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PROSTĚJOV Rasismus, diskriminace, nemožnost se vzdělávat a celá řada dalších omezení. Tak to jsou dle romských aktivistů hlavní důvody
odchodu některých cikánů do Anglie. O tom, že motivy pro stěhování
z České republiky mohou být i jiné, zřejmě svědčí případ Lukáše Čureji
(31) z Hrušky u Němčic nad Hanou. Po něm se doslova slehla zem poté,
co byl odsouzen kroměřížským soudem a u toho prostějovského stále
čelí obžalobě. Viněn je z toho, že se svým kumpánem z velkého množství zaparkovaných automobilů ukradl katalyzátory. Právě jeho komplic
přímo u soudu uvedl, že Čureja mohl přesídlit za kanál La Manche.

Osud si občas zahraje s lidskými životy
tak, že se člověk stává tvorem bezbranným... Přesně tyto pocity měl o nedělní
půlnoci celý výrobní tým redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který připravoval první prázdninové vydání. Veškerá
dvoutýdenní práce - minulé pondělí nejčtenější regionální periodikum nevyšlo
z důvodu státních svátků - ale nepřinesla
kýženou odměnu v podobě voňavého
čísla na stáncích našich prodejců, ale
naopak pořádně silný stres a hluboké
zklamání. Šotek totiž řádil silnou největší
a jako nikdy v naší dlouhé historii trvající
už skoro celé jedno čtvrtstoletí.
Vážení čtenáři, přijměte omluvu, že aktuální číslo dostáváte do rukou z důvodu
nenadálých technických problémů s jednodenním zpožděním. Vysvětlení je prosté. Při nedělní uzávěrce totiž těsně před
půlnocí totálně zkolaboval redakční server, na který je ukládána výroba každého
čísla. Bez jakéhokoliv varování zčistajasna
vypověděl službu. A jelikož na výměnu či
použití dat ze záložního disku nebyl čas,
neexistovala žádná šance dokončit vydání a poslat zbývající strany do tiskárny
v termínu, aby byl Večerník v prodeji tradičně od pondělního rána.
Po takřka celodenních procedurách
a opravě serveru jsme dosáhli kýženého
cíle alespoň včera a nové číslo Večerníku
doputovalo na pulty trafik a dalších prodejců tisku i do rukou předplatitelů o den
později. Byla to i tak pořádná hoňka,
uvést vše do původního stavu. Ještě jednou se všem čtenářům i obchodním partnerům omlouváme a věříme, že takováto
událost, které nešlo nikterak předejít ani
zabránit, se bude opakovat maximálně
jednou za pětadvacet let.
A příště opět v pondělí!
(red)
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Prostějov(mik) – Jak se už na
konci jara ze stránek Večerníku
Prostějované dozvěděli, vedení
magistrátu hodlalo letní prázdninové dny strávené na náměstí
T. G. Masaryka lidem zpříjemnit
takzvanými mlžítky. Dva kusy
„sprch“ měly být instalovány už
na začátku července, dosud se
tak ovšem nestalo. „Objednaná
mlžítka jsou dosud ve výrobě,
v centru města by se měla objevit v polovině prázdnin,“ přinesla
aktuální zprávu o zpoždění Anna
Kajlíková, mluvčí prostějovského
magistrátu.
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A díky za kola

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Politici mají těžký život. Češi jsou totiž národ vtipálků a rádi je kritizují, i si z nich utahují. A jednoduché
to nemají ani ve chvíli, kdy jim je někdo vděčný. Pro příklad stačí do Mostkovic. Právě tam se náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil přičinil o to, že se partě nadšenců povedlo realizovat traily pro cyklisty. Což vyústilo
v to, že je namístě dárek – v tomto případě to byla flaška. Ale považte, že zejména ve volebním roce to může být
problém – počty otevíraných projektů a přestřižených pásek rostou, otevíracích akcí přibývá. Politik tak má co dělat, aby si nepřivodil cukrovku, alkoholismus nebo přinejmenším zažívací potíže. Holt nic pro ořezávátka…

+OXNGU½zGÉRE\YDWHOH
Prostějov (mik) – Obyvatelé sídliště Hloučela zasypávají
magistrát stížnostmi na noční
hluk, který se šíří ze všech čtyř
občerstvení v nedalekém biokoridoru. Někteří z nich dokonce
uvažují o trestním oznámení,
protože hlasitá hudba se zde
každý den ozývá dlouho po dvaadvacáté hodině. „Trestný čin
bych v tom nehledal. Vyzýváme
ale občany, aby při zjištění rušení nočního klidu vždy volali na
linku 156,“ apeluje na veřejnost
velitel Městské policie Prostějov
Libor Šebestík. Obdobné stížnosti však v poslední době nejsou ojedinělé. Večerník se tímto
tématem bude zabývat i v příštích vydáních.
y

Foto: Michal Sobecký
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Je sice parné léto, ovšem už teď se
na vedení prostějovského kulturáku hrnou objednávky od různých
organizací na termíny pro plesovou sezónu. Dá se totiž s jistotou
předpokládat, že pětici ministrů
zdravotnictví se společnými silami podařilo koronaviru utnout
tipec a nákaza se Česku a tedy
i Prostějovu vyhne v zimě velkým
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•• Pondělí
P dělí ••
Věk vás neochrání. Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je umí lépe
snášet,“ napsal filozof Arthur Schopenhauer. Na cestách nehavarují pouze mladíci,
ale třeba i šedesátiletá žena, která nezvládla svůj vůz mezi Němčicemi a Výšovicemi.
•• Úterý ••
Hrdinkou proti své vůli. Jsou chvíle, kdy vás život donutí k tomu, abyste byli stateční. Jednu takovou si prožila maminka, která po nezaviněné nehodě mezi Plumlovem a Vícovem vytáhla své malé dítě z hořícího auta.
•• Středa ••
Zrádná krása. Bouřky jsou krásné, ale umí i ničit. Po noční bouřce se zapotili zejména hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy. Některé z nich zatarasily silnice, vlaky
kvůli nim nemohly projet v Konici i Jesenci.
•• Čtvrtek ••
Kameny a hvězdy. „Přes kameny ke hvězdám…“ Tak zní oficiální motto anglické
RAF. Dvanáct dalších kamenů se jmény našich dávno zmizelých sousedů bylo položeno na různých místech Prostějova.
•• Pátek ••
Navždy a v Konici. Hudební hvězdy přicházejí a odcházejí, ale legendy by tu
s námi měly být navždy. Doufejme, že to bude platit i pro ty, které se zrodily na Konicku. Jejich návrat zažil opět po roce konický zámecký park.
•• Sobota ••
Bláhový sen majitele trabantu. Víte, co je snem majitele trabantu? Pokuta za překročenou rychlost… I když pomalu, přesto spolehlivě dorazili na letošní sraz do
kempu Žralok nesmrtelní bakelitoví krasavci z celé střední Evropy.
•• Neděle ••
Bezpečné dobývání. Nikdo nikdy nespočítá, kolik hradů a mužů už skončilo kvůli ženám jako ruiny… O tom, že je někdy bezpečnější dobývat hrad nežli ženu, se
mohli přesvědčit návštěvníci akce na plumlovském zámku.
•• Pondělí ••
Svátek dechové hudby. Babulka. Takto poeticky se jmenuje jedna z nejhranějších
skladeb od Antonína Žváčka. Odkaz rodáka z Haček už 25 let připomíná festival dechových hudeb pořádaný v Konici. Letos se konal na Den slovanských věrozvěstů.
•• Úterý ••
Pravda na hranici. „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň
pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí,“ napsal mistr Jan Hus, podle něhož
bylo „lepší dobře zemříti, nežli zle živu bytí“. Od jeho smrti uplynulo přesně 607 let.
•• Středa ••
Jelen proti vlkům. „Píseň vlky odhání,“ zazní mimo jiné v písni Světlo ve tmě od
kapely Jelen. Známá skupina zahrála na koncertě v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem.
•• Čtvrtek ••
Pýcha a dějiny. „Co dělá a vždy bude dělat z tohoto světa slzavé údolí, je nenasytná lidská chtivost a pýcha,“ napsal Voltaire. Přesně před 80 lety přišlo do kláštera
Milosrdných bratří gestapo a oznámilo převorovi, že řád je zrušen. Když se do něj
Milosrdní po válce vrátili, byla nemocnice v katastrofálním stavu. Ač ji dali opět do
pořádku, po nástupu komunistů museli členové řádu opustit Prostějov definitivně...
•• Pátek ••
Návrat do budoucnosti. „Vy máte také televizor?“ „My máme dva.“ „Vy tedy musíte být bohatí!“ „Zlato, dělá si z tebe srandu. Nikdo nemá dva televizory!“ I tento
dialog zazní ve skvělé sci-fi komedii, jež byla k vidění v letním kině na zámku.
•• Sobota ••
Láska na celý život. Škoda Felicia, to je auto na celý život. Nejenže ho neprodáte,
také vám ho nikdo neukradne. Pokud už vám tohle auto zůstalo, mohli jste si ho
dát do pucu a vyrazit s ním na Hanácké Škoda sraz, který se konal v kempu Žralok
v Plumlově.
•• Neděle ••
Psí rebel. Většina psů vzhlíží ke svým pánům. Nikoliv tak toulavý pes Roger, který je
rebel. Ač chudý, tak je vždy ochotný každému v nouzi pomoci. Snímek Super mazlíčci byl v letním kině v Mostkovicích určen zejména malým dětem.

obloukem. Ovšem šéf Společenského domu Boban Pišťulka skřípe
zuby! Proč?
„Mám na stole tolik objednávek,
že bych nedokázal všechny zájemce o termíny plesů uspokojit.
A mohl bych si dovolit nasadit takové ceny za pronájem kulturáku,
že by se za ty peníze dal kompletně
rekonstruovat. A město by na to
nemuselo dát ani korunu! Bohužel mi bylo řečeno, že ať si všichni plesají třeba ‚na Hloučeli‘, ale
‚Kasko‘ zůstane zavřené ještě další
rok. Očkování prý má přednost,“
prozradil své trable Boban Pišťul-

KRIMI
Ü½NGJ

Policisté se aktuálně zabývají
případem krádeže, k níž došlo už předminulý pátek ve
Vrchoslavicích. Pachatelem
může být i podle vyšetřovatelů stavař, který zřejmě urgentně potřeboval stavební
materiál. „Nakoupil tak za
pět prstů…“

50 000
Strážci zákona pátrají po
zloději, který se vloupal
do areálu bývalého mlýna
a ukradl tam značné množství různých dílů stavebního
lešení, dále hliníková schodiště, desítky kusů zábradlí i zavětrovací tyče. To vše
v hodnotě 50 tisíc korun. Policisté věc šetří pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

ka, ředitel Společenského domu
v Prostějově.
Ano, dnes prostějovský kulturák
obsadili zdravotníci, kteří píchají
občany. Tedy pardon, očkují. A očkovat se bude podle sdělení mluvčího špitálu ještě minimálně dva roky.
„Musíme vypotřebovat všechny vakcíny a proočkovat celou společnost.
A na to je přece Společenský dům
jako stvořený, no ne? Ostatně zdraví
občanů je přednější než někde křepčit na parketu,“ míní Áda Knedl, tiskový mluvčí prostějovské nemocnice.
Přestože i mnozí odborníci tvrdí, že
si koronavirus v našich končinách

už ani neškrtne, očkovat se skutečně bude ještě nějakou chvíli. Ovšem
město tím přijde o balík peněz.
„Nedá se nic dělat, musíme to oželet. Doporučuji lidem, aby během
této zimy buď pořádali plesy někde
jinde, nebo je raději oželeli vůbec.
Já ostatně netancuji, takže je mi to
jedno,“ ozval se primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

Muzeum má novou šéfovou!
Muzeum a Galerie v Prostějově
má konečně novou ředitelku. Po
vítězném výběrovém řízení se jí
stala Veronika Hrbáčková, která tak od 1. července nahradila
Soňu Provazovou. Nová ředitelka
muzea je rodačkou z Prostějova,
dosud působila ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci jako kurátorka.
&21É68',9,/2«
Nekvalitní práce. Rekonstrukce asfaltového povrchu v Olomoucké ulici ve směru od křižovatky s Vápenicí po Moravu
proběhla před pěti lety a už má
první trhliny. A to doslova. Na
vozovce se objevují praskliny
o hloubce až na podloží a také
vyjeté koleje. Jak je to možné? Copak dnešní asfalt vydrží pouze tak
krátkou dobou?
=$&+<7,/,-60(

1 500 000

Prostějovští radní hodlají obcím jižní Moravy zasaženým
tornádem poslat finanční
pomoc ve výši půldruhého
milionu korun. Schvalovat to
budou zastupitelé na úterním
mimořádném jednání.
=$8-$/1É6

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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. června
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří mezi 157 až 160
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

BRUNO ČERVEŇAK
se narodil 18. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 173 až 175
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Foto: internet

JELEN
Po vstupenkách se jen zaprášilo.
Skupina Jelen ve středu večer koncertovala před zcela zaplněným
publikem v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
=$6/(&+/,
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„VYHROŽOVAL
MI, ŽE MĚ CIKÁNI
ZAKOPOU!“
Odsouzený zloděj Patrik Měřička
u soudu popsal tvrdé vztahy mezi
jednotlivými členy lupičské bandy.
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STRAŽISKO Mít sexy mozek
prostě nestačí! Naplno se o tom
přesvědčil Jiří Paroubek. Bývalý
premiér svého času chytil druhou
mízu a oženil se s o 21 let mladší
blonďatou překladatelkou Petrou. Manželství se po deseti letech rozpadlo, už čtyři roky trvají
nechutné rozvodové tahanice.
Do nich koncem června se svojí
žalobou vstoupil i Petr Michek

.+&18º&Č/
Střecha
Střech
ha na „ohrab
„„ohrabky“, škoda za 2 mega...
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PROSTĚJOV Ničivé plameny
zachvátily v sobotu 3. července
střechu budovy ve dvorním traktu Lidového domu na Vápenici
v Prostějově. Stoupající černý
dým z centra města pak pozorovali lidé z celého okolí. Hasiči dělali,
co mohli, nicméně po likvidaci
požáru byla škoda vyčíslena předběžně na dva miliony korun!

SSULP¿WRU
NRPHQWXMH
NRPHHQWXMH

„Požár třetího podlaží a střechy budovy v Prostějově na ulici Vápenice
likvidovaly tři jednotky. Plameny
zcela poničily krovní část i celé patro.
Hasiči pak pokračovali v postupném
dohašování a rozebírání. Střešní tašky
po pádu poškodily vozidla a také jiné
okolní stavby. Vše se nakonec naštěstí
obešlo bez zranění osob a ani evakuace obyvatel žijících v okolí nebyla

(QVQ0CV¾NKG*QHOCPQX¾

nutná,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Otázkou nyní pro hasiče i policejní
vyšetřovatele je, co stojí za tak rozsáhlým požárem. „Příčinu teprve zjišťujeme, hmotná škoda podle předběžných odhadů činí dva miliony korun,“
vyjádřil se k této otázce mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. (mik)

(47). Ten je v regionu známý jako
majitel Čertových rybníků u Čunína a někdejší kandidát na senátorské křeslo za Prostějovsko. Po
Paroubkových soudně požaduje
3,5 milionu korun, které jim měl
půjčit na směnku. Sám Jiří Paroubek tvrdí, že z trezoru, kam měl
přístup pouze on a jeho bývalá
manželka, zmizelo celkem 5 milionů korun.

Martin ZAORAL
Brněnský právník Petr Michek
se v médiích poprvé objevil
coby klíčový svědek v kauze proti policejním vyděračům z tzv.
Toflova gangu, později jako politický spojenec Jiřího Paroubka
po jeho odchodu z ČSSD. Nejvýrazněji se do povědomí veřejnosti zapsal jako kandidát do

Senátu za Prostějovsko. Ačkoliv
nebyl zvolen, v regionu zapustil kořeny a naplno se pustil do
zvelebování Čertových rybníků u Čunína a jejich okolí. Dle
vlastních slov zde našel druhý
domov.

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 13
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PROSTĚJOV Nedělní směna
P
4 července nebyla pro dvoučlen4.
n osádku sanitky prostějovské
nou
z
zdravotnické
záchranné služby
j tak ledajaká. V ranních hojen
d
dinách
vyjížděla k případu ženy,
k
kterou
v autě na dálnici mezi
Vyškovem a Prostějovem postihly
porodní bolesti!
„S miminky se tento rok doslova
roztrhl pytel a podobných porodů
v terénu máme na svém kontě již
několik desítek,“ řekla na úvod Lucie Urbanová, tisková mluvčí ZZS
Olomouckého kraje. Jak dále uvedla,
ostřílená posádka sanitky prostějovské záchranné služby měla v tu dobu
za sebou náročnou noční směnu.
„Porod v terénu proběhl v ranních
hodinách na dálnici D1. Naše ostřílená posádka, pánové David a Petr,
tak během pár minut pomohla malé
dívence na svět. Vše proběhlo naprosto fyziologicky, bez jakýchkoliv
komplikací. Malá Mia je naprosto
v pořádku,“ uvedla mluvčí krajské
záchranky Lucie Urbanová. „Velmi
gratuluji ženě, která zvládla porodit
zdravé a krásné děťátko v tak nestandardních podmínkách. Moc rodičům blahopřeji k miminku. A díky
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záchranářům za jejich skvělou
ru rodící
a profesionální podporu
ženě,“ komentovala na sociálních sítích rychlý zásah na dálnici
rostějova.
Gabriela Kittnarová z Prostějova.
(mik)

Mirai ve Špalíčku

ZADARMO!

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV To se hned tak nevidí! Hlavně mezi českou omladinou oblíbená kapela Mirai se „na skok“ objevila v Prostějově. V komornějším prostředí kavárny ve
Špalíčku vystoupila zadarmo, muzikanti se zřekli honoráře. Jak je to možné? (mls)
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V závěru června jsme si mohli konečně
připomenout 630 let od povýšení Prostějova na město. Jsem rád, že toto výročí přišlo do centra oslavit tolik našich
občanů, udělalo mi to velkou radost.
Bylo vidět, že se jim akce líbí. Je dobře,
že jsme se mohli po mnoha měsících
konečně potkat přímo v ulicích našeho
krásného města, zavzpomínat na jeho
bohatou historii a vzdát hold našim
předkům.
Prostějov je tradičně městem s bohatou
kulturou a podobná setkání pod širým
nebem k němu neodmyslitelně patří.
Během prázdnin, které před několika
dny začaly, nás čeká řada dalších zajímavých akcí. Pokud o ně nechcete přijít, sledujte místní média a nezapomínejte ani na radniční listy a web města.
Těším se, že se během léta na některém
koncertě, výstavě nebo promítání potkáme.

4
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STARÉHO

PO STOPÁCH PŘÍPADU

?

Jak dopadla kauza

S PROØEZÁVÁNÍM GUM

v Plumlovské ulici

,GFPÊO\RQwMQ\GPÚEJO÷NDÚVKVGPVQXč\UVQLÊEÊPCPKLCMPGQ\PCéGPÆORCTMQXCEÊOOÊUV÷X2NWONQXUMÆWNKEK
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Hned několik
případů, kdy někdo opakovaně
prořezával gumy vozů stojících
na veřejném parkovacím místě
v Plumlovské ulici, řešili zhruba
před rokem prostějovští policisté.
Večerník zajímalo, jak se situace
v průběhu uplynulého roku vyvinula.
Dle našich informací došlo v Plumlovské ulici v Prostějově minimálně
ke třem takovým útokům, jeden
z poškozených měl kromě prořezaných gum také rozbité sklo u spolujezdce. Někteří z poškozených otevřeně hovořili o tom, že by za útoky

Napsáno
SĊHG

4. 7.

2011

mohl stát majitel domu, který tu zároveň provozuje obchod s koženými
sedačkami. Ten se naopak vyjadřoval v tom smyslu, že o celé záležitosti nic neví. Podle něj za údajnými
pomluvami měl stát jeho soused,
s nímž má dlouhodobé spory.
Nyní by už k podobným excesům
na inkriminovaném místě v Plumlovské ulici docházet nemělo. „Celá
věc je uzavřena a vyřešena, pro nás
to dopadlo dobře. Víc vám k tomu
říkat nebudu,“ reagovala na dotazy
Večerníku manželka majitele objektu. K případu už se nevyjadřuje ani
Policie ČR.
(mls)

pohled zpátky
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PROSTĚJOV Nebyla to tehdy
před rokem pěkná podívaná.
Prostějovští zastupitelé se na
svém zasedání hádali a jeden druhého překřikovali, zda má rada
města vůbec srdce na svém místě
a sociální cítění. O co šlo? O nic
jiného než o dotaci jednomu
z početných sociálních zařízení.
Olomoucký hospic Nejste v tom
sami žádal Prostějov o dotaci na
svůj provoz ve výši 200 tisíc korun. Radní tuto žádost „zkrouhli“ na čtvrtinovou částku, což
vyvolalo mezi zastupiteli bouřlivé reakce. Nakonec se našel kompromis a zastupitelstvo poslalo
do Olomouce 75 tisíc. A co letos?
Loňské dubnové jednání prostějovského zastupitelstva bylo na toto
téma hodně emotivní. „Předloni
jsme tomuto zařízení schválili částku sto tisíc korun. Přimlouvala bych
se pro dotaci stejné výše i pro rok
2020. Přece jen tato péče je něco
jiného, než máme v současnosti
v Prostějově, a nikdy nevíme, kdo
z nás tuto péči bude v životě potřebovat,“ uvedla například Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL) s tím, že
olomoucký hospic se každoročně
stará také o prostějovské pacienty.
„Při snížení dotace jsme museli vzít
v úvahu i to, že oddělení paliativní
péče už máme k dispozici v prostějovské nemocnici, navíc podobnou službu poskytuje společnost
SANCO. A ještě k tomu lékaři po

ukončení svých ordinačních hodin
poskytují tuto péči lidem u nich
doma,“ vzdorovala vzápětí Alena Rašková (ČSSD) náměstkyně
primátora Prostějova pro sociální
oblast. „Jestliže tady paní Rašková
argumentuje dostatkem služeb tohoto druhu tím, že máme lůžka pro
paliativní péči v nemocnici a také
v ‚Sanku‘ a že lékaři a sestry chodí
domů za pacienty, považuji toto
prohlášení za nestydaté. A vůbec
nechápu, jak může něco takového

říct ten, kdo má na starost sociální péči,“ bouřil však hned vzápětí
opoziční zastupitel Petr Kapounek (Na rovinu!). Radní se tak po
zhruba hodinové diskusi vloni dali
přesvědčit a nakonec byla schválena dotace pro hospic Nejste v tom
sami ve výši 75 tisíc korun.
Podobně vyhrocená diskuse se očekávala na toto téma i letos v dubnu.
Ale, světe, div se, k žádné vůbec
nedošlo. A to i přesto, že na rok
2021 obdržel zmíněný olomoucký

spát,“ líčila sobotní večer Petra Kvitová.
Sobotní finále sledoval přímo ve Wimbledonu také šéf prostějovského tenisu. „Ty pocity, které jsme všichni v lóži
měli, byly jedním slovem fantastické!
Byl jsem na Petru neskutečně hrdý. Je

výtvorem naší akademie a něco podobného jsem jí skutečně přál. Nejsem sám, kdo tvrdí, že potenciál této
hráčky je ještě daleko vyšší. Bude z ní
skutečná hvězda,“ sdělil Večerníku Miroslav Černošek.

Napsáno
SĊHG
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Foto: internet

hospic dotaci od Prostějova pouze
ve výši 40 tisíc korun! „Jednak se
zvýšil počet podobných sociálních
zařízení a naopak se snížil počet
prostějovských klientů hospice
Nejste v tom sami. Rozhodli jsme
se proto všem přidělit stejnou dotaci, nechtěli jsme nikoho zvýhodňovat. A zastupitelstvo naše rozhodnutí schválilo, tentokrát bez výhrad,
sdělila aktuálně Večerníku Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Prostějova.
(mik)
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Jednadvacetiletá tenistka TK Agrofert Prostějov ovládla slavný
Wimbledon! Rodačka z Fulneku
se na nejprestižnějším grandslamovém turnaji prokousala pavoukem
poměrně hladce až do finále a i ve
svém prvním životním boji o cenný
triumf ukázala, že roste ve velkou
hvězdu.
Petra Kvitová zdolala v sobotu odpoledne Rusku Šarapovovou ve dvou setech a tím splnila velký sen nejen sobě,
ale i Miroslavu Černoškovi, který ji na
Hanou přivedl. Stala se první prostějovskou tenistkou, která vyhrála jeden ze
čtyř nejcennějších podniků. Sama Petra
Kvitová však svůj triumf ve Wimbledonu příliš neslavila. Dlouho jí vůbec trvalo, než se dostala do domu, který si se
svým týmem ve Wimbledonu pronajímá. „Dvě hodiny jsem chodila po televizních interview a přišla jsem docela
pozdě. Otevřeli jsme šampaňské, připili
jsme si, objednali jsme si jídlo, já si dala
rizoto. Chvíli jsme pokecali, pak jsem šla
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Petra Kvitová dokázala Wimbledon vyhrát ještě jednou, kdy v roce
2014 ve finále rozdrtila Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. V následujících letech vybojovala ještě mnohem více úspěchů a turnajových
vítězství, ovšem její sportovní kariéru výrazně přibrzdilo přepadení
v jejím prostějovském bytě ze dne 20. prosince 2016. Již pravomocně odsouzený pachatel Radim Žondra jí způsobil těžké zranění pořezáním prstů levé ruky. Petra Kvitová se ale dokázala následující
rok vrátit na dvorce a právě v těchto dnech opět prohání soupeřky na
wimbledonské trávě.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Žitná ulice

To bylo peklo! Jih našeho okresu
prožil ve čtvrtek odpoledne tvrdou
zkoušku vystavenou nepřízní počasí. Silný vítr a velmi prudký déšť
lámaly stromy, sloupy elektrického
vedení a ve Vrchoslavicích fičák sebral rovnou celou střechu z rodinného domu.
Nejvíce silný déšť a vichřice zasáhly
jižní oblast Prostějovska a následně
i částečně Přerovsko. „Hasiči ze stanice
v Kojetíně společně s nedalekou dobrovolnou jednotkou Němčice na Hané
asistovali v obci Vrchoslavice u odstranění spadené střechy z rodinného
domku. Ta zůstala po pádu částečně
na komunikaci a v drátech elektrického
vedení. Hasiči společně s energetiky
provedli odstranění plechů z vedení
a po pomoci bagru, zajištěného místní
radnicí, odsunuli plechy z komunikace.
Během zásahu také odstranili strom
spadený na silnici několik desítek metrů od této události,” popsal mluvčí
krajských hasičů Zdeněk Hošák. Hasiči v Olomouckém kraji během dvou
hodin vyjížděli ve čtvrtek i k dalším
událostem souvisejícím s odstraněním
překážek. V Němčicích spadl sloup
elektrického vedení, v Žešově pak hasiči odstraňovali naplavené bahno z pole.
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Anenská ulice

Na letní bouřkové kalamity si v posledních letech začínáme tak nějak
zvykat, ovšem ta před deseti lety
byla naštěstí jedinou pohromou.
Poté začalo dvouměsíční sucho,
kdy z nebe nespadla ani jediná
kapka a byla tak vlastně „odstartována“ doba sucha. Ta skončila
teprve vloni, kdy konečně vydatné
srážky vrátily přírodu do normálu.

krimi
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Margotky
skončily v rukávu

Po dvacáté hodině v sobotu 3. čerr
vence se vydal do supermarketu nakoupit šestatřicetiletý muž. Důvod
jeho návštěvy nebyl vůbec komplikovaný. Zlákaly jej velké choutky na
mléčné výrobky v podobě čokolády.
Na prodejní ploše vzal z regálu se
zbožím dvě Margotky, které následně vložil do rukávu od bundy. Poté
se pokusil projít pokladní zónou,
samozřejmě bez zaplacení. Za kasami lapku zastavila pozorná ostraha
prodejny. S tou však pachatel odmítl
spolupracovat a s krádeží nesouhlasil. Přivolaná hlídka zjistila, že odcizil
Margotky v celkové hodnotě 15,80
korun. Strážníkům se pod tíhou
důkazů nakonec ke krádeži přiznal
a zboží dobrovolně vrátil. Svým
jednáním je podezřelý z přestupku
proti majetku a celý případ projedná
správní orgán.

PROSTĚJOV Policisté řeší násilný
zločin, ke kterému došlo poblíž centra Prostějova. Na Petrském náměstí přepadl čtyřiadvacetiletý lump od
dva roky staršího mladíka. Ten tudy
projížděl na skateboardu. Grázl
s bohatou trestní minulostí ho udeřil pěstí do obličeje, obral o cenné
věci a pak se s ním přetahoval o ledvinku. Tu už přepadený muž proti
násilníkovi ubránil a incident poté
ihned nahlásil policii. Strážci zákona provedli bleskovou akci a po patnácti minutách pachatele dopadli
nedaleko od místa činu!

Michal KADLEC
I přes své mládí má za sebou bohatou
trestní minulost, teď čtyřiadvacetiletý
muž z Prostějova po svém posledním
velmi závažném zločinu skončil ve vazbě. Předminulý týden v neděli 4. července se okolo tři čtvrtě na jedenáct v noci
potuloval v prostoru cyklostezky na Petrském náměstí v Prostějově. „V té době
neunikl jeho pozornosti o dva roky starší mladý muž, který jel tudy na skatebo-

I<-@OMNF½HIµHîNOÁ
Recidivista skončil ve vazbě, hrozí mu 10 let kriminálu

ardu. Zatarasil mu cestu a bez varování
a jakýchkoliv předchozích náznaků mu
dal ránu pěstí do obličeje s tím, že chce
jeho přehrávač i se sluchátky. Napadený
mladík se lekl a z obavy mu požadované věci předal. Pod pohrůžkou dalšího
útoku se pachatel dožadoval i hodinek,
které měl poškozený na ruce a začal mu
je strhávat. To mu nestačilo a všiml si
ještě ledvinky, o kterou se s napadeným
začal přetahovat. Ledvinka ale v jeho
rukách neskončila, protože se poškozenému podařilo útočníka udeřit a ujet
na skateboardu. Škodu, kterou mu způsobil, si vyčíslil na sedm tisíc korun,“ popsala násilný čin Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Incident se naštěstí obešel bez zranění.
„Bezprostředně po útoku se poško-

Patálie
„unaveného“ nájemníka

2CEJCVGNGNQWRGåPÆJQRąGRCFGPÊ\2GVTUMÆJQP¾O÷UVÊFQRCFNKRQNKEKUVÆRCVP¾EV
OKPWVRQUR¾EJ¾PÊéKPW
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zený obrátil na policii a pachatele se
do čtvrt hodiny od oznámení podařilo zadržet v ulici Šárka v Prostějově
i s ukradenými věcmi. Po zadokumentování celé události skončil v policejní
cele a následující den mu bylo sděleno

obvinění z trestného činu loupeže. Je
stíhán vazebně, kam byl v pondělí 5.
července na základě našeho podání
podnětu ke vzetí do vazby a rozhodnutí soudu umístěn,“ doplnila mluvčí
krajské policie Miluše Zajícová.

&QRCFNK\NQF÷LMW V baru tekla krev

Co vše mohou způsobit zapomenuté klíče v zámku, o tom se v neděli
4. července přesvědčil osmadvacetiletý muž. Po šesté hodině ranní se vracel
domů ve stavu společensky unaveném. Když chtěl odemknout dveře od
bytu, neočekávaně to nešlo. Myslel, že
se spletl, zkoušel tak otevřít i jiné dveře. Opět bez úspěchu. Jeho podezřelé
chování neuniklo pozornosti všímaa
vého souseda. Ten v domnění, že se
jedná o zloděje, celou událost raději
nahlásil na městskou policii. Hlídka
po příjezdu na místo ověřila totožnost
neznámého muže a dále, zda se nejedná o osobu v pátrání. Nejednalo se
o zloděje ani žádného recidivistu, byl
to nový nájemník. Do bytu se nemohl
dostat, jelikož přítelkyně zapomněla
klíče v zámku zevnitř bytu. Dobře to
dopadlo a všichni mohli odejít v klidu
do svých domovů.

PROSTĚJOV V závěru června Večerník informoval o naprosto bezbožném
činu v té době neznámého pachatele,
který v kostele Povýšení svatého Kříže okradl osmdesátiletou ženu. Ta se
právě modlila a nedávala si tak pozor
na své cennosti. Dobrou zprávou je, že
policisté už straku dopadli, je jí mladá
žena z Ostravy. A ta má na svědomí ještě
mnohem víc lotrovin!
„Prostějovští policisté sdělili podezření
z trestných činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku třiatřicetileté ženě z Ostravy, která páchala majetkovou trestnou
činnost na Prostějovsku. Bylo jí prokázáno
šest skutků, kterých se dopustila v období
od začátku května do 27. června. Poslední
krádeže se dopustila v kostele na Filipcově
náměstí v Prostějově, po které byla zadržena přivolanou hlídkou. Pokusila se okrást
ženu, jež se v kostele modlila a vedle sebe

Senior pálil větve
Těsněě před dobou pravého poledne
ve středu 7. července přijala městská policie oznámení, že v okrajové části města vychází hustý kouř.
Do uvedené lokality vyjela hlídka.
Ta na místě zjistila, že se nejedná
o požár, ale na zahradě pálil majitel
rodinného domu ořezané větve. Za
přítomnosti strážníků oheň uhasil
a několikrát prolil vodou. Hlídka
pětasedmdesátiletého muže poučila
o tom, kdy se může na území města
Prostějova pálit suchý rostlinný materiál. Jsou to měsíce na jaře březen
a duben a na podzim říjen a listopad.
Mimo tyto měsíce je pálení jakéhokoliv odpadu zakázáno. Obyvatelé
Prostějova mohou k likvidaci odpadu využít sběrné dvory. Celá událost
byla vyřešena domluvou.

z Ostravy!

měla položenou kabelku s peněženkou
s finanční hotovostí několika tisíc korun
a platební kartou,“ uvedla Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Ve všech předešlých případech využila zatčená Ostravanka v prostějovských
marketech nepozornosti zákazníků, které
okradla buď o celou tašku, nebo vzala jen
lehce dostupnou peněženku. „Okradení
zákazníci většinou přišli o peníze, osobní
doklady a platební karty. Celková škoda, kterou napáchala, byla vyčíslena na
necelých 26 tisíc korun. Trestní stíhání
podezřelé ženy bude vedeno na svobodě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o ženu s bohatou trestní minulostí, hrozí jí za uvedené
jednání až tříletý trest odnětí svobody,“
uzavřela Miluše Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Strážníci prostějovské městské policie řešili ve
středu 7. července o půl desáté
večer incident, který se odehrál
mezi obsluhou a zákazníkem
v baru poblíž centra města. Devětadvacetiletý muž navštívil
bar a přinesl s sebou i láhev slivovice. Tu chtěl nalévat hostům,
kteří seděli u stolu. To se ale
pochopitelně nelíbilo zdejšímu
personálu.
„Obsluhou byl muž upozorněn,
aby vlastní alkohol nenaléval zákazníkům. Provozovatelka, která
také později dorazila na místo, se
mu nejprve snažila vysvětlit, že není
vhodné nalévat hostům přinesený
alkohol z domu. Ani tohle upozornění však nebral vážně. Žena se
naštvala a uštědřila mu klasickou
facku. Reakce byla okamžitá a velice
překvapující. Muž hodil po číšníkovi
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skleněnou láhev a zasáhl jej do předloktí levé ruky, na které mu způsobil
krvavé zranění,“ uvedl Petr Zapletal
z Městské policie Prostějov.
Při řešení konfliktu bylo zřejmé, že je
agresor pod vlivem alkoholu a provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu 1,94
promile. „Hlídka dohlédla na jeho
klidný a bezproblémový odchod
domů. Případ byl zadokumentován
a oznámen správnímu orgánu pro
výtržníkovo podezření z přestupku
proti občanskému soužití,“ dodal
mluvčí prostějovských strážníků
Petr Zapletal.
(mik)
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Hulákali na náměstí
V pondělí 5. července před půl drudruhou ranní bylo přijato oznámení na
linku 156 o rušení nočního klidu
v centru města. Vyslaná hlídka zjistila skupinku šesti osob, které mezi
sebou komunikovaly a nedopouštěly
se žádné výtržnosti nebo poškozováá
ní majetku. Strážníkům jako důvod
dotyční uvedli návrat domů z oslavy,
sami uznali, že hlasitým hovorem
a smíchem mohli někoho rušit.
Všichni byli hlídkou upozorněni na
dobu nočního klidu. Poté se bez problémů rozešli. Pro
Proslušné
chovánítenslušné chování
tentokrát postačilo celou událost vyřešit
domluvou.
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Lukáš Čureja z Hrušky není nikde k zastižení,
podle komplice by mohl být ve Velké Británii
PROSTĚJOV Když utečeš, vyhraješ, řekl si zřejmě Lukáš Čureja
z Hrušky u Němčic nad Hanou. Jedenatřicetiletý muž obžalovaný
v případu nebývalého počtu krádeží katalyzátorů aut toho má na
svědomí ještě mnohem více. Navíc už delší čas není nikdy k zastižení. Nedorazil ani k hlavnímu líčení, které se u prostějovského
soudu konalo poslední červnové úterý. Podle jeho o devět let
mladšího komplice Patrika Měřičky není vyloučeno, že přesídlil
do Anglie. Večerník sledoval stání pěkně zblízka.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Lukáš Čureja byl společně s Patrikem Měřičkou a Kateřinou Smýkalovou obžalován z toho, že všichni
pomocí brusky odstraňovali z aut
jeden katalyzátor za druhým. Na
základě toho si oni sami přišli na pár
korun, škody však napáchali více než
dost. Jen v prostějovském regionu
měli napáchat škodu minimálně na

14 autech. Přímo v Prostějově je nejčastěji ničili na parkovišti před nemocnicí, u Penny Marketu či na ulici
Bohumíra Šmerala, jednou zamířili
i do Konice. Jejich řádění učinila
přítrž až silniční kontrola, během níž
byl jeden z ukradených katalyzátorů
objeven v kufru auta.
První hlavní líčení s povedenou
trojicí proběhlo už letos v květnu,
všichni se k činům doznali. V úterý 29. června si měli vyslechnout
rozsudek. Jenže z obžalovaných
před senát předstoupil pouze Patrik Měřička, který je aktuálně ve
vězení. Po Lukáši Čurejovi jako by se
slehla zem. Přitom byl ještě nedávno

Při flámu
přišla o kabelku
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kroměřížským soudem odsouzen ke
dvacetitisícové pokutě a zákazu řízení. Jenže rozsudek se mu už doručit
nepodařilo. V Hrušce, kde má se svojí
družkou vychovávat celkem šest dětí,
se dle policistů nezdržuje.
„Když jsem byl ještě na svobodě,
tak mi říkal, že má v Anglii všechno zařízený, ať uteču s ním,“ naznačil přímo u soudu Patrik Měřička
směr, kterým se jeho komplic mohl
vydat. Sám chtěl údajně zůstat v republice, odsedět si zde svůj trest
a začít normální život. Navíc s Čurejou měl ostré konflikty. „Jednou
mě odvezl v autě, zbil a vyhrožoval
mi, že mě cikáni zakopou. Naštěstí
se mi podařilo utéct,“ vypověděl
Měřička, který po této události podal na svého bývalého kamaráda
trestní oznámení.
Stejně jako Lukáš Čureja k soudu nedorazila ani Měřičkova přítelkyně Kateřina Smýkalová. Ta zase pro změnu
byla nedávno ve Zlíně odsouzena za
vloupání do chalup, od soudu odešla

V nočních hodinách z pondělí na úterý 6. července přišla
o kabelku osmnáctiletá dívka,
která se v tu dobu nacházela
v občerstvení v Čechovicích.
Tašce nevěnovala příliš pozornosti a toho využil neznámý
lapka, který ji mladé ženě odcizil někdy mezi 23.00 a 1.00
hodinou. Uvnitř měla sluchátka, power banku, kosmetiku,
peněženku s 200 korunami,
osobními doklady a platební
kartou. Celková škoda, která
jí jednáním neznámého pachatele vznikla, byla vyčíslena na
2 550 korun. Událost policisté
šetří pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

Oba řidiči
na pervitinu
Prostějovští policisté odhalili
ve středu 30. června ve večerních a nočních hodinách dva
řidiče osobních automobilů,
kteří měli pozitivní orientační
testy na návykové látky. Prvního zastavili na Petrském náměstí a druhého v ulici Mojmírova. Ani jeden z nich neměl
pozitivní test na alkohol, ovšem
orientační testy na návykové
látky vykázaly u obou pozitivní
hodnoty na amfetamin a metamfetamin. Oba byli následně
vyzváni k tomu, aby se podrobili odběru bio materiálu v nemocnici, s čímž souhlasili. Dál
v jízdě pokračovat nemohli.

Okradeni při
stěhování
V neděli 4. července odpoledne
stěhoval muž za pomoci dodávky věci na ulici Svatoplukova
v Prostějově. Kabinu auta, kde
si nechala poškozená položený batůžek, měl oznamovatel
uzamčenou, ale zloděj využil
okamžik, když u vozu nikdo nebyl a zřejmě přes neuzamčený
zavazadlový prostor se dostal
do kabiny a batoh ukradl. Poškozená přišla spolu s taškou
o peněženku s finanční hotovostí 3 000 korun, platební
kartou a osobními doklady, dál
o mobilní telefon a svazek klíčů. Celková škoda byla vyčíslena na něco málo přes 9 000
korun. Skutek šetří policisté
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

BYLI JSME
U TOHO
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s čtyřměsíčním nepodmíněným trestem. Kde je jí však nyní konec, nikdo
z přítomných netušil...
Z důvodu nepřítomnosti obžalovaných nemohl padnout rozsudek a hlavní líčení tak muselo být
odročeno.

21070820844
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminko v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování
dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Vítejte na svìtì

Lucie HOLUBOVÁ
25. 6 . 2021 50 cm 3,35 kg
Kelčice

děti a pejsci
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Amálie ČUREJOVÁ
30. 6. 2021 41 cm 2,20 kg
Určice

Ashley ČERVEŇÁKOVÁ
30. 6. 2021 47 cm 3,50 kg
Měrovice nad Hanou

Melánie VRHALÍKOVÁ
1. 7. 2021 48 cm 2,80 kg
Kostelec na Hané

Matyáš DOSEDĚL
29. 6. 2021 53 cm 4,00 kg
Mostkovice

Dominik TÖKÖLY
29. 6. 2021 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Vincent HOLEMÝ
1. 7. 2021 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Mateo SVOZIL
1. 7. 2021 50 cm 3,70 kg
Vřesovice

Denis HUSAŘÍK
6. 7. 2021 53 cm 3,75 kg
Prostějov

Mikuláš KŘÍŽ
6. 7. 2021 50 cm 2,90 kg
Prostějov

Albert PLUSKAL
6. 7. 2021 53 cm 3,90 kg
Držovice

Šimon PUSTĚJOVSKÝ
6. 7. 2021 49 cm 3,50 kg
Držovice

Matyáš KOPECKÝ
8. 7. 2021 51 cm 3,50 kg
Plumlov

Martin PODMANICKÝ
8. 7. 2021 50 cm 3,40 kg
Mostkovice

Vojtěch KOPECKÝ
9. 7. 2021 50 cm 3,20 kg
Prostějov
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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.
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LGéV[ąCåwGUVKNGVÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVW<G\Cé¾VMW
RQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCM
LG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GNCNGRQ\QTMF[å
UGOWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

BRUNO

LGP¾FJGTPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWVąÊCåéV[ąTQMč
8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÆRQXCJ[LGUEJQRGP
PCRCFPQWVCRQMQWUCV,CMQJNÊFCéLGPGMQORTQOKUPÊ6GP
MFQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TWVCMUK\ÊUM¾LGJQEGNÆUTFEGC×åCUPÆJQCX÷TPÆJQRCTċ¾MC0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

XENA

LG wGUVKO÷UÊéPÊ wV÷ÿ¾VMQ MąÊåGPGE P÷OGEMÆJQ QXé¾MC ,G
ONCF¾CVGORGTCOGPVPÊMT¾UMCwV÷ÿ¾VMQMVGTÆUGOWUÊLGwV÷
XwGWéKV4¾FCRQ\P¾X¾PQX¾OÊUVCCOKNWLGXÚNGV[8JQFP¾
PCXÚEXKM5GRUGOUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWWOÊ
PGVCJ¾8JQFP¾MF÷VGO

2+46

LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
CFQDT¾EMÚOUTFÊéMGOLGXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWCUKFGUVK
TQMč8GUGNÚRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚO
RCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾
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MARTIN ZAORAL
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Svět jde neustále dopředu a nová doba
si žádá nové termíny. Někdy to vypadá, že uklízečky vymřely a místo nich
už jsou kolem nás jen samé operátorky cleaning service. Na podomního
prodejce už rovněž nenarazíte. U dveří
vám však místo něj zaklepe account
manager...
Stejně tak nezaměstnaného násilníka rabujícího v obchodě už prostě na
tomto stále lepším světě nenajdete. Pokud už někoho takového objevíte, pak
se nepochybně musí jednat o člověka
protestujícího proti policejní brutalitě
a systematickému rasismu.
Ze stárnoucích žen, které si už nemohou k nejrůznějším výhodám dopo-

moci přes svoji svolnost k postelovým
hrátkám, se po letech staly oběti sexuálního nátlaku a bojovnice proti mužskému obtěžování. A pokud některý
muž i v dnešní nádherné a sluncem
prozářené době střídá jednu milenku
za druhou, pak už to nikdy nebude
ku….ík, ale jedná se o vyznavače polyamorie, který má pouze srdce tak
široké, že se do něj vejde více než jeden
člověk.
Dva dny po koncertu v kempu Žralok v Plumlově se k tomuto způsobu
života hrdě přihlásil zpěvák Václav Lebeda známý jako Voxel, a to i za svoji
manželku Marii. „Během minulých
dnů se u nás udály takové věci, že nám

náš vztah s Maruškou převrátily po
skoro deseti letech vzhůru nohama.
A protože cítíme, že jdeme správnou
cestou, cítím, že to mám s vámi sdílet.
Rozhodli jsme se dát nám samotným
i tomu druhému naprostou svobodu,
volnost, lásku, pochopení. Rozhodli
jsme se, že se nebudeme vlastnit, a uvědomili si, že to, co společnost považuje
za ‚lásku‘, je častokrát jen ono vlastnění,
žárlivost, závislost, lpění na druhém.
To my nechceme. Chceme tu být
pro sebe, ale i pro kohokoliv dalšího,
chceme se milovat, ale nemít problém
milovat kohokoliv jiného… A už se to
všechno vlastně děje,“ vyťukal Lebeda
na sociální sítě.

Každý sebeklam je úsměvný a podobné
psychologicko-filozofické
elaboráty o to více. Faktem je, že v polyamorním vztahu žije spousta lidí,
jen o tom mnozí nevědí. Pokud to po
deseti letech a dvou dětech zjistí, pak
ovšem určitě není od věci si to nechat
pro své nejbližší okolí. Hlavní účel,
kterým je oddálení rozpadu manželství, to splní stejně dobře. Jednak to
každému může být ukradené, jednak snaha přesvědčit další lidi kromě
sebe, jak je nevěra najednou vlastně
skvělá, je bizarní pozérství, jemuž nemůže věřit vůbec nikdo.
Včetně dětí, kterých se to nakonec dotkne ze všech nejvíce...

ÈERVENCOVÉ POHLEDY DO KRONIK
a n e b RGDUPiG\DçSRMLçQtREFKYDW

Máme tady první prázdninový měsíc. A i když to na střed- automobilů tvořená vozy Laurin &
ních školách ještě žije, my se podíváme opět do městských Klement, Škoda, Praga, Tatra, Aero,
Walter, Jawa a Zetka. Automobily se
kronik a zavzpomínáme na staré časy.
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ervenec 1951 nebyl dobrý pro
některé důstojníky armády,
kteří byli zatčeni v předcházejících letech, protože došlo k jejich propuštění z armády. Zemřel akademický malíř Hilarius Václavek, který se zabýval
malbou starých zákoutí Prostějova.
Za Určickou ulicí byla dokončena
stavba družstevního kravína a dále
byla dostavěna hasičská zbrojnice
ve Wolkerově ulici. Do Zlína a Brna
byly rozšířeny autobusové spoje.
V červenci 1961 potkala smutná
událost klášter Milosrdných sester
III. řádu sv. Františka v nemocnici. Jeptišky, které se věnovaly péči
o nemocné od vzniku nemocnice,
byly postupně nahrazovány absolventkami zdravotnické školy,
následně byly odeslány do kláštera v Jiřetíně. Tři z nich řád opustily
a budovu kláštera převzala do majetku přímo nemocnice.
ervenec 1971 potěšil obyvatele
okolo Dolní ulice, jelikož právě zde byla otevřena nová mateřská
školka. Svoje chvíle slávy na recitační
soutěži Wolkrův Prostějov zažila Jana
Zikmundová, která zvítězila v kategorii III. Celý festival recitátorů zachytil
ve svém filmu Jaroslav Mencl, který
následně získal cenu v Montrealu na
soutěži Unita se snímkem Disque
5127. Novou budovu získala v červenci 1981 Česká státní pojišťov-
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na. Jednalo se o nám známý objekt
v Kostelecké ulici, který byl postaven
na základě návrhu ing. arch. Petra
Braunera.
ervenec 2011 jako letní měsíc
překvapil hned šestý den teplotou pouhých 11 stupňů, zato 9. a 13.
července dosáhla teplota krásných
29,5 °C. Občanské sdružení O. S. Industria Wichterlensis uspořádalo v sobotu 2. července 2011 na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově vzpomínkovou
akci Wikov Honoratus, která byla výjimečnou přehlídkou historických automobilů všech meziválečných československých značek. Svým rozsahem
a pojetím byla završením série tří
vzpomínkových akcí zaměřených
na historii bývalých prostějovských
strojíren Wichterle & Kovářík pořádaných tímto občanským sdružením v posledních letech. Byla také
poctou Lambertu Wichterlovi (1867–
1951) a Dr. ing. Františku Kováříkovi
(1865–1942), zakladatelům bývalých
strojíren, kteří se významně zasloužili o modernizaci Prostějova v první
třetině 20. století a svou činností přispěli k rozvoji podnikání a motorizace v předválečném Československu
i k hospodářskému vzestupu tehdejšího venkova. Na vzpomínkové akci
Wikov Honoratus bylo k vidění deset
pojízdných historických automobilů
Wikov a skupina šestnácti historických
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nejdříve seřadily před radnicí, po zahájení akce vykonaly čestnou okružní
jízdu kolem náměstí za velké pozornosti Prostějovanů. Pozornost vzbudila také expozice několika typických
strojů, které vyráběla firma Wichterle
& Kovářík pro venkovská hospodářství – mlátička s lisem na slámu a převozné spalovací motory Wikov.
ne 7. července zasáhla jih prostějovského okresu vichřice.
Prostějovští hasiči vyjeli k několika
případům zničeného majetku po vydatném dešti a větru. Dne 17. července krátce po 14. hodině lehl popelem
dvacetihektarový lán zralé pšenice
vedle obchodního domu Interspar.
Celková škoda představovala částku
kolem milionu korun. V roce 2008
tvořili vojáci prostějovského 102.
průzkumného praporu jádro úplně prvního českého provinčního
rekonstrukčního týmu v afghánské provincii Lógar. V roce 2011
bylo rozhodnuto, že se do stejných
míst vrátili. Kromě ochrany civilních
expertů dostali speciální úkol. V Lógaru díky špičkové technice sledovali nejnovější praktiky Talibánu při
odpalování improvizovaných výbušných systémů. Nastražené nálože totiž představovaly pro spojenecké jednotky neustále vážnou hrozbu. Vojáci
v pořadí 8. kontingentu vystřídali své
kolegy na přelomu července a srpna. Prostějovu se podařilo částečně
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vyřešit problémy kolem malého jižního obchvatu. Jednoho z majitelů
pozemků se totiž původně nepodařilo sehnat, město se s ním na odkupu parcely dohodlo až tehdy. Spojka
Krasické ulice s Určickou stála město
38 milionů korun.
Tak takové to tedy bylo a můžeme
se již těšit na srpnové kroniky.
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Většina z nás má plné zuby všech zákazů, uzavřených obchodů, služeb a podobně během covidové pandemie. Také já patřím k těm, kterým se po rozvolnění vládních opatření výrazně ulevilo. Nicméně jednu výhodu všechny
ty zákazy a lockdowny měly. Ve městě byl klid a pořádek. Nyní, když jsou
otevřeny restaurace a hlavně jejich předzahrádky, vrátil se do města hluk a binec. Bydlím přímo na náměstí. Nikdo si nedovede představit, co opilí hosté
různých barů a restaurací dokáží udělat za bordel. Na rušení nočního klidu
jsme si kvůli koronaviru odvykli, nyní je ale zase všechno zpátky. Musím bohužel konstatovat, že ne všechno bylo během covidových zákazů špatně.
Božena Dolanská, Prostějov

Je toto nìjaká spravedlnost?
Pokud chce město vybírat nájemné za pozemky, které obyvatelé Prostějova využívají před svými domy k parkování vozidel, navenek se to zdá logické a nikdo
by proti tomu neměl protestovat. Vždyť za využívání cizího pozemku se přece
musí platit! Ale celá záležitost má i druhou stranu mince, kterou současné vedení prostějovského magistrátu nechce uznat a nic o ní slyšet. Kde byla radnice,
a to už za dob komunistů, když jsme tyto pozemky sice využívali, ale zároveň
jsme se o ně starali a zvelebovali je? Za své peníze jsme na nich sekali trávu,
v zimě odklízeli sníh nebo jsme na nich vysazovali za své novou zeleň. A mnozí
z nás třeba po dobu uplynulých třiceti nebo čtyřiceti let. Město se o tyto pozemky
vůbec nestaralo a vše nechávalo na cizích. Na těch cizích, po kterých chce dnes
najednou peníze! Je toto nějaká spravedlnost?
Jiří Adámek, Prostějov
'ÉU\Y2ORPRXFNÅ
Už několik týdnů si všímám, že na silnici v Olomoucké ulici se objevují
praskliny nebo velké díry. Říkám si, jak je to možné, když rekonstrukce asfaltového povrchu byla prováděna před pár lety? Ať mi nikdo neříká, že za to
může mráz v zimním období. Kvalita asfaltu podle mě nebyla vůbec dobrá
a jen doufám, že město bude uplatňovat reklamaci a že firma, která rekonstrukci prováděla, všechno opraví a uvede do stavu prvotřídní kvality.
Petr Hynek, Prostějov
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S radostí se dívám na to, jak je krásně opravena silnice v ulici Za Drahou před
dnes již zbouraným Oděvním podnikem. Tato komunikace je zcela nová
a společně s tím zde budou i nové autobusové zastávky, neboť v místě vzniká
nový průmyslový areál. Vzpomínám si na doby, kdy jsem pracovala v Oděvním podniku a před ním stálo takové jakoby malé autobusové nádraží. Jenže
to byly doby, kdy v OP pracovalo na šest tisíc lidí. Dnešní podoba prostranství v ulici Za Drahou mi ale ony dávné zlaté časy připomíná a jsem ráda, že
se dostalo do kdysi původní podoby.
Jana Martínková, Prostějov

13. července 2021
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nebo na horní končetině. Tato stimulace se provádí během reálně prováděných aktivit, jako jsou chůze, vstávání
ze sedu či uchopování a manipulace
s předměty při běžných denních činnostech. Dále jsme pořídili i nový
robotický přístroj pro funkční terapii
horní končetiny Armeo Spring. Tento
robot vás vtáhne do virtuální reality.
Během terapie ´hrajete hry a plníte
počítačové úkoly‘. Přitom se však jedná o cílenou terapii hybnosti postižené

končetiny,“ uvedl primář Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL
Prostějov Petr Konečný.
Jak dále doplnil, nejnákladnější investicí za více než 4 miliony korun
byl nákup přístroje pro cílený lokomoční trénink C-Mill VR. „Díky sofistikované technologii se kombinuje
chůze na chodícím pásu, a uvedení do
virtuálního prostředí a promítání virtuálních překážek na chodící pás. Jako
příklad uvedu program ,chůze v lese‘,
kde během terapie plníte jako v počítačové hře příslušné úkoly a přitom se
cíleně rehabilituje chůze ‒ její rychlost,
plynulost, koordinace, symetrie, délka
kroku apod. Další z nových robotických přístrojů Gloreha Sinfonia pro
senzorickou i motorickou terapii ruky
je určen zvláště pro pacienty po cévní
mozkové příhodě. Tento přístroj využívá také virtuální realitu,“ upřesnil
primář.
Velkou změnou prošla i mechanoterapie čili terapie na přístrojích. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice
AGEL Prostějov má aktuálně nově
k dispozici nejmodernější posilovací přístroje značky HUR s unikátní
technologií pro regulací odporu při
terapii. Stejné rehabilitační vybavení se ve zdravotnických zařízeních
v České republice vyskytuje jen výjimečně. „U běžných přístrojů se používají jako odpor váhově nastavitelná
závaží. U našich přístrojů používáme
regulovaný odpor vzduchu, který
jsme schopni dávkovat již od 0 vždy
po 0,5 kg stupni. Proto je tato terapie
vhodná i pro pacienty, kteří toho na
běžných přístrojích díky vysoké počáteční zátěži schopni nebyli. Ergonomie sedaček na těchto přístrojích
je na velmi vysoké úrovni. Velkou

Projekt IKAPOK II.

intervalového tréninku. Během této
terapie je snímána tepová frekvence
pacienta, samozřejmostí je opět zpětná vazba v podobě záznamu rychlosti,
času, náklonu a časových intervalů
chůze. „Současně došlo k téměř kompletní obnově elektroléčebného parku, včetně nově pořízených přístrojů
pro posílení pánevního dna Emsella
a přístroje pro TR therapy. Součástí
investice byl mimo jiné také nákup
elektrických chodítek pro pacienty
napříč všemi odděleními nemocnice
pro zvýšení bezpečnosti a komfortu
při nácviku chůze pacientů. Příprava
a realizace tohoto projektu byly velmi
náročné, poděkování za uskutečnění
tohoto projektu patří nejen vedení Nemocnice AGEL Prostějov, ale i celému
kolektivu Centra léčebné rehabilitace,“
dodala Jiřina Kubíková.

5QHKUVKMQXCP¾ VGEJPQNQIKG MQODKPWLG EJč\K PC EJQFÊEÊO R¾UW C WXGFGPÊ FQ
XKTVW¾NPÊJQRTQUVąGFÊCRTQOÊV¾PÊXKTVW¾NPÊEJRąGM¾åGMPCEJQFÊEÊR¾U Foto: Agel a.s.

Primář Centra léčebné rehabilitace Petr Konečný dále poznamenává, že sestava nových přístrojů byla
doplněna i o běžecký pás s plynulou
regulací rychlosti, náklonu a možností

/PQJÆVGTCRKGLUQWRTQRQLGPÆUPGLOQFGTP÷LwÊOKVGEJPQNQIKGOK Foto: Agel a.s.

výhodou je provázanost těchto přístrojů přes virtuální prostředí, takže
pacient i fyzioterapeut má během
terapie přehled nejen o zátěži, počtu
opakování, ale i o symetrii nebo asymetrii mezi levou a pravou stranou
a tím je schopen lépe a účinněji zacílit
danou terapii,“ představila další nový
přístroj vedoucí fyzioterapeutka
Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov Jiřina Kubíková
a dále uvedla: „Jsme třetím zařízením
v České republice, které nově disponuje také přístrojem LPG Huber. Ten
nám umožňuje terapii pomocí nestabilní, počítačem řízené a poháněné
plošiny. Pacient během této terapie
vyrovnává různé náklony a pohyby
této plošiny v koordinaci s horními
končetinami a zároveň provádí různé
úkoly. Cílem této terapie je mobilizace nebo stabilizace určité oblasti těla.
Tato dynamická terapie nastavená
na míru každému pacientovi zvyšuje
jeho vytrvalost a koordinaci pohybů.
Samozřejmostí je opět virtuální prostředí a zpětná vyhodnocovací vazba
pro terapeuta i pro pacienta.“

virtuální realitu

Foto: AGEL

Diagnózu žloutenka typu C si ročně vyslechne v České
republice až 1000 lidí.
„Každého pacienta čeká v centru série komplexních vyšetření, kdy po celkovém zhodnocení stavu, indikujeme
terapii přímo působícími virostatiky - DAA (Directly
acting antivirals). Tato terapie je poměrně nákladná, stojí
přibližně 530 tisíc korun na pacienta. Oproti předchozím
terapiím má však minimum nežádoucích účinků a pacienti mnohdy ani neví, že nějakou terapii berou. Jedná se
o terapii tabletami, která trvá 8 až 12 týdnů a zcela ji hradí
zdravotní pojišťovny,” vysvětluje primář Prokeš.
Inkubační doba hepatitidy C je velice dlouhá, až 180 dní.
Příznaky v akutní fázi infekce jsou velice mírné (nechutenství, nevolnost, bolesti svalů a kloubů), proto se ji daří odhalit v tomto stádiu velice zřídka. Ve většině případů proto
hepatitidu C lékaři diagnostikují až ve stádiu chronickém,
do něhož přejde více než 80% infikovaných jedinců.
Tým lékařů z Nemocnice AGEL Prostějov s odborností
na infektologii léčí v Centru pro léčbu hepatitidy C pacienty z celého Olomouckého kraje, zároveň mají kapacity
a možnosti pomoc zájemcům i ze vzdálenějších regionů.
Jedná se vůbec o první takto specializované pracoviště
v rámci skupiny AGEL.

Balastní vodou
bude plněn i mlýnský náhon

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel) V prostějovské nemocnici již dva roky
úspěšně funguje Centrum pro léčbu hepatitidy C
a za tu dobu vykazuje specializované pracoviště mimořádnou úspěšnost. Každý pacient, který prošel
v Nemocnici AGEL Prostějov nenáročnou, ale velmi
efektivní terapií, byl na jejím konci zdráv.
Hepatitida C je infekční zánětlivé onemocnění jater,
které může mít v pokročilé fázi velmi vážné následky. Tři čtvrtiny pacientů přitom o svém onemocnění
vůbec neví. „Prozatím jsme odléčili přibližně padesát
pacientů s chronickou virovou hepatitidou C se stoprocentní úspěšností. Terapie s podobnou účinností
je v nynější moderní medicíně ojedinělá,” říká Zdeněk Prokeš, primář infekčního oddělení s tím, že zde
léčí pacienty ve všech stádiích tohoto onemocnění.
Infekce virem hepatitidy C se přenáší krví, pohlavním stykem nebo z matky na dítě při porodu.
K tomu je třeba připomenout, že až do roku 1992, kdy
začalo testování dárců krve, byla nejčastějším způsobem přenosu infekce transfúze krve. Rizikovým prostředím byly v minulosti také tetovací salóny, ty však
v dnešní době již splňují přísná hygienická pravidla.
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PROSTĚJOV Doba covidová
zasáhla i aktivity, které mají
pomoci rozvoji školství v Olomouckém kraji. A tak od listopadu, kdy projekt Implementace krajského akčního plánu
v Olomouckém kraji II. začal,
probíhalo všechno hlavně v rovině teorie, on-line konzultací
a schůzek v omezeném množství
naživo.
Uvolnění opatření umožnilo konečně i praktické aktivity, proto
byl červen naplněn velkou činností všech Center kolegiální podpory
v celém kraji. CKP ve zdravotnictví, které v Prostějově zastupuje
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Střední zdravotnická škola a základní a mateřská škola v Palackého ulici, se také pustilo do práce.
„Realizován byl workshop pro pedagogy, dále workshop pro žáky
a potom branná soutěž pro žáky.
Logicky tématem byla především
první pomoc a principem všech
aktivit je to, že pedagogové a žáci
střední školy předají své znalosti
a dovednosti žákům a pedagogům
spolupracující základní školy. Ti je
pak prakticky předvedou na soutěži a uchovávají si je pro život. Věk
nerozhoduje, a proto jsou do aktivit zapojeny různé ročníky, aby
znalostní portfolio bylo co nejšir-

ší,“ uvedli koordinátoři věcných
aktivit z obou škol Jana Prokopová
a Martin Mokroš.
Na začátku bylo vše v rovině konzultací, především nutného papírování. „Jsme rádi za možnost
praktických činností, což potvrzuje i nadšení dětí při soutěži,“ dodali
s tím, že ti nejlepší byli odměněni
diplomy, poháry a drobnými pochutinami.
Nadšené snad budou v budoucnu
i všechny školy, jelikož celý projekt
by měl do škol Olomouckého kraje přinést injekci v podobě techniky a pomůcek pro výuku. (red)
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Z NEMOCNICE ...

Spektrum léčebných metod na prostějovské rehabilitaci rozšířila celá řada
sofistikovaných přístrojů, které dokážou simulovat běžné denní činnosti
nebo dostat pacienta do virtuálního
světa. „Získali jsme například mobilní
přístroj pro funkční elektro stimulaci
dolní i horní končetiny FES H200
a L300Go Systém, který jsme pořídili
za zhruba 1,7 milionu korun. Dané
přístroje cíleně selektivně stimulují
ochrnuté svalové skupiny na dolní
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Foto: Agel a.s.

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov muselo
v uplynulých měsících reagovat na aktuální vývoj koronavirové pandemie, přitom ale nemocnice pokračovala v rozšiřování léčebných metod
o nové terapeutické přístroje a metody. Od loňského září se investice na pořízení nových přístrojů vyšplhaly k částce 23 milionů korun.
Pacientům v rehabilitaci pomáhá efektivně také virtuální realita.

Prostějovská nemocnice investovala do
nových přístrojů přes 20 milionů korun
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všemu se už objevují vyjeté koleje!
Jak kvalitní práci asi musela odvést
firma provádějící v roce 2016 celkovou rekonstrukci?
„O tomto problému vím. Už jsem vše
konzultoval se zástupci Olomouckého kraje, který byl investorem rekonstrukce povrchu v Olomoucké
ulici. Bylo mi přislíbeno, že do konce
prvního červencové týdne bude dáno
vše do pořádku,“ zareagoval na dotaz
Večerníku Jiří Rozehnal, náměstek
primátora pro stavební investice
v Prostějově.
„Co se týká prasklin a vyjetých kolejí
v asfaltu, může za to hlavně intenzivní doprava a často přetížené kamiony, které zde navíc brzdí před
semafory nebo z důvodů přehuštěné
dopravy. Už jsme iniciovali preventivní opatření, kdy by Policie ČR
měla častěji vážit nákladní vozidla
projíždějící centrem Prostějova,“
dodal Jiří Rozehnal.

*NWDQMÆFÊT[XCUHCNVWX1NQOQWEMÆWNKEKQFJCNWLÊKRQFMNCF\åWNQXÚEJMQUVGMMVGTÚUVCXDCąKRQFXQ\QXMQWPGEJCNK
Foto: Michal Kadlec

Martin ZAORAL

po levé straně objevíte červenou felicii. Překáží v úzké uličce v prostoru
označeném jako „Zákaz stání“. Ten
její majitel očividně nerespektuje, dle
místních na stejném místě stojí už
téměř půl roku. Nelze se divit, že na
ty, kteří tu bydlí a pro svá auta hledají
každý volný metr, tento vůz působí
skutečně jako pověstný rudý hadr
na býka. Za jeho stěračem lze objevit
lístek s udělenou blokovou pokutou,
ten si však majitel očividně vyzvednout nehodlá. „Už jsme přemýšleli,
že to necháme odtáhnout na vrakáč
Pokud se z Netušilovy ulice vydáte a bude klid. Řešit by to ale mělo měssměrem k tržnici, pak v úzké uličce to. Bohužel se pořád nic neděje,“ ne-

PROSTĚJOV Takhle už to na světě
chodí. Zatímco jedni se snaží dodržovat všechny zákony a vyhlášky, kterých rozhodně není málo
a kterých stále přibývá, jiní na
všechno kašlou. To nepochybně
platí i pro majitele červené felicie,
který svůj vůz před zhruba půl rokem odstavil v zákazu stání. Učinil
tak v Křížkovského ulici jen pár
metrů od odboru dopravy prostějovského magistrátu...

tajila své rozčilení jedna z obyvatelek
blízkého domu.
Už loni v dubnu přitom vstoupila
v platnost novela zákona, která umožňuje městu vyzvat majitele vozu, jemuž před půl rokem prošla technická,
aby auto odstranil. Pokud tak neučiní,
může jej po dalších dvou měsících nechat odtáhnout a po dalších třech měsících prodat v dražbě. „Město se ale
vymlouvá, že nemá auta kde skladovat,“
dodala v této souvislosti žena, která celou záležitost již opakovaně urgovala.
Druhou variantou je, že magistrát
může vrak stojící v „Zákazu stání“ po
delší době nechat odstranit na své

Majitel odstavil felicii v centru města a víc ho nezajímá...

KOUSEK OD DOPRAVKY

vlastní náklady. „Bude-li vlastník zjištěn dodatečně, uplatníme vůči němu
nárok na náhradu nákladů,“ dodal již
před časem v této souvislosti vedoucí

odboru dopravy Miroslav Nakládal.
Pravděpodobnost, že se však podaří
peníze někdy vymoci zpět, je v podobných případech velice nízká.

6GPVQXTCMPCLFGVG\CRCTMQXCPÚX×\MÆORTQUVQTWX-ąÊåMQXUMÆJQWNKEK2CTCFQZP÷
PCUVGLPÆWNKEKLGPR¾TOGVTčQFP÷LUÊFNÊKQFDQTFQRTCX[RTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VW
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV V roce 2016
proběhla generální rekonstrukce
povrchu vozovky v Olomoucké
ulici v Prostějově mezi budovou
„Morava“ a křižovatkou s Vápenicí. Člověk by čekal, že nový asfalt
vydrží v kvalitním stavu pěknou
řádku let. Jenže, ouha! Už po
polovině této doby je vozovka v Olomoucké v naprosto katastrofálním stavu. Jak je to možné?
Na otřesný stav asfaltového povrchu
komunikace upozorňují Večerník
občané města již nějakou dobou.
A jak jsme se minulý týden na
vlastní oči přesvědčil, mají pravdu.
Napočítali jsme celkem pět děr
hlubokých až na podkladové žulové
kostky, navíc po celé délce úseku je
asfaltový povrch popraskaný a ke

zjistili jsme

+OXERNÅGÉU\SUDVNOLQ\LY\MHWÅNROHMH
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13. července 2021

PROSTĚJOV O této milionové
stavební investici města Večerník
již v průběhu tohoto roku informoval. Budovu základní školy
v ulici E. Valenty v Prostějově čekají zásadní změny, rekonstrukcí
projdou hlavně její dvě tělocvičny.
Zastupitelé na svém červnovém zasedání posvětili návrh radních na opravu tělocvičen v prostějovské základní
škole v ulici E. Valenty. „Obnovou
projde ta část budovy školy, ve které jsou provozovány dvě tělocvičny.
A to velká o rozloze 281 metrů čtverečních a malá tělocvična s rozlohou 212 metrů čtverečních. Stavba
bude rozdělena na dvě etapy. První
proběhne ještě letos, druhá v roce
následujícím,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal

12
(ANO 2011) s tím, že konkrétně se
bude jednat o interiérové úpravy tělocvičen a bezprostředně přiléhajícího zázemí, a to včetně technických
a technologických prvků. „V rámci
rekonstrukce malé tělocvičny pak
mluvíme o modernizaci galerie ve
druhém nadzemním podlaží,“ přidal
Jiří Rozehnal.
Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
předložila společnost Pozemstav
Prostějov s cenovou nabídkou
12,3 milionu korun. „V součinnosti s touto připravovanou investiční
akcí také žádáme o poskytnutí dotace
z příslušného programu Olomouckého kraje v předpokládané výši jednoho milionu korun,“ uzavřel náměstek.
(mik)
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PROSTĚJOV Rada města Prostějova zveřejnila s předstihem výši
poplatků za přenechání prostoru
k umístění mobilních stánků na
náměstí T. G. Masaryka v rámci
konání XXXIX. prostějovských
hanáckých slavností ve dnech 11.
a 12. září tohoto roku. Pro prodejce je velice příznivou zprávou
skutečnost, že poplatky zůstávají
ve stejné výši jako v minulých letech.
„Stejně tak jako loni i letos budou pro
prodejce pevně určená místa, která
budou číselně označena. Náměstí
T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí
a Pernštýnské náměstí budou rozdělena na čtyřmetrové očíslované úseky, ve kterých budou moci prodejci
umístit svůj třímetrový stánek. Je
třeba říci, že kvůli protikoronavirovým opatřením jsme loni přistoupili
k novému rozmístění stánků, a to na
Masarykově, Pernštýnském i Žižkově náměstí. A protože byli spokojeni
jak prodejci, tak i návštěvníci slavností, kteří měli dostatek volného
prostoru při nakupování, bude pro
letošek zachováno stejné rozmístění,“ nastínila náměstkyně primátora

5VGLP÷LCMQXNQPKDWFQWRąK*CP¾EMÚEJUNCXPQUVGEJRTQFGLPÊUV¾PM[TQ\OÊUV÷P[PC
VąGEJP¾O÷UVÊEJX×RNPÆOEGPVTW2TQUV÷LQXC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

WÔHFKQ½PÈVWÉFK

(délka stánku do 3 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kč
prostor pro umístění stolů pro občerstvení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARMA

Za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců

(sloučení různého sortimentu zboží do většího konstrukčně nerozděleného stánku)
prodejce zaplatí výši poplatku za stánek do 3 m + navíc 500 Kč za každý další i započatý metr
např. délka stánku do 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Kč (300 Kč /do 3m/ + 500 Kč)
např. délka stánku do 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 Kč (300 Kč /do 3m/ + 500 Kč + 500 Kč)
např. délka stánku do 6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 Kč
(300 Kč /do 3m/ + 500 Kč + 500 Kč + 500 Kč)
Stejný výpočet bude u 7metrového a dalšího prodejního místa

Za umístění stánku na více prodejních místech

(délka stánku do 3 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kč

Za umístění stánku na jednom prodejním místě
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pro kulturu Milada Sokolová a doplnila, že v případě zájmu prodejců
budou výjimečně povolena ještě
další tři a vícemetrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do
většího stánku. „Poplatky z důvodu
protikoronavirových opatření, která
přinesla značná omezení pro drobné
živnostníky, zůstávají ve stejné výši
jako v předchozích letech,“ potvrdila
Milada Sokolová.
(mik)

Radní poplatky nezvýšili,
zůstávají na loňské úrovni

&IQ@NOD>@I< 6W½QN\SÔLKRGHFKEXGRXQD

ní umělohmotné nádoby či papír
objevují v běžných popelnicích na
směsný komunální odpad. „To je
pravda, nicméně musím říci, že většina občanů třídí odpad poctivě, ale jsou
i tací, kteří se neobtěžují a vše dávají do
směsného odpadu. Těchto případů je
také dost,“ připustil Jiří Pospíšil.
Večerník také zajímalo, co se s vytříděnými umělými hmotami děje
dále... „Plasty se recyklují, ovšem
v dnešní době s tímto druhem odpadu začíná být problém, protože zařízení na recyklaci je omezené množství a plastů neustále přibývá,“ míní
první náměstek primátora.
Nehodlá magistrát s ohledem na
neustále přeplněné kontejnery
zvýšit počet svozů tříděného odpadu? „Tříděný odpad jsme sváželi
jedenkrát týdně. Vzhledem k narůstajícímu množství jsme zavedli svoz
dvakrát za týden, což by mělo být dostatečné za podmínky, že lidé budou
ukládat odpad efektivně. To znamená, že budou plastové lahve sešlapávat a velké papírové krabice a kartony
budou také odkládat rozřezané, poskládané nebo roztrhané,“ zareagoval
Jiří Pospíšil. „Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří odpad
poctivě třídí, za jejich zodpovědnost.
Je vidět, že většina našich občanů
chce žít v čistém a příjemném prostředí,“ dodal.
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PROSTĚJOV Obyvatelé Prostějova se s nepojízdnými a nevhodně
odstavenými vozidly setkávají skutečně stále častěji. Vraky nebo auta
s propadlou STK nejenže zabírají
parkovací místa, ale blokují dopravu, někdy i znečišťují samo místo, na
kterém stojí. Odstraňování takových

vraků a vozidel s propadlou STK
bude zabezpečovat místní společnost
PV-RECYKLING.
Radní na svém posledním jednání rozhodli o uzavření Smlouvy o zabezpečení
odtahu, skladování vozidel a zajištění likvidace vraků mezi statutárním městem
Prostějovem a společností PV-RECYK-

balastní vody v kanalizaci z důvodu
nejen technických, ale i finančních
a odvést je mimo ni,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil,
který je zodpovědný za údržbu majetku města.
Odbor rozvoje a investic proto řeší
zpracování projektové dokumentace
pro tuto letošní investiční akci. „Balastní vody by měly být v budoucnosti
přečerpávány do mlýnského náhonu,“
informoval náměstek primátora Jiří

Rozehnal, v jehož gesci je stavební
rozvoj a investice města.
A jak bude dále s odpadními vodami ze
sadů nakládáno? „V rámci připravované
projektové dokumentace bude vybudován podzemní rezervoár, ze kterého se
bude voda přečerpávat do mlýnského
náhonu. Rezervoár může také sloužit jako záložní zdroj vody pro zálivku
v parku,“ uvedla náměstkyně primátora
Milada Sokolová zodpovědná za životní
prostředí v Prostějově.
(mik)
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Balastní vodou
bude plněn i mlýnský náhon
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PROSTĚJOV V největším prostějovském parku se schyluje k investiční akci. Kolářovy sady
projdou úpravami odvodnění. Důvodem je oddělení balastní vody v systému městské kanalizace. Balastní
voda je zde nežádoucí, snižuje kapacitu potrubí, zvyšuje čerpané objemy
na přečerpávacích stanicích, zvyšuje
objem vod přitékajících do čističky
odpadních vod a ochlazuje a ředí odpadní vody, což má za následek snížení
účinnosti čističky.
„Domníváme se, že se jedná o původní odvodnění vybudované při
založení parku v roce 1932. I přes
značné stáří je odvodnění této části
Kolářových sadů v dobrém stavu, je
zcela v provozu a plní svou funkci,
ke které bylo v minulosti vybudováno. Odvodnění vede podél hlavní
březové aleje a zaúsťuje v nejnižším
místě parku do městské jednotné
kanalizace v Mánesově ulici. V současné době je však třeba oddělit tyto

blém. I když na tuto skutečnost neustále upozorňujeme, tak se stav vůbec
nelepší,“ poznamenal Pospíšil. „Na
třídicí lince se pak pracovníci zbytečně zdržují, protože takové PET lahve

Mohlo by ho být ale ještě více, kdyby
se lidé naučili tříděný odpad lépe připravit před vhozením do kontejneru.
Například právě u umělých hmot lze
říci, že objem kontejnerů při sešlapávání PET lahví by mohl být minimálně dvojnásobný. To samé se týká
i kontejnerů na papír, ve kterých často nacházíme velké krabice a podobně,“ má spočítáno první náměstek
primátora Prostějova.
Není ovšem tajemstvím, že ve městě je stále hodně těch, kteří odpad
netřídí, a tak se PET lahve, ostat-
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v nádobách určených pro umělé
hmoty jsou většinou PET lahve
bez potřebného „sešlápnutí“ či
zmačkání, a navíc zašroubované
víčkem. „Ano, to je ten hlavní pro-

musí vytřídit a odstranit z nich víčka.
Zašroubované nejdou pochopitelně
kvalitně slisovat,“ vyjádřil se už dříve
k této problematice Štěpán Špaček,
ředitel společnost FCC Prostějov.
Podle zástupců vedení města se
v uplynulých deseti letech naučili
Prostějované odpad skutečně svědomitě třídit, za což město dostalo
v rámci Olomouckého kraje hned
několik významných ocenění.
Prostějov totiž „posbíral“ často
největší množství vytříděného odpadu. „Za to jsem pochopitelně rád.

Na základě zmíněné smlouvy se předpokládá skladování odtažených vozidel s propadlou STK, tedy těch, která například
zabírají ostatním občanům města místo
pro parkování a jejich provozovatelé je
ani po výzvě v zákonem stanovené lhůtě
dvou měsíců neodstraní. „Odtažené vozidlo s propadlou STK bude provozovateli
vydáno až po uhrazení nákladů na jeho
odstranění a odstavení,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Dle uvedené smlouvy se rovněž předpokládá likvidace vraků, ale také likvidace
odstavených vozidel s propadlou STK
v případech, kdy silniční správní úřad
prodej odstaveného vozidla s propadlou
STK ve veřejné dražbě nepovolí. (mik)

„Z důvodu zmiňované plánované výstavby nového
parkoviště necháme přesadit čtyři mladší stromy ze stávajícího na nově vybrané místo na sídlišti Kostelecká.
V současné době byla tato studie projednána na výrobních výborech, dále se zástupci bytových domů a nyní
je připravováno veřejné projednání,“ nastínil postup náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil odhad nákladů
na projektovou dokumentaci. Ty by mohly činit 40 tisíc
korun. „Nové místo pro život tak získá čtveřice stromů.
Přesazení těchto dřevin je plánováno pravděpodobně
na podzim tohoto roku, kdy se jedná o zahradnicky nejvhodnější termín,“ dodal Jiří Rozehnal.
(mik)
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PROSTĚJOV Při jednání rady města na konci června
se prostějovští konšelé rozhodli pustit do úprav jednoho z vnitrobloků mezi panelovými domy v Kostelecké ulici. Obyvatelé si zde dlouhodobě žádají více
parkovacích míst. Budiž. Ovšem vybudování většího
parkoviště si žádá oběti. Některé stromy se budou
muset přesadit.
Radní města se na svém posledním jednání zabývali zkvalitněním života obyvatel sídliště Kostelecká, a to navýšením počtu parkovacích stání a vytvořením míst pro relaxaci místních obyvatel. Práce by zde měly probíhat tak, aby
došlo k minimálnímu poškození stávající vegetace.

6WURP\VHPXVÉSÔHVDGLW
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LING Prostějov. „Takto ‚zaparkovaná‘
vozidla a vraky jsou všeobecně problém.
V ulicích města se v současnosti nachází desítky vozidel s propadlou STK.
Mnohdy blokují průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, což
může mít neblahé následky,“ zlobí se
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

c$XWDVSURSDGORX67.VHRGVWUDQÉ“VOLEXMHQ½PÈVWHN-3RVSÉvLO

„Odpadů neustále přibývá, ale je
nutné říci, že někteří občané nejsou
schopni pochopit, že by se měly třeba platové lahve sešlápnout, aby nezabraly tolik prostoru, velké krabice
a kartony se musí roztrhat, poskládat
nebo rozřezat. Pokud toto lidé neudělají, pak se nemůžeme divit, že je
kontejner okamžitě zaplněn a další
příchozí nemá odpad kam uložit.
V okolí kontejnerových stání pak
bývá velký nepořádek, vlastně vzniká
černá skládka,“ upozornil na hlavní
problém Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Večerník se při obhlídce různých
hnízdišť s kontejnery na tříděný
odpad přesvědčil, že například

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prostějované se za posledních deset let naučili dokonale třídit odpad a v loňském
roce dokonce v plastech „trhli“ rekord. V letopočtu 2020 se totiž množství zlikvidovaného plastového odpadu poprvé přehoupnulo přes tisíc tun, navíc velice významně. Přestože za třídění
odpadu sbírá město Prostějov jedno ocenění za druhým, k úplné spokojenosti přece jen ještě
něco chybí. Podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila by tříděného odpadu mohlo být
ještě daleko víc, kdyby se ho lidé naučili více upravovat. Zejména jde o odpad z umělých hmot.
V kontejnerech se totiž často objevují zašroubované a hlavně „nesešlapané“ PET lahve, což kapacitu nádoby na tříděný odpad snižuje nejméně o polovinu.

„Překonala se hranice tisíce tun, plastů by ale mohlo být víc,“
upozorňuje na jediný problém náměstek primátora Jiří Pospíšil

,?QJ?IîIÁ(JGµüJQÑ>CN<?Ą

Prostějov (mik) – Vedení města Prostějova přistoupilo k dalším
krokům vedoucím k pomoci lidem
zasaženým živelnou katastrofou. Po
sbírce, jejíž konkrétní obsah si obce
samy vyžádaly, a potravinové pomoci na jižní Moravu putovalo dřevo potřebné na opravy poničených
domů. „Poslali jsme do obce Hrušky
takzvaný nepeněžní dar, kterým je
8 377 metrů krychlových stavebního řeziva. Dřevo bylo postupně rozvezeno k jednotlivým poničeným
domům. Věříme, že toto bezúplatné
dodání stavebního materiálu pomůže lidem k opravám jejich bydlení,“
informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil a jak doplnil, nezbývá
než věřit, že k podobné katastrofě již
nikdy nedojde.

Døevo do obce
po tornádu

Prostějov (mik) – Ode dnešního
dne platí dlouhodobá uzavírka ulice
Na Blatech v Domamyslicích. „Jde
o úplnou uzavírku této komunikace
v termínu od pondělí 12. července až
do 31. října tohoto roku. Důvodem
je rekonstrukce plynového potrubí
a rušení plynové stanice. Objízdná
trasa není stanovena a po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel
hasičů a záchranné služby využije
okolní komunikace,“ informoval Jan
Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Uzavøení ulice
Na Blatech

Prostějov (mik) – Prostějovští
radní na svém posledním zasedání
jednali o změně na postu ředitele
v mateřské školce ve Smetanově ulici ve Vrahovicích. Důvodem změny
je rezignace bývalé ředitelky Jany
Baarové. „Rada města Prostějova
proto v souladu s legislativou jmenovala do funkce ředitelky uvedené
školky Evu Pírkovou, a to na dobu
určitou, tedy do času jmenování
nového ředitele,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Současně se jmenováním ředitelky na
dobu určitou vyhlašuje magistrát
konkurzní řízení na nového ředitele
či ředitelku. „Předpokládaný termín
konkurzního řízení je v měsíci září
a předpokládaný nástup do funkce
je od 1. listopadu tohoto roku,“ dodal Jiří Pospíšil.

Zmìny v mateøince

PROSTĚJOVANÉ „TRHLI“ REKORD
V TŘÍDĚNÍ PLASTOVÉHO ODPADU

zpravodajství
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řili na prostějovské děti, kterých
během holocaustu zemřelo více
jak sto,“ prohlásil při slavnostním
aktu Šmucr.
Akce se zúčastnil i izraelský velvyslanec v ČR. „Je to pro mě poslední cesta do Prostějova, po čtyřech
letech ve funkci končím. Osobně
bych byl rád, kdyby se zde pohnula situace kolem starého židovského hřbitova, kde se za celou dobu,
co jsem byl velvyslancem, prakticky nic nezměnilo,“ vyslovil své
přání Daniel Martin Meron.
Kameny se v prostějovských
ulicích objevily hned na šesti
místech. Konkrétně se jedná
o náměstí U Kalicha, kde připomínají odkaz prostějovského
zahradníka Jana Mládka, v Kollárově ulici, kde byly položeny
za rodinu Sonnenmarkovu,

3x foto: Martin Zaoral

Michaela Marksová - Tominová,
zástupce Federace židovských
obcí České republiky Jiří Klimeš,
zástupci sokolských organizací
a potomci lidí, za které byly kameny uloženy.
A kde konkrétně a za koho naleznete v Prostějově nové Kameny
zmizelých? Klikněte na www.vecernikpv.cz!

Martin ZAORAL

ko hranic s Německem. „Cesta pro mě
rozhodně nebyla snadná, trápí mě mimo
jiné vytrvalé bolesti zad. Nicméně přede
dvěma měsíci se se mnou manželka po
jedenačtyřiceti letech společného soužití
rozvedla. Radost jsem z toho neměl, na
druhou stranu si teď můžu jezdit, kam chci
a kdy chci,“ svěřil se Vladimír Seliger, jenž
do Prostějova zavítal u příležitosti pokládání Kamenů zmizelých.
„Své prarodiče Ignáce a Annu Seligerovy,
jejichž jména kameny připomínají v Havlíčkově ulici, jsem už bohužel nezažil. Narodil
jsem se totiž až osm let po jejich smrti v západních Čechách, kde jsem prožil většinu
svého života. Na Moravu jsem jezdil pouze na prázdniny, a to za svojí plumlovskou
babičkou, která byla maminkou mé maVladimír Seliger do Prostějova dorazil minky Jitky rozené Lamplotové,“ vysvětlil
ze zhruba 450 kilometrů vzdálené obce Seliger, který dlouho neměl tušení, čím
Halže ležící kousek od Tachova nedale- vším si jeho tatínek Bedřich v životě prošel.

PROSTĚJOV Zní to téměř neuvěřitelně.
Ačkoliv Bedřich Seliger (†92) z Prostějova přišel o své rodiče v koncentračním
táboře, on sám pak z jednoho z nich utekl, aby se později jako voják zapojil do
krutých bojů na východní frontě a prožil
neuvěřitelné životní zvraty, jeho syn Vladimír (70) o ničem z toho dlouhá léta neměl ani tušení. Vše se dozvěděl až během
debaty se studenty Gymnázia Jiřího Wolkera, na kterou svého tatínka doprovázel.
Zhruba půl roku po ní Bedřich Seliger
zemřel. S Vladimírem Seligerem se Večerník setkali při příležitosti pokládání
Kamenů zmizelých za jeho prostějovské
židovské prarodiče.

„Když mi byly tři roky, rodiče se rozvedli,
a zatímco bratr zůstal u tatínka, já vyrůstal
s maminkou. S tatínkem jsem byl sice občas v kontaktu, ale on o své minulosti nikdy
nehovořil,“ vysvětlil muž, který se s otcem
více sblížil až na sklonku jeho života. „Tehdy potřeboval s některými věcmi pomoci.
Z tohoto důvodu jsme spolu mimo jiné
navštívili i otcův rodný Prostějov, kam byl
pozvaný na besedu se studenty Gymnázia
Jiřího Wolkera. Až díky tomu jsem se dozvěděl podrobnosti o jeho životě. Zjistil
jsem, že pocházel ze židovské rodiny, utekl
z německého koncentráku a později coby
voják bojoval proti Němcům na východní
frontě, kde v některých bitvách doslova
překračoval mrtvoly svých padlých kamarádů. Já jsem o ničem z toho neměl tušení
a byl to tehdy pro mě naprostý šok,“ zavzpomínal Vladimír Seliger.
Na rodný kraj svých rodičů nikdy nezane-
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vřel. „Maminku jsem nechal pohřbít na hřbitově v Plumlově tak, jak si to ona sama přála.
Byl to pro ni návrat domů po hodně dlouhé
době. Já sám se ovšem sem za ní dostanu jen
velmi málo, i proto jsem přijal pozvání na
slavnostní akt kladení Kamenů zmizelých za

mé prostějovské prarodiče. Jedním z mých
hlavních přání však bylo právě navštívit
matčin hrob a jsem moc vděčný za to, že se
to podařilo. V Halži je krásně, ale Plumlov
už navždy zůstane moji srdeční záležitostí,“
uzavřel Seliger.

8NCFKOÊT5GNKIGT\GXwGJQPGLXÊEGVQWåKNRQFÊXCVUGPCJTQDUXÆOCOKPM[,KVM[TQ\GPÆ.CORNQVQXÆMVGT¾LG
RQJąDGPCPCJąDKVQX÷XGUXÆOTQFPÆO2NWONQX÷
Foto: Martin Zaoral
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přímo u domu jejích prarodičů
krátký úryvek vyučující z Gymnázia Jiřího Wolkera Petr Marek.
Ukládání Kamenů zmizelých se
vedle zástupců města, kterými
byli 1. náměstek primátora Jiří
Pospíšil, náměstek Jiří Rozehnal i náměstkyně Alena Rašková a Milada Sokolová, účastnila
i poradkyně ministra zahraničí

4WFQWTčåKPCMXCTVGVQ-COGPč\OK\GNÚEJWOÊUV÷PÚEJPC2GTPwVÚPUMÆOP¾O÷UVÊFCN
K/KEJCNiOWET\RQą¾FCLÊEÊJQURQNMW*CP¾EMÚ,GTW\CNÆO
Foto: Martin Zaoral
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Foto: Martin Zaoral

na náměstí Spojenců za Josefa Bukáčka, v Havlíčkově ulici
za Ignáce a Annu Seligerovy
či v Rejskově ulici za advokáta
Františka Foukala.
Na Pernštýnském náměstí v Prostějově se pak nově objevily hned
čtyři kameny za členy rodiny
Steinerovy, z nichž pocházela
i prostějovská rodačka a autorka knihy Co oheň nespálil Maud
Beerová, která nyní žije ve státě
Izrael. Právě z její knihy přečetl

jjaké
aké bbylo
yloo po
pokládání
oklád
kl dánní kkamenů
am
menů zmizelých…
zmizzelýýchh…

„Kameny ukládáme v termínu,
kdy před devětasedmdesáti lety
bylo donuceno nastoupit více než
tisíc dvě stě lidí židovského původu z Prostějovska do transportů.
Drtivá většina z nich byla ve vyhlazovacích táborech povražděna, a to včetně více než stovky dětí
do patnácti let. Domů se vrátilo
109 občanů. Nacistické zvůli však
neunikli ani členové prostějovské
sokolské organizace,“ uvedl předseda spolku Hanácký Jeruzalém
Michal Šmucr.
O vlastní položení kamenů se postarali zaměstnanci společnosti
FCC, z nichž se zejména během
závěrečného setkání na Pernštýnském náměstí staly skutečné
´mediální hvězdy´. „V pokládání
kamenů chceme i nadále pokračovat, rádi bychom se nyní zamě--
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Rodina prostějovského zastupitele Roberta Sonnenmarka, rodiče
Bedřicha Seligera, který bojoval
ve Svobodově armádě, příbuzní
prostějovské rodačky a laureátky
Ceny města Maud Beerové, ale
také členové prostějovské sokolské organizace. Ti všichni mají
jedno společné: byli zavražděni
nacisty v průběhu II. světové války.
Buď kvůli svému židovskému původu, nebo právě pro příslušnost
k sokolské organizaci. Jejich zmařené životy připomínají od čtvrtka
1. července v prostějovských ulicích další Kameny zmizelých.
V letošním roce se na ukládání pamětních kamenů podílel nejen spolek Hanácký Jeruzalém, ