy do
pár utkání druhé ligy nastoupil. Ale to
je samozřejmě hodně dávno. Určitá
nervozita tam tedy ze začátku asi bude,
pokud tedy zůstanu. Na druhou stranu
si myslím, že tým je super a spoluhráči
dokážou na hřišti pomoct tohle překlenout každému hráči. Myslím, že se to
zvládne.“ (úsměv)
yy Co říkáte na to, že budete v týmu
patřit k nejstarším?
„To je zajímavé... (smích) Prostějov má
hodně mladý tým. Je to super, nebudu

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Opět velmi mladý tým
buduje vedení 1.SK Prostějov pro
sezónu 2021/2022. V jeho středu se
pětadvacetiletý Jakub Vichta musí
občas jevit pomalu jako matador.
Za něj už trochu platil už i v Uničově, když právě v třetiligovém týmu
nastřádal dosud nejvíce zkušeností.
Jak se mu ale povede o úroveň výš?
I o tom Večerník hovořil s pětadvacetiletým útočníkem, který je nyní
v Prostějově na zkoušce, v exkluzivním rozhovoru.

0RæQpSRVLO\HVNiÿND

takový ten mladý zobák, ale rovnou budu
patřit ke starším. Nestěžuji si.“
yy Jakou byste měl v týmu mít roli?
„Já jsem ještě pořád na zkoušce, takže ještě se se mnou tímto směrem zatím nikdo
nebavil.“
yy Tréninky jsou hodně o práci s míčem, trenér se zaměřil i na centry. Vyhovuje vám to tak?
„Už od začátku týdne hrajeme vesměs
všechno na míči. Jiří Jarošík je trenér, který
se snaží dělat co nejvíce věcí na míči, práce
s míčem v rychlosti, taky formou hry. Samozřejmě tam nějaký běh také proběhne,
to je jasné. Ale určitě mi to vyhovuje. Je to
mnohem lepší než běhat někde po lesích.
Pracovat na trénincích s míčem? Super.“
yy Hodně hráčů přípravu nemá rádo.
Jak jste na tom vy? V čem vám naopak
sedí?
„V tom, že je kratší. Je to lepší než zimní, ta
je taková zdlouhavá.“

·VQéPÊM,CMWD8KEJVCDQLWLGQUXÆOÊUVQ
XGUM¾éMW
Foto: Michal Sobecký
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hlavou třeba nad výkony Michala
Bárty v bráně. Další přítomní zase
šprýmují, že v případě překopnutí
ochranné sítě budou potřeba gumáky, ono lovit kopačák z Romže
by nebylo zrovna to pravé ořechové. Zas by se ale třeba hráči osvěžili.
Po necelých dvou hodinách trénink
končí, hráči odcházejí. A trenér?
Ten může být spokojený, plejeři dělali, co mohli, nejednou jim vzkázal
pochvalu. To vše přitom v příjemné
atmosféře, která je potřeba v každém týmu. Sezóna je tak ještě sice
daleko, už nyní ale mančaft vypadá
velice dobře. A může navíc jen růst.

Smích, pohoda. A do toho tvrdý dril

se předseda eskáčka František Jura. Předeslal však, že tým ještě ani zdaleka není
hotový. „Bavil jsem se s trenérem, že ho
přesvědčili ze zkoušených hráčů jen dva.
Další tři hráči by tak měli ještě přijít, a to
už v tomhle týdnu,“ konstatoval první
muž prostějovského fotbalu.
Druholigový tým Prostějova v následujících týdnech čekají těžké zápasy,
například s ostravským Baníkem. „Bude
to náročné, těžko si trenér a hráči budou
něco zásadního v utkáních zkoušet.
Kouč ale zase uvidí hráče, jak se popasují
se silným soupeřem, jak se budou chovat na hřišti. Pozitiva takových zápasů
tak převažují,“ míní František Jura. Zároveň se ale taky rychle blíží start soutěžních utkání.
K tomu prvnímu, a to navíc na vlastním
hřišti, vyběhnou svěřenci Jiřího Jarošíka
už 27. července proti Příbrami.

STARÉ MĚSTO, PROSTĚJOV
Výsledkově hodně nepovedený
začátek letní přípravy zapsali
fotbalisté 1.SK Prostějov. Ti se
střetli podruhé za půl roku s týmem Slovácka. A tentokrát se jim
nedařilo, na úvod přípravy prohrálo 0:5. Premiéra ta novému
kouči Jarošíkovi vůbec nevyšla.
První minuty sobotního přípravného duelu mohly zastihnout
Prostějov ve vedení. Silný domácí
tým totiž málem z kopaček eskáčka inkasoval. Jenže šanci nevyužil
a následovala střelnice Slovácka.
Nejprve ve 20. minutě dostal přesný centr na hlavu novic z Baníku
Ondřej Šašinka, který hlavou načal
skóre. Následně ve 27. minutě už
to bylo 2:0, když individuální akci
k tyči zakončil přesně Milan Petržela. Jenže domácí účastník Konferenční Evropské ligy neměli dost.
A ve 30. minutě navýšil Daníček už
na 3:0. Domácí přitom nadále potvrzovali svou kvalitu.
Poločas pak přinesl velké změny
v sestavách obou týmů, například
Prostějov s výjimkou brankáře proházel prakticky celé pole. Nicméně
ke snížení manka změny nevedly.
Zprvu sice eskáčko znovu neinkasovalo, nicméně v 67. minutě udeřil
Sadílek (4:0), který si devět minut
nato připsal i druhý gól v zápase.
Jednalo se už o branku poslední,
jen upravující skóre. To bylo nakonec 5:0 pro Slovácko, čtvrtý tým
uplynulé ligové sezóny.
Slovácko tak podruhé vyhrálo pětibrankovým rozdílem, předtím 6:1
porazil Vyškov. Prostějov si naopak
musí na výhru v přípravě počkat.
Příležitost k ní bude mít 3. července, kdy se v Ostravě-Vítkovicích
utká s FC Baník Ostrava.

bádá pak svěřence Jiří Jarošík. Pod
sebou má do značné míry obměněný tým. Na zkoušce je stále celá řada
hráčů, přišli Dziuba, Celba, Kušej
či Hausknecht. A samozřejmě Petr
Jiráček, který se ve dresu Prostějova
nepochybně stane největší hvězdou
celé soutěže.
Trénink ale pokračuje. A to v úmorném vedru. „To jste ještě trefili čas,“
konstatuji. Trénink začal už o půl
akorát posílá trochu víc ke středu desáté. Pokud by se tak stalo třeba
EXKLUZIVNÍ
hřiště při rozehrávce, tomu přidá jen o hodinu později, hráči by se na
reportáž
metr, tomu ubere. Celkově je ale na hřišti uvařili. I teď k tomu možná
DENIS DZIUBA
VÁCLAV UZLÍK
pro Večerník
hřišti k vidění solidní podívaná. A to nemají daleko. Paradoxně toho však
Narozen: 13. května 2000
Narozen: 8. května 2000
už měsíc před začátkem soutěžních moc nevypijí... „Máš se starat o pitný
Michal
Pozice: útočník
Pozice: záložník
klání. „Podívejte se na mistrovství režim, ne koukat na mouchy,“ dostalo
SOBECKÝ
Domovský klub: FC Baník Ostrava
Domovský klub: SK Senco Doubravka
Evropy, jak to hrají. Když něco zka- se pak jednomu ze členů realizačního
&ąKPCKRUKPC6CMQXÆLUQWVTÆPKPM[GUM¾éMCPCRQMTCLKNÆVCFoto: Michal Sobecký
Aby taky ne. Modelový přechod do zí, hrají dál, žádná gesta – letí a jdou týmu hlasité výtky od sportovního
Aktuální klub: MFK Frýdek-Místek
Aktuální klub: FC Viktoria Plzeň
Předchozí zkušenosti: FC Baník Ostrava, MFK Vítkovi- Předchozí zkušenosti: SK Senco Doubravka, FC Vikto- útoku, navíc hraný několika vari- k sobě. Zkoušejme to tak hrát taky manažera Karla Kroupy. I on se ale účastníci. Právě dobrá atmosféra tré- jména při bagu. Stejně tak to, že jsou
antami, vypadá velmi dobře. Hráče – beci dovnitř, stopeři dovnitř,“ na- záhy dostává do pohody jako všichni nink přímo prostupuje. Vidět je to ze- všichni ještě čerství. „Jdu doprostřed,
ce, FC Hlučín, FC Odra Petřkovice, MFK Frýdek-Místek ria Plzeň
saa
musím si trochu zaběhat,“ nechal se
3x foto Michal Sobecký
Komentáø
Komentáø
třeba slyšet Aleš Schuster, i po přísportovního
sportovního
chodu Jiráčka zdaleka nejstarší hráč
øeditele
øeditele
týmu. „21, 22, 63, 64,“ utahuje si zase
1.SK Prostìjov
1.SK Prostìjov
„Koudy“ sám ze sebe a z toho, jak ho
Ladislava Dudíka:
Ladislava Dudíka:
spoluhráči nepustí k balónu při „hla„Má velmi dobrou fi„Je to rychlý štírek,
vičkovém“ bagu.
guru, je to rychlostní,
krajní záložník, který
Pak je tu návrat na hřiště a centry,
defenzivní half, který
létá navrch a dolů. Vycentry, centry. Skvěle se při jejich
toho spoustu uběhá.
sledoval ho trenér Jarozpracování uvedl třeba Kopřiva
Má dobrou rozehrávku
šík, který ho chtěl zkunebo Omale, postupně balóny zísa také čisté odebrání
sit, zná ho z dřívějška
kávají na razanci a přesnosti. A slo8ÚMNWUCTQ\JÚD¾PÊFčNGåKV¾UQWé¾UVVTÆPKPMW
8GNMÆQDNKD÷WJT¾éčUGVTCFKéP÷V÷wKNQDCIQ
&QOKPKM5VTCÿ¾MXCMEKRąKP¾D÷JWPCEGPVTQXCPÚDCNÐP
míče. Je dost podobný
a vidí v tomhle případě
va chvály jdou nejen od trenéra.
Dominiku Straňákovi.“
potenciál.“
„Neprůstřelný Bártič,“ vrtí někteří

Těžké období tvoření týmu na novou
sezónu zdaleka nekončí. Spíše dokonce teprve začíná. Mnoha hráčům ještě
v týmu nedoběhla zkouška, další v ní
naopak neuspěli. A už nyní je jisté, že
vedení klubu za ně bude muset rychle
hledat náhrady.
Hlavní neznámou jsou však hráči, kteří
se vrátili do olomoucké Sigmy, odkud
do Prostějova přišli. Borci jako Langer
a Spáčil zejména na jaře moc prostoru
nedostali. To se ale nedá říct o Zlatohlávkovi s Matouškem, oba dva patřili
pravidelně do základu. A nebýt zdravotních problémů, útočil by Matoušek
směle na deset vstřelených branek za se-

Nezbývá než čekat. Vrátí se „Sigmáci“ do eskáčka?

zpět na přípravu stáhla olomoucká Sigma.
Nových tváří je ale na tréninku podobně
hodně. Připojili se například frýdeckomístecký Denis Dziuba, dále například
Vasil Kušej, podruhé se na zkoušku dostavil Marek Hausknecht. Klub se tak pojistil
i proti tomu, kdyby náhodou někteří ze
zmiňované čtveřice v Sigmě uspěli.
Největší posilou a zároveň jménem
v týmu má být Petr Jiráček. Bývalý
reprezentant s více než dvěma sty ligovými starty a titulem s Plzní se přesunul do Prostějova, ve středu klub
1.SK Prostějov potvrdil jeho příchod
a den nato už bylo podepsáno. „Věděli
jsme, že mu skončila smlouva ve Zlíně
a nikdo nevěděl co a jak. Pak jsem se

PROSTĚJOV Krátká doba odpočinku, nyní ale znovu zpět do šichty.
Hráčům 1.SK Prostějov skončilo kratičké volno po sezóně 2020/2021.
A v pondělí 21. června už se trenérovi Jiřímu Jarošíkovi hlásili na prvním tréninku. Do akce vyrazila více než dvacítka borců, s nimi také
Petr Jiráček, který by měl být největší osobností nejen týmu, ale i celé
ligy. Prostějovský výběr nyní čeká série přípravných utkání, z nichž
první sehrál už v sobotu se Slováckem (0:5).

-HGQDGYDFHWLOHWÛ'DYLG-XU¿VHNVHYHVN¿êNXXN¿]DO
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2x foto: internet, Michal Sobecký

PROSTĚJOV Pouhý týden uplynul od začátku tréninků týmu 1.SK
Prostějov. A už nyní se kádr zužuje.
Odcházejí totiž hráči, kteří neuspěli
na zkoušce. Aktuálně se jedná o dvě
jména, o kterých promluvil předseda
František Jura.
„Posíláme pryč pravého obránce Pittnera. U Dominika Straňáka jsme se
rozhodli, že odchází na hostování do
Uničova,“ uvedl František Jura. Tým
tak bude muset najít nového pravého
obránce. Ten měl do mužstva přijít poté,
co se překvapivě s Hanou rozloučil zadák Šimon Šmehyl.
Nejsou to však jediné změny, další
nastala v podobě odchodu Václava
Uzlíka. „Rovněž končí. Po neděli tak
přijdou noví hráči na přípravu,“ sdělil
stručně František Jura. Uzlíka přitom
do Prostějova coby absolventa mlá-

Straňák míří na hostování
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Eskáčko v přípravě nestačilo na Slovácko „Tady aspoò nebudu
PODGÙ]RE½Npsmìje se
V eskáčku končí dva hráči,
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Po odchodu ze Zlína
posílil Petr Jiráček Prostějov
PROSTĚJOV Tvář soutěže
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
2021/2022? Zdá se, že je jasno.
Mezi velké taháky nepochybně
bude patřit záložník Petr Jiráček
(na snímku). Pětatřicetiletý středopolař se na příchodu do Prostějova dohodl v minulém týdnu, ve
čtvrtek podepsal smlouvu a stal se
novou posilou eskáčka. Jeho role
v týmu? Měl by být lídrem, kolem
něhož se bude tým točit, i mentorem mladých hráčů, kterých bude
v mužstvu nového lodivoda Jiřího
Jarošíka více než dost. K tomu je
hráč s více než dvěma stovkami
prvoligových zápasů, zkušenostmi z německé bundesligy i 28
starty za tým České republiky více
než vhodnou osobností. Prozatím
se bude jednat o půlroční spolupráci.

v rámci exkluzivního
rozhovoru
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se zrodil váš přesun do Prostějova? Vaše budoucnost byla ještě nedávno nejistá…
„Svým způsobem jsem řešil nějaké
nabídky a vůbec další pokračování
v kariéře. Předminulý pátek mě oslo-

vil pan Jura, chtěl si se mnou popovídat. A vyvstalo z toho, že má ambice,
Prostějov chce posouvat ještě dál,
než jak se to povedlo minulou sezónu. To se mi samozřejmě zalíbilo. Na
to jsem slyšel a byl bych rád, kdyby
se to v dalších letech povedlo.“
yy Takže vás přesvědčily cílevědomost a ambice eskáčka?
„Je to tak, Prostějov má ambice a určitě si velmi cení umístění v minulém roce. Cítil jsem z pana Jury, že
se příště chce dostat minimálně na
stejné místo. To mě oslovilo, a jelikož mě fotbal baví a chci ještě něco
dokázat, tak mě to zaujalo. A na nabídku jsem kývl.“
yy Ve Zlíně jste na jaře skončil,
byť jste měl ještě platnou smlouvu. Co přesně se stalo?
„Rozhodnutí přišlo jednoznačně
z mé strany. S panem Pánikem (bývalý hlavní trenér Zlína - pozn. red.) jsem
měl na věci úplně odlišný názor. Situace se nelepšila. A vedení si stálo za
trenérem, všichni mu bezmezně věřili, mysleli si, že má pravdu. Ve finále
se potvrdilo, že pravdu neměli, což se
ukázalo jeho pozdějším vyhozením.
Toho už jsem já nechtěl být účasten.“
yy Zmínil jste i konec kariéry. Jak
moc to bylo reálné?
„Tak i tato možnost byla v úvaze.
Když jsem se rozhodoval, jestli dál
pokračovat, bylo to z toho důvodu,
že čekáme druhého potomka. Usa-
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letech kariéry, kočování a toho všeho
jsem už nic podobného nechtěl podstupovat. Z toho pohledu jsem malinko uvažoval o tom, že je čas se na
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vizitka

PETR JIRÁČEK
✓ narodil se 2. března 1986 v Sokolově
tějov
✓ profesionální fotbalista, někdejší český reprezentant, nová posila 1.SK Prostějov
✓ s fotbalem začal ve vesnici Tuchořice, v deseti se přesunul do Sokolova, poté hostoval
v Karlových Varech a Slavii Praha
✓ po dvouletém působení v Sokolově se přesunul do Viktorie Plzeň, kde začal ligovou
kariéru
✓ za Plzeň odehrál rovných 100 zápasů a stal se jednou mistrem ligy, držitelem Českého poháru a superpoháru
áru
✓ v roce 20212 odešel do Německa, kde v dresu Wolfsburgu a Hamburgu strávil necelé čtyři roky, během nichžž
nastoupil k 68 utkáním
✓ před sezónou 2015-2016 jej vykoupila pražská Sparta, za níž naskočil do 18 zápasů, než odešel hostovat do Jablonce
✓ v roce 2017 se přesunul do Zlína, za který odehrál vůbec nejvíce zápasů v lize (105)
✓ na jaře 2021 angažmá kvůli sporům s koučem Páníkem ukončil
✓ v Prostějově by měl zatím působit do konce roku
✓ za národní tým ČR si připsal 28 zápasů
diného
✓ byl členem čtvrtfinalisty EURO 2012, v závěrečném zápase základní skupiny proti Polsku byl autorem jediného
a rozhodujícího gólu po přihrávce Milana Baroše
✓ je vhodným typem hráče na tvorbu hry i bránění, nepatří k typickým střelcům
zajímavost: v roce 2013 byl u vítězného zápasu s Tureckem a pomohl překonat prokletí „prvního utkání“
reprezentace v roce předešlých šesti letech ho totiž česká reprezentace prohrála.
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řadě to
byla Plzeň, kde jsem se odrazil k vvelké
kariéře. Plzeň mi pomohla k přes
přestupu
b
do zahraničí. A na druhé místo bych
dal asi Zlín. Ač jsem šel do nezn
neznáma,
poznal jsem zde spoustu přátel, sskvělých spoluhráčů, kteří mě tu uuvedli
a nějakým způsobem nám ule
ulehčili
zahranič
přechod na Moravu. A ze zahraničních
bych řekl Hamburg. Strávil jsem tam
tři a půl roku, byl to opravdový fo
fotbal.
A zjistil jsem, že v Čechách se m
máme
s le kam hodně posouvat.“
stá
stále
yy Odehrál jste také
tři desítky zápasů
záp
za reprezentaci.
reprezen
JJakýý byl ale váš
Jak
nejsilnějš zážitek
ší
záž
sn
í?
ní?
„„Asii sto„As
pprocentpro
c
ně gól
i sám
zá
zápas
p
proti
P lPo
sku,
kdy

(QVQCTEJKX2,KT¾éMC
(Q
QVQCT
QVQ
 CTEJ
EJJKX
JKX
JK
KX 2,K
,,KKKTKT¾
T éM
T¾
ééMC
MMC

jeho rukopis je znát.“
yy Je pro vás zvláštností, že je kouč o pouhých osm
let starší než vy?
(smích) „Asi bych řekl, že to není úplně běžné. Ale samozřejmě se to stává. Jsou i mančafty, kde jsou trenéři
mladší než hráči. Ale nehraje to žádnou roli. Samozřejmě nejsme od sebe věkově daleko. Ale je to můj trenér.
A co řekne, to bude platit.“
yy Vraťme se dál do minulosti, v roce 2017 jste se
vydal do Zlína, předtím jste byl na hostování v Jablonci, byl jste ale hráč Sparty. Čekal se tehdy takový
přesun?
„Nevím, jestli se to tehdy čekalo, nebo ne. Ale tenkrát
mě oslovil pan Grygera, který mi na prvním rozhovoru přednesl velkou vizi Zlína. Něco v tom stylu, že se
bude všechno zlepšovat, vše půjde nahoru, Zlín chce
hrát nahoře. A ve finále se to moc nepovedlo… Samozřejmě do Zlína jsem přišel rád, usadili jsme se, postavili jsme si tam baráček. A de facto můžu říct – Moraváci to neuslyší asi rádi – že se ze mě stal Moravák.“
yy Věřím, že vám to odpustí…
(smích) „Ale šel jsem do velkého neznáma, nevěděl
jsem, co od toho můžu čekat. Ve finále ale můžu být
rád, že jsem sem na Moravu přišel. Nadchla nás. Jsme
zde velice spokojení, usadili jsme se zde. A že to nevyšlo po fotbalové stránce, to asi není úplně na rozebírá-
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Uèení na trampolínì
i skákací hrad pro dìti

Sobotní akce pøilákala davy pamìtníkù
Své nadšení i um předvedli mládežníci a veteráni, old boys porazili výběr Mostkovic 4:1

PROSTĚJOV Jedním z vrcholů
oslav 90 let fotbalového klubu
Haná Prostějov byl závěrečný
duel mezi muži tohoto oddílu
a výběrem Prostějovska. Aktéři
i diváci v areálu SCM za místním
vlakovým nádražím se však
dobře bavili už dlouho předtím, než na tento zlatý hřeb sobotního programu došlo. Čtyři
a půl hodiny před výkopem závěrečného střetnutí totiž patřily
čtyřem jiným zápasům.

zpočátku ztráceli 0:1 a 1:2, ještě do přestávky nepříznivý průběh zvrátili. A posléze si mohli zakřičet vítězný pokřik díky
triumfu 4:2 (3:2). Děti byly odměněny
zaslouženým potleskem desítek diváků
v hledišti včetně rodičů.
Jako třetí přišli na řadu mladší žáci
Hané PV v konfrontaci s věkově srovnatelným kolektivem FC Kralice na
Hané. Zde již přihlížející mohli sledovat přece jen méně živelný a naopak

Totéž platilo o předzápase veteránů
Haná Prostějov versus Výběr Mostkovic. Na obou stranách nastoupili
borci nad pětačtyřicet let, z nichž
mnozí už přesáhli šedesátku a někteří
dokonce sedmdesátku. Přesto neváhali exhibičně vyběhnout na plac, aby pod
ostře pálícím sluníčkem potěšili sami
sebe i fandící příznivce řadou pěkných
akcí. Pouze na góly se dlouho čekalo, za
celý první poločas nepadl ani jeden. Nao-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Kterak se prostøídávali
Brazilec s „Portugalcem“
/QOGPVMC\QUNCXPÆJQWVM¾PÊXGVGT¾Pč*CP¾2TQUV÷LQXXU8ÚD÷T/QUVMQXKE
Foto: Marek Sonnevend

Původní
ní
reportáž
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
Úvodní střetnutí obstaraly hodinu po
poledni mladší přípravky, když na jedné
straně stál domácí tým a proti němu vrstevníci Sokola Mostkovice. Stejně jako
v ostatních přátelských mačích nešlo
tolik o výsledek, přesto benjamínci obou
celků chtěli logicky zvítězit. Po dlouho
vyrovnaném průběhu, v němž Haná nejprve čtyřikrát srovnala stav a pak i otočila
na 5:4, se to nakonec podařilo hostům
poměrem 7:10 (4:4).
Nemenší nadšení vzápětí ukázaly rovněž
starší přípravky. V utkání na 2x 20 minut
naděje pořádajícího klubu opět vyzvaly
mostkovické talenty, leč tentokrát se z výhry radovali malí „Hanáci“. Ačkoliv i oni

/N¾FGåPÊEKCQNFDQ[U*CPÆ2TQUV÷LQXPCLGFPQOURQNGéPÆOUPÊOMW

herně i takticky vyspělejší fotbal na
trochu větším hřišti. V první pětadvacetiminutové půli získali soupeři
oslavenců dvougólový náskok, který
se jim navzdory dílčímu snížení domácích podařilo uhájit až do závěrečného hvizdu. Výsledek zněl 1:3 (1:2),
ovšem ke smutku přesto nebyl žádný
důvod.

Foto: Marek Sonnevend

pak ofsajdů přibývalo rychlým tempem,
až někteří diváci hlasitě navrhovali zrušení pomezních rozhodčích. Což pobavilo
osazenstvo, ale neobměkčilo akurátní
arbitry v čele s hlavním Vachutkou.
Naštěstí se fanoušci po pauze dočkali
i vzývaných brankových tref, navíc velmi
hezkých. Ve 46. šli hosté do vedení Vlachem, o čtyři minuty později vyrovnal

Zapletal. Za dalších 240 sekund otočil
vývoj Kristek a v 58. zvýšila brazilská
akvizice De Sousa. Dvě minuty před
koncem pak uzavřel Rožek na finálních
4:1 (0:0). „Chlapi to vzali zodpovědně
a makali. Projevilo se, že jsme měli k dispozici víc hráčů než soupeř, tím mohli
častěji střídat a déle vydrželi se silami. Na
výsledku však opravdu nezáleželo, hlavní

bylo dobře si zahrát i pobavit lidi, kteří se
přišli podívat. Což se, myslím, povedlo,
navíc se nikdo nezranil. Takže určitě spokojenost,“ výstižně shrnul trenér domácích veteránů Jindřich Skácel starší.
A v jakém složení oba mančafty nastoupily?
Haná Prostějov: Zbyněk Lošťák, Jaroslav
Trnavský, Pavel Langr, Petr Zahradníček,
Petr Pohloudek, Robert Zlámal, Libor
Černý, Pavel Rohovský, Mojmír Kravák,
Pavel Zapletal, Jiří Zaoral, Miroslav Kristek, Martin Sokol, Jan Bartoš, Maurizio
De Sousa Campolina, Maxim Gábor, Jaromír Píchal, Daniel Kolář, Marek Vyskočil, Michal Synek, Pavel Ociepka.
Výběr Mostkovic: Bob Karafiát, Jaroslav Šťastný, Vladimír Doležel, Petr
Směšný, František Piňos, Přemysl Slouka, Lubomír Pupp, Rostislav Kužel,
Radim Karafiát, Petr Zapletal, Ondřej
Zapletal, Jakub Trnečka, Ladislav Krátký,
Jiří Vlach.

Fotbalisté Hané oslavy výhrou nezavršili
Mocné dotahování na výběr Prostějovska nestačilo
PROSTĚJOV Divoký začátek, potom chvíle opatrného fotbalu až nudy
a následně tlak hostujícího výběru,
který šel do vedení. Takový byl první
poločas utkání mezi „áčkem“ Hané
Prostějov a výběrem z celého prostějovského regionu. Ten druhý pak
přinesl pěkný fotbal na obě strany,
spoustu branek a penaltu, která mohla v nastaveném čase zařídit Hané
remízu. Závěr bohatého programu
zkrátka nikoho nenudil.
8ÚD÷TRTQUV÷LQXUMCD[NX\¾RCUGéCUV÷LKPCOÊéKCNGRTQVKFQDąGDT¾PÊEÊJCPÆUK
FNQWJQwCPEGPGX[VX¾ąGN
Foto: Michal Sobecký
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Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel Koláø - Haná Prostìjov:
„Proti nám hrál kvalitní, dobře složený tým, určitě nás prověřil. Byl to náš první a taky poslední
zápas, žádná další přípravná utkání hrát nebudeme. Určitě nám to některé věci ukázalo. Byl
jsem spokojený, že jsme hráli s kvalitním soupeřem, který nás prověřil. A co se týká závěru…,
samozřejmě nikdo, obzvlášť když slaví, by hodně nerad prohrál doma. Ale zápas byl veden
v přátelském duchu. A po dohodě jsme to mohli i vyrovnat, ale bohužel se to nepodařilo. Ale
Tomáš Cibulec si to odmakal, ten zákrok na něj a ta odpískaná ruka, to bylo po jeho akci. A že to
netrefil, samozřejmě se na něj nikdo nezlobil a na to jsme hned po zápase zapomněli. Důležité to
bude v mistrácích.“
František Kocourek s9ÙEÈU3URVWÈMRYVND
„V první minutě jsem slyšel z tribunky, že to bude ostuda, ale to byla jen udička. Myslím si ale,
že jsme si za pěkného počasí a na pěkném hřišti zahráli fajn fotbal, byly tam pěkné momenty.
Michal Spáčil pořád může z fleku nastoupit do krajské soutěže a v pohodě by to odehrál. Jsem
rád, že jsem viděl kluky zde z Hané. A budu rád, když nás zase chviličku fotbal nechají hrát…“

Michal SOBECKÝ
Už úvod střetnutí přinesl zajímavé momenty. Hned v první minutě se totiž
ranou zpoza vápna prosadil Mazouch
a Haná se okamžitě ujala vedení. „Teď
to bude beton,“ bylo ke slyšení na tribuně. A chvílemi to tak skutečně vypadalo,
Haná poté delší čas hrála bez míče. Mohl

Prostějov (son) – Bohatý doprovodný
program zpestřil oslavy kulaté devadesátky fotbalistů Hané Prostějov. Koho
zrovna přestalo bavit sledování přátelských střetnutí mládežníků, veteránů či
mužů, mohl se povyrazit i jinak. Hlavně
pamětníci volili prohlídku výstavy z historie klubu (více v příštím čísle- pozn.
red.). Kdokoliv si mohl zakoupit různé upomínkové předměty k výročí.
A především děti využívaly možností si
aktivně zasportovat: skákáním na velké
trampolíně (včetně lekcí od profesionálního učitele) či v nafukovacím skákacím
hradu, případně čutáním do balónu na
přilehlém hřišti s umělým povrchem.
Nuda rozhodně nehrozila!

toho využít centrující Haluza, ale Spáčil
jeho nabídku poslal ve 12. minutě mimo.
Haná čtyři minuty nato přišla s kontrem,
nicméně střela letěla vysoko nad. Následovalo období, kdy se hosté tlačili do
zakončení, velké šance ale nepřicházely.
Až ve 25. minutě Kiška posílal míč nad
břevno z hranice vápna. Následně přicházely další a další šance hostí, až ve 35.
minutě se osmělil také Čermák. Dlouho
si rovnal míč, nakonec minul druhou tyč.
38. minuta pak ukázala, že se mnoho přítomných dívalo na zápas české reprezentace se Skoty. Spáčil se totiž snažil vyzrát
na brankáře domácím „po Schicovsku“,
nicméně Marák si dal pozor. Krátce před
poločasem už ale hosté vyrovnali. Fajstl
nejprve trefil tyč, následně se už ale dokázal prosadit Haluza – 1:1.
Druhý poločas pak přinesl ještě zajímavější podívanou. V 50. minutě brankář

hostí zachránil svůj tým těžkým zákrokem proti střele z dálky. Krátce poté
domácí „šestnáctka“ nastřelila prudkou
ranou tyč, míč se ale neodrazil do brány,
ale daleko od ní. Následně už se ale domácí radovali, Tomáš Cibulec to udělal
jednoduše, prostě prošel přes osu půlku
hřiště a prostřelil brankáře do protipohybu – 2:1. Hned poté ale Čermák musel
zatáhnout za záchrannou brzdu, z čehož
následně využitím penalty těžil Spáčil –
2:2. 63. minuta přinesla opakované šance Hané, ale nakonec nevyužila ani brejk,
ani přečíslení. V 66. minutě už to bylo po
brance Fajstla 2:3 a šest minut nato se
hosté dostali do vedení 2:4, Fajstl našel
na ose Spáčila, ten přeloboval brankáře
a výběr Prostějovska poprvé vedl.
V 78. minutě navíc hosté náskok zvětšili, Varga se dokázal vymotat k prudké
střele z hranice vápna, která se o tyč

Prostějov (son) – Za veterány pořádající FK Haná PV nastoupil do duelu proti
mostkovickým Old Boys jeden čistokrevný cizinec. A navíc díky vtipkování
kouče ještě další zahraniční hráč, ovšem
pouze údajný. „Maurizio, střídáme. Za
Brazilce jde Portugalec,“ smál se pod fousy Jindřich Skácel, když stahoval z trávníku skutečného Jihoameričana De Sousu
Campolinu a místo něho posílal do boje
Maxima Gábora. Ten z Pyrenejského
poloostrova skutečně nepochází, ale
legraci na svůj účet se dokázal zasmát.
Aféra Kamara 2 tedy nehrozila. A jak
Maxim, tak Maurizio svorně jsou pevnou součástí fotbalové historie Hané.
Jako spousta jiných, na národnosti ani
rase nezáleží.

V sousedství ještì
MHGQDDNFHNRUIEDORY½
Prostějov (son) – Od podzimu do jara
jsme si všichni museli zvyknout na to,
že kvůli protikoronavirovým zákazům
a omezením nemůžeme skoro nic. Teď
už je naštěstí situace nějaký ten pátek
mnohem lepší, tudíž se klidně mohlo
stát, že současně vedle sebe probíhala
v jednom areálu dvě slavnostní setkání.
Kromě „hanáckých“ fotbalistů a jejich
devadesátin totiž na menším prostoru
posezení Sport Baru vychutnávali v sobotním odpoledni svou tradiční rozlučku se sezónou pod názvem Big Ill Pig –
Prasollo 13 korfbalisté SK RG Prostějov.
„Obhlížím, jaké tady mají zdroje. Kdyby
náhodou došly, abychom se případně
mohli navzájem zásobit,“ smál se korfbalový DJ David Snášel při své obchůzce
mezi slavícími vyznavači kopané. Zásoby však byly evidentně bohaté a nedošly,
na obou štacích se tak radostně křepčilo
do hluboké noci.
nechytatelně odrazila do brány – 2:5.
Hned na to však vykřesal naději pro Hanou Cibulec, když se zblízka prosadil
k tyči – 3:5. Drama navíc bylo na světě.
V 80. minutě, poslední minutě základní
hrací doby, nejprve nabízel míč před
poloprázdnou bránu Cibulec, spoluhráči netrefili. Následně ze standardky
Mazouch obstřelil zeď a snížil na 4:5.
Pro hru rukou se pak v nastaveném čase
pískala penalta. K ní se postavil Cibulec,
jenže netrefil bránu. Výsledkem tak byla
těsná prohra pro oslavence. Zato však
skvělý zážitek pro všechny.

Pavel Zapletal:Å'REŐHMVPHVL]DKUiOLQLNGRVHQH]UDQLO
DWHďPŢæHPHVSROHÿQĚSRVHGĚWL]DY]SRPtQDWXSLYND´
PROSTĚJOV Mezi
aktéry veteránského
přáteláku Hané Prostějov
s Výběrem Mostkovic
figurovali jak kvalitně hrající čerství pětačtyřicátníci, tak na svůj věk stále
výborně kopající šedesátníci, či dokonce
sedmdesátníci. Do věkové kategorie „něco mezi“
spadal Pavel Zapletal (na
snímku), rozhodně jeden
z nejlepších plejerů duelu.

Exkluzivní
vní
rozhovor
or
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
yy Bylo náročné to fyzicky zvládnout
v odpoledním horku?
„Šlo to, ale dřelo to. (smích) Naštěstí
jsme mohli docela často střídat, takže se
utkání dalo nějak odběhat. Šlo vyloženě
o pohodový přátelák skoro bez faulů
a v dobré náladě, akorát to hřiště bylo
nějak moc velké.“ (s úsměvem)

yy Z vašeho pohledu důstojné oslavy devadesáti let FK Haná?
„Co se týče našeho zápasu, to musí posoudit diváci, jestli se jim to líbilo. Za
nás na hřišti určitě platilo, že jsme si to
parádně užili.“
yy Nakolik jste vy osobně spjatý se slavícím oddílem?
„Kdysi dávno jsem tady působil tři roky. Do
Hané jsem přišel z OP Prostějov, potom
odešel do Vrahovic a následně zase jinam,
klubů jsem vystřídal docela hodně. Ale na
Hanou vzpomínám velice rád, ty tři sezóny
zde byly moc pěkné. I proto jsem se dnes
rád zúčastnil, po letech si zahrál na stejném
hřišti jako kdysi.“

yy Posedíte teď společně?
„Jasně, na to se taky hodně těším. S některýma klukama jsme se dnes viděli po dvaceti
letech, některé jsem ani nepoznal. (směje se)
U pivka si budeme mít dost co říct, zavzpomínat na staré časy. Hlavní je, že se během
utkání nikdo nezranil a můžeme se v dobré
atmosféře společně pobavit.“
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RYCHLÝ
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„Podpora všech partnerů je pro nás nesmírně důležitá
a děkujeme za ni,“ zdůrazňuje volejbalový šéf Chytil

PROSTĚJOV Patnáct let své existence oslaví zkraje příštího
roku volejbalový klub VK Prostějov. Díky impozantnímu nástupu na českou i mezinárodní scénu zažil báječné časy plné
skvělých úspěchů, zatímco momentálně prochází výsledkově skromnější současností. Bez ohledu na to však trvale platí
jeden fakt: bez výrazné podpory oddílových partnerů by nemohl na vrcholové úrovni fungovat.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
„Naší výhodou je, že VK Prostějov
od svého počátku patří pod křídla
marketingové agentury TK PLUS
s veškerým jejím zázemím i khow-how. Přesto je zřejmé, že k provozování jakéhokoliv sportu včetně volejbalu na špičkové úrovni samozřejmě
potřebujete pomoc mnoha dalších
partnerů a sponzorů. Těch velkých
i menších bez rozdílu,“ říká předseda
správní rady vékáčka Petr Chytil.
„My jsme měli od založení klubu
opravdové štěstí na spoustu společ-

ností a firem, které se rozhodly prostějovský volejbal podpořit. A spojit
s ním svou cestu vstříc společnému
dobývání cenných trofejí. Některé
subjekty s námi šly po určitou dobu,
jiné se změnily v naše trvale věrné
partnery. Všem každopádně náleží
obrovské poděkování,“ zdůrazňuje
Chytil.
Skutečnými trvalkami s výraznou
zásluhou na kvantech posbíraných
úspěchů (například deset extraligových titulů i triumfů v Českém poháru, vítězství ve Středoevropské lize,
devítinásobná účast v hlavní soutěži
evropské Champions League, mnoho medailí včetně mistrovských
trofejí v mládežnických kategoriích)
jsou především statutární město
Prostějov a Olomoucký kraj.

„O tyto dvě důležité instituce se můžeme plně opírat po celou dosavadní
historii VK Prostějov. Platilo to od
vzniku našeho klubu a platí to neustále. V aktuální ekonomicky složité
době tím víc, že naplňovat finanční
rozpočty sportovních oddílů i organizací je bez přehánění čím dál těžší.
Právě město Prostějov a Olomoucký
kraj tak zaslouží naše speciální díky,
byť nemenší vděk pociťujeme k úplně
každému z našich partnerů,“ upřesňuje Chytil.
Ačkoliv v posledních letech zaznamenala hanácká volejbalová organizace určitý ústup z nejvyšších pozic
do tuzemského ženského průměru,
pohlíží směrem k budoucnosti dál
optimisticky. „Rozhodli jsme se
zvolit trochu jiný směr než dříve ma-

Sedm Prostìjovanek
YHGYRXPO½GHzQLFNÙFK
UHSUH]HQWDFÉFK¤5
Prostějov (son) – Dva mezinárodní turnaje má před sebou volejbalová reprezentace kadetek
České republiky U17. Nejprve to
bude tradiční MEVZA (1. až 4.
července), následně The Global
Challenge (od 11. do 17. července) v chorvatské Pule. Do současného národního výběru dívek do
sedmnácti let patří hned čtyři hráčky VK Prostějov: nahrávačka Andrea Fabikovičová, blokařka Anna
Panchartek, smečařka Simona
Marešová a libero Andrea Píchalová. Celý tým postupně absolvuje
několik soustředění v Mikulově
plus jedno v Hrádku nad Nisou,
první zápasový vrchol přijde už od
poloviny tohoto týdne na turnajovém dostaveníčku středoevropských zemí dané věkové kategorie.
Nakolik se mladé Hanačky dostanou přímo do hry? Premiérový
tréninkový kemp už má za sebou
i nejmladší reprezentační kolektiv
dívek ČR ročníků narození 2008
a mladších. Proběhl v Ostravě za
aktivní účasti trojice talentovaných
prostějovských plejerek, jimiž byly
Adéla Sofková, Natálie Rozumková a Ellen Šímová.

iÆH8-2TQUV÷LQXF÷MWLGXwGORCTVPGTčOOÊUVPÊJQXQNGLDCNQXÆJQMNWDW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ximálním důrazem na co nejkvalitnější práci s mládeží a dávání většího
prostoru vlastním odchovankyním
v dospělém A-týmu. Věříme, že i ta-

kovým způsobem lze konkurovat
národní špičce, dělat čest našemu
městu, regionu a Olomouckému
kraji,“ uzavírá Petr Chytil.

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX
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BRNO, PROSTĚJOV Areál v brněnských Lužánkách byl dějištěm
druhého ze čtyř finálových turnajů Letního poháru ČVS 2021 dívek. Tentokrát se střetly kvalifikované týmy věkové kategorie starší
žákyně I. (ročníky narození 2007
a mladší).
Mezi osmi zúčastněnými družstvy
zápolily i mladé volejbalistky VK
Prostějov pod vedením trenérky
Ivany Kratochvílové. Během celého
zápasového dne si zahrály opravdu
do sytosti a nakonec obsadily v celkovém pořadí sedmé místo. Na prvenství dosáhla děvčata Havlíčkova
Brodu.

UGFOÆ 7G<O½"QMJKNF½GDBT
„Znova musím zopakovat, že na
těchto turnajích Českého volejbalového svazu, které jsou alespoň dílčí
náhradou za zrušenou uplynulou
sezónu oficiálních soutěží, vůbec
nejdeme po výsledcích. Holky se
samozřejmě snaží vítězit, ale pokud
jim to zrovna nevyjde, tak se nic neděje. Hlavně potřebují hrát a dobře
se připravovat,“ zdůraznil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
(son)

U=TGTI<Iî=M<H=JMT

RUSE, PROSTĚJOV Golden European League žen 2021 vyvrcholila závěrečným turnajem Final Four v bulharském Ruse. Volejbalistky České
republiky s hráčkou VK Prostějov
Simonou Bajusz na soupisce toužily
obhájit předloňský titul, ale na Balkáně ztratily oba poslední duely soutěže
a musely se smířit s konečným čtvrtým místem.
V semifinále zatarasily reprezentantkám
ČR cestu dál domácí Bulharky, největší
favoritky závěrečného klání o medaile.
Hostitelky lačnící po návratu do elitní
Ligy národů porazily svěřenkyně Giannise Athanasopoulose jasně 3:0 (13, 23,
19) a nic na tom nezměnila ani střídající
nahrávačka vékáčka. Ve druhém semifinálovém střetnutí Chorvatsko přemohlo
/GFCKNKUVM[.GVPÊJQRQJ¾TWè85UVCTwÊEJå¾M[ÿ+WRTQUVąGFXÊV÷\PÚ*CXNÊéMčX Španělsko 3:1 (12, -10, 18, 23).
$TQF
(QVQ(CEGDQQM V zápase o bronz chtěl náš národní tým

zakončit tuto dlouhou i náročnou reprezentační etapu vítězstvím, jež by znamenalo dílčí radost a zvednutí nálady před
následným volnem. Těsně se nepovedlo
vinou dramatického podlehnutí Španělkám 2:3 (-26, 10, 23, -16, -10), Simona
Bajusz opět naskakovala z lavičky v rámci
prostřídávání základní sestavy.
„Je to pro nás zklamání, doufali jsme
v medaili. Na Španělky jsme si věřili a byli
na ně výborně připraveni, ale turnaj nás
nezastihl v optimální formě. Je bohužel

pravda, že holkám v závěru došly baterky,
jak se říká,“ smutně hodnotil asistent trenéra ČR Martin Hroch, od příští sezóny
nový hlavní kouč UP Olomouc.
Letošní ročník Zlaté Evropské ligy
ovládlo dle očekávání Bulharsko, jež ve
finále zdolalo úspěšným obratem Chorvatsko 3:1 (-22, 22, 17, 20). Na přelomu
června a července měly české volejbalistky ještě absolvovat Challenger Cup 2021
v Chorvatsku, leč tahle soutěž byla zrušena kvůli koronaviru.
(son)

PROSTĚJOV Ještě jednou a naposledy se vracíme k více než
dvěma měsícům, jež prostějovské volejbalistky strávily trénin-

badminton, ping-pong, beach).
Snímky z téhle fáze přípravy najdete v připojené fotogalerii. Na
tomto místě jsme vybrali některé

zajímavé obrázky a vytvořili z nich
krátkou fotoreportáž, kterak Hanačky po minulém ročníku makaly.
(son)

" I N I L?? J I L N ´ Û
"INIL?JILN´Û

kem po skončení uplynulého
soutěžního ročníku 2020/21.
Od druhé poloviny března až skoro
do konce května posilovaly, praco-

valy na kondici i jednotlivých herních činnostech, běhaly a občas se
pobavily při různých doplňkových
sportech (fotbal, basketbal, tenis,

5KOQPC$CLWU\ UéÊUNGO UGUPCåÊDNQMQXCVD÷JGOWVM¾PÊQVąGVÊOÊUVQX)QNFGP'WTQRGCP.GCIWGRTQVKiRCP÷NUMW
(QVQKPVGTPGV

jak
jaak byly
byyly volejbalistky
vooleejbbalisstkky po
po sezóně
seezóóněě v zápřahu…
záápřaahu…

0O½GHzQLFHYÅN½ÄND
MLzXNRQÄLO\SÔÉSUDYX

Prostějov (son) – Protiepidemická opatření vlády ČR zrušila všem
neprofesionálním
sportovcům
celou uplynulou sezónu jejich
soutěží, případně drtivou část.
O kompletní ročník 2020/21 přišly i mládežnické volejbalistky VK
Prostějov, které se však po jarním
rozvolnění hygienických nařízení
snažily nabrané manko co nejúčinněji dohnat.
„Jako první začaly na výjimku Ministerstva zdravotnictví společně
trénovat naše juniorky a kadetky
ze specializovaných sportovních
tříd Gymnázia Jiřího Wolkera.
Jakmile to pak bylo jen trochu
reálně možné, odstartovali jsme
týmovou přípravu také pro další
věkové kategorie starších žákyň,
mladších žákyň i přípravky,“ připomněl šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák. Žákovská družstva se
scházela ve venkovním areálu TJ
Sokol II Prostějov U Kalicha, kde
celý květen a červen probíhal též
nábor do přípravky. Starší volejbalové ročníky mládežnic VK pak
využívaly dle aktuálního programu
letní halu TK PLUS u velodromu
a rovněž Národní sportovní centrum Prostějov „Myslím, že v rámci
možností holky udělaly spoustu
dobré práce. A většina z nich se po
nucené pauze s velkou radostí vrátila ke svému milovanému sportu.
Půlroční tréninkové manko jsme
se snažili aspoň částečně dohnat,
díky Letním pohárům ČVS i několika přípravným turnajům či
utkáním došlo taky na potřebné
zápasové vytížení. Přípravu jsme
nyní ukončili v pátek 25. června,
po červencovém volnu se znovu
sejdeme začátkem srpna,“ informoval Novák.

saa
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MODŘICE, PROSTĚJOV Ve třech ze čtyř venkovních zápasů 1. ligy družstev mužů ČR 2021 sahali nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
po cenném bodu za nerozhodný výsledek. Bohužel ani jednu
šanci vyvěrající z kvalitního výkonu nezúročili výsledkově. Platilo povídá celkovému průběhu, o lepší konečné
to i pro sobotní duel 6. kola soutěže na kurtu MNK mobilprovás skóre jsme se připravili chybami v závěru něModřice B, kde po boji podlehli 3:6.
kterých klíčových sad. Jinak byl náš nohejbal

O (ne)postupu do play-off rozhodne až začátek září

Marek SONNEVEND
Hosté přitom nebyli zdaleka kompletní,
kromě dlouhodobě zraněného Jana Valenty
chyběli ještě dva borci základní sestavy Lukáš
Pírek a Jan Matkulčík. Přesto oslabená sestava
„jedničky“ protivníka posíleného o některé
pendly z extraligového áčka dlouho trápila.
„Po neuvěřitelně smolné první dvojce, kdy
Kubové Klaudy s Bucherem měli v koncovce
tiebreaku mečbol, ale nezvládli rozhodující
poslední nahrávku na potenciálně vítězný
útok, vyhrála naše druhá dvojice Laďa Pírek,
Tomáš Roba bez ztráty setu. První dvě trojice

byly napínavé až do úplných závěrů, první dopadla těsně v náš prospěch a druhá podobně
těsným poměrem ve prospěch domácích.
Vloženou dvojku jsme soupeři darovali, ale
bojovník Roba v singlu tradičně nezaváhal
a v náročném utkání srovnal stav na 3:3,“ popisoval trenér Sokola I Richard Beneš dramatický vývoj.
„Bohužel v otočených trojicích proběhl náš
menší kolaps, nedokázali jsme hrát stejně
dobře jako v úvodních trojkách a domácí odskočili na 5:3. Další dvojice byla znovu velmi
vyrovnaná a prohráli jsme ji vždy až v závěrech setů. Konečný výsledek 6:3 moc neod-

předvedený v Modřicích velice dobrý,“ konstatoval Beneš.
„Pokud bych měl zhodnotit výkon celého kolektivu, potom bych dal známku dva. Jestliže
bych hodnotil výkony jednotlivců, potom
patří podtržená jednička Tomu Robovi, který se v zápase podílel na všech třech dílčích
výhrách a vynikal veškerými herními činnostmi. Pochvalu však přesto zaslouží všichni
kluci, celý tým,“ zdůraznil kouč.
V průběžném pořadí jsou Hanáci navzdory porážce stále čtvrtí, ale nesmírně
vyrovnaná spodní polovina prvoligové
tabulky jim před posledním dějstvím
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základní části zatím nedává žádnou jistotu postupu do předkola play-off, což
by současně znamenalo únik z hrozících
bojů o záchranu. „Rozhodne se 4. září

5LFKDUG%HQHã

doma proti Čakovicím B, jež mají stejně jako
my čtyři body na kontě. Vítězství znamená
účast v předkole vyřazovací fáze, i remíza
by měla skoro jistě stačit, v případě prohry
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bychom se asi nevyhnuli baráži o sestup.
Uvidíme po prázdninách, snad v kompletní
sestavě i s plným hledištěm fanoušků,“ odtušil Beneš.
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OTASLAVICE Už za necelé dva
týdny se odehraje šestý ročník
turnaje v malém fotbale na hřišti
v Otaslavicích. Organizační výbor
nyní už pouze dolaďuje poslední
účastníky a se sponzory řeší ceny,
na které se ta nejlepší mužstva mohou těšit. Kapacita zatím není zcela
naplněna. S největší pravděpodobností však bude kompletní patnáctka známa hned na startu tohoto
týdne. Celodenní souboje nejen
regionálních celků se uskuteční
v sobotu 10. července od 10 hodin.
Přípravy na turnaj už jsou v plném
proudu, hlavnímu turnaji nahrál dětský
Metle Cup junior, po jehož odehrání
už je řada věcí připravena. „Po dětském
turnaji už máme nachystané hřiště, postavený party stan a vychytané všechny
možné nedostatky, kterých však moc
nebylo. Nyní už tak pouze finišuje do-

plnění mužstev a domluva se sponzory
spojená s nákupem cen pro nejlepší
celky,“ prozradil jeden z organizátorů
turnaje Martin Vogl.
Kompletní soupiska mužstev zatím
přihlášena není. Závazně už je však
přihlášeno třináct celků a dá se očekávat, že nejpozději během pár dnů
budou v „Metlích“ hlásit plno. „Máme
volná poslední dvě místa, na ně však
máme určité zájemce. Zatím tak tedy
čekáme na jejich rozhodnutí, pak bychom oslovovali další v pořadníku.
Jedná se totiž o určité kluby hrající
malou kopanou, se kterými jsme dohodnutí, že finální rozhodnutí nám
řeknou po skončení jarní části, což by
mělo být v sobotu,“ odtajnil dále kapitán fotbalistů Otaslavic.
Na adresu dětského turnaje zazněla
pochvala ze všech zúčastněných stran.
I přes velké horko se dokázali organi-

JAK BUDE VYPADAT
HERNÍ SYSTÉM TURNAJE?
Skupinová fáze
•
•
•
•

patnáct celků bude rozděleno do tří skupin po pěti mužstvech
zde se utkají ve formátu každý s každým
z každé skupiny postoupí nejlepší dva celky do čtvrtfinále
doplní je ještě dva nejlepší na třetích místech

Play-off
•
•
•
•

pro čtvrtfinále se vytvoří z osmi postupujících tabulka
v něm se utkají celky následovně 1-8; 2-7; 3-6; 4-5
podmínkou však je, že se nesmí potkat celky ze stejné skupiny vítězové postupují do semifinále, kde se podle pavouka utká 1-8 vs.
4-5 a 2-7 vs. 3-6
následné utkání o třetí místo a o bronz se již odehraje samostatně
a odřídí jej dva rozhodčí

zátoři se všemi nástrahami vypořádat.
Jediné, co turnaji nepochybně scházelo,
byla lepší divácká kulisa. Z počasí ani
nezájmu fanoušků však organizátoři
strach nemají. „Dětský turnaj byl za mě
naprosto dokonalý. Bylo vidět, že děti si
to užily se vším všudy, jediné mírné zklamání byla právě ta divácká kulisa. Nevíme, zda to bylo obrovským vedrem,
nebo něčím jiným, ale pevně věříme, že
na mužský si zase najdou fanoušci cestu. Za sebe mohu slíbit, že počasí bude
jednoznačně lepší než v loňském roce,
protože horší už ani být nemůže,“ přidal
se smíchem Vogl, který tak připomněl
loňský propršený ročník.
Převratné novinky se však na turnaji
nechystají. Nejvýraznější bude rozšíření občerstvovacího sortimentu. „Jediné, co bychom letos chtěli, je přidat nějaký
stánek s občerstvením, abychom zkrátili
fronty. Chybět jinak nebude klasický pes-

Seznam
potvrzených celků

Otaslavice A, Ariston,
Penam PV, Litrpool,
Chop – Pot, FC Mrdokleče – město, Otaslavice B, Chop – Pot B,
Brodek u Prostějova,
SK Lány, AC Roma, FC
Daniel, FC Losa
trý výběr v udírně a na grilu. Dopolední
polévka na snídani. A k ní také vynikající
káva od Míši Skalického. Kromě toho budou na hřišti pikantní souboje mezi hráči,
takže určitě se bude na co dívat,“ dodal závěrem Martin Vogl.
(jaf)
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PALMA DE MALORCA, PROSTĚ- do 2. kola, Vít Kopřiva nestačil hned v úvoJOV Dva zápasy odehrál před Wim- du na zkušeného Mirzu Bašice z Bosny
(lv)
bledonem Jiří Veselý na turnaji na Mal- a Černé Hory.
lorce. V hlavním městě španělského
ostrova si otestoval formu na travnaBAD HOMBURG, PROSTĚJOV že moje hra je na vzestupu,“ prohlásila
08l,
tých kurtech.
Výbornou formu před Wimbledo- Siniaková.
3DOPDGH0DOORUFD²$737RXU
„Byl to především test. Zkoušel jsem některé 'YRXKUD ²  NROR 9HVHOê ± &DUXVR
nem naznačila Kateřina Siniaková na Po třítýdenní zápasové pauze, během
herní situace po mém servisu a také se snažil ,WiOLH NROR9HVHOê±&DUUHĖR
turnaji v Bad Homburgu. Po skvělých níž léčila natržený vaz v kotníku z Roo vítězné míče při podání soupeřů. Uvidí- âSDQČOVNR 
výkonech postoupila až do finále, land Garros, se na kurty vrátila Kvitová
me, jak se mi to podaří převést na londýn- :LPEOHGRQNYDOLÀNDFH
v němž prohrála s Němkou Angelique a otestovala svoji výkonnost. Zvládla
skou trávu,“ uvedl Veselý.
Kerberovou. Se stejnou soupeřkou dokonce dva zápasy v průběhu jediného
'YRXKUD²NROR.ROiĜ±.OLåDQ 6ORYLQVe Wimbledonu si hlavní soutěž neza- VNR     NROR .ROiĜ ± 0LORMHYLþ
prohrála o kolo dříve také Petra Kvi- dne. Čtvrtfinále a semifinále totiž byly
kvůli předchozímu dešti odehrány v rozhraje Zdeněk Kolář, který vypadl ve 2. 6UEVNR 
tová.
kole kvalifikace. Český tenista doplatil :LPEOHGRQNYDOLÀNDFH
„Ve finále jsem nepodala nejlepší vý- mezí několika hodin. „Hrát dva zápasy za
na náročný program z posledních týdnů. 'YRXKUD ²  NROR /HKHþND ± 9DQL
kon, chyb na mé straně bylo hodně. sebou je nezvyklé a byl to zajímavý test.
„Všechno to bylo hodně rychlé, na něja- ,WiOLH    .RSĜLYD ± %DãLF %RVQD
Ovšem soupeřka je skvělá hráčka, od- „Dobré znamení je, že kotník vydržel. To
ký odpočinek nebyl čas. Síly stačily na D+HUFHJRYLQD NROR/HKHþND
vrátila všechny mé šance. Celkově mám je nejlepší zpráva týdne,“ uvedla Kvitová.
jeden zápas,“ přiznal velkou únavu Kolář. ±(OLDV 3RUWXJDOVNR 
za sebou výtečný týden, musím na tom Nedařilo se Karolíně Plíškové. Na trávě
Další hráči Prostějova se představili na
stavět a připravit se na další turnaj. v Eastbourne strávila pouhé dvě hodichallengeru v Miláně. Úspěšnější byl Jiří
Dlouho jsem nevyhrála čtyři zápasy za ny, než vypadla s Italkou Giorgiovou ve
l(1<
(lv)
Lehečka, který se přes Lucu Vaniho dostal %DG+RPEXUJ²:7$7RXU
sebou, což mi dodalo sebevědomí. Vím, třech setech.
'YRXKUD ²  NROR .YLWRYi   ± 3LWHURYi 3ROVNR     6LQLDNRYi  ±
*UDþRYRYi 5XVNR     NROR
6LQLDNRYi±3HJXODRYi 86$ 
.YLWRYi±/LRYi 86$ 
þWYUWÀQiOH 6LQLDNRYi ± 6LHJHPXQGRYi
1ČPHFNR    .YLWRYi ± 3RGRURVNi $UJHQWLQD    6HPL6.83,1$6(9(52=É3$'
6.83,1$-,+29ê&+2'
ÀQiOH 6LQLDNRYi ý5  ± 6RUULEHVRYi
4. KOLO
4. KOLO
âSDQČOVNR .YLWRYi±.HUEHU+ĝLäWč9UEiWN\).9UEiWN\±6.7RPHN'RE- +ĝLäWč=ã'U+RUiND3URVWčMRY SK Chaloupka RYi 1ČPHFNR     )LQiOH
URFKRY6SRMHQpNOXE\+OXFKRYýHKRYLFH±0. 3URVWČMRY±)&=DYDGLOND3URVWČMRY)&'DQLHOV
6LQLDNRYi
± .HUEHURYi 1ČPHFNR  
.ORSRWRYLFH6..REUD.REHĜLFH±6NDOND6. 3URVWČMRY±7-2UOL2WLQRYHV)&-XQLRUV+OXFKRY
±7-2KUR]LP).%RKXVODYLFH±)&/DãNRY 
PROSTĚJOV V sobotu vyvrcho- Prostějov. K nim se přiřadila muž- ho FK 5:1. Skok nahoru do lepšího 0H[LNR9tFHPČĜLFH±6.'ĜHYQRYLFH
.21(þ1É7$%8/.$
.21(þ1É7$%8/.$
(DVWERXUQH²:7$7RXU
lila jarní fáze okresních soutěží stva 1.FC Laškov smetením FK okteta nadstavby si pak zajistily
'DQLHOV39
    
'REURFKRY
    
'YRXKUD²NROR.DUROtQD3OtãNRYi  
v malé kopané ČUS Prostějov- Bohuslavice 7:2 a TJ Orli Otinoves nové mančafty Skalka a MK Klo- 9UEiWN\
&KDORXSND39     
    
±*LRUJLRYi ,WiOLH 
ska 2021, a to současně pro obě kontumační výhrou 5:0 nad chybě- potovice na úkor tradičních klubů 6NDOND
/DãNRY
    
    
2WLQRYHV
    
základní grupy.
jícím výběrem Daniels.
SK Kobra Kobeřice a Spojené klu- .ORSRWRYLFH
    
%RKXVODYLFH





.REHĜLFH





Skupina Severozápad skončila Skupina Jihovýchod napsala svůj by Hluchov/Čehovice.
2KUR]LP
    
v Prostějově. Už s předstihem závěr ve Vrbátkách, kde v bitvě Podzimní část odstartuje od bo- +OXFKRYýHKRYLFH    
=DYDGLOND39     
'ĜHYQRYLFH
    
měly postup mezi podzimní elitu dvou jistě postupujících potvrdil dové nuly zkraje září v grupách 9tFHPČĜLFH
-+OXFKRY
    
    
o 1. až 8. místo zajištěny týmy FC svou suverenitu celek SK Tomek o 1. až 8. příčku a o 9. až 16. pozici. 3ĜLURYQRVWLERGĤUR]KRGO\RSRĜDGtY]iMHPQp
3ĜLURYQRVWLERGĤUR]KRGO\RSRĜDGtY]iMHPQp
]iSDV\SĜtSDGQČFHONRYpVNyUH
Daniels Prostějov a SK Chaloupka 99 Dobrochov rozborkou domácí(kopa, son) ]iSDV\SĜtSDGQČFHONRYpVNyUH
PRAHA, PROSTĚJOV Vedení Českého tenisového svazu odeslalo Českému
olympijskému výboru nominaci na olympijský tenisový turnaj v japonském Tokiu.
V nominaci jsou Karolína Plíšková, Petra
Kvitová, Barbora Krejčíková a Markéta
Vondroušová. Ve čtyřhře budou Česko
reprezentovat páry Krejčíková, Siniaková
a Plíšková, Vondroušová. Podle pravidel
ITF má v nominaci přednost takzvaný
zmražený žebříček před žebříčkem aktuálním. Proto je v nominaci Markéta Vondroušová, přestože Karolína Muchová má
lepší aktuální formu,“ vysvětlil nominaci
šéftrenér Českého tenisového svazu Jan
Stočes.
„Samozřejmě mě mrzí, že jsem se nedostala
do nominace na olympiádu. Byla jsem připravená reprezentovat jak ve dvouhře, tak i ve
čtyřhře, a opravdu jsem se těšila. Ale nezbývá

než respektovat pravidla Mezinárodní tenisové federace a českému týmu budu aspoň na
dálku fandit,“ uvedla Muchová, letošní semifinalistka z Australian Open.
Mužská soutěž bude bez české účasti. Jiří
Veselý, který měl jako jediný český hráč
možnost startovat, se vedení svazu omluvil.
„Po jarním souboji s covidem se necítím
v takovém herním a fyzickém stavu, abych
absolvoval náročný olympijský turnaj,“ uvedl Jiří Veselý.
Odložené Letní olympijské hry v Tokiu se
uskuteční v termínu od 23. července do 8.
srpna. Tenisový turnaj bude na programu
od 24. července do 1. srpna. Bronzovou medaili z Ria de Janeiro bude obhajovat Petra
Kvitová. Třetí místo vybojovali před pěti lety
v Brazílii rovněž Lucie Šafářová s Barborou
Strýcovou v ženské čtyřhře a Radek Štěpánek
s Lucií Hradeckou s v mixu.
(lv)
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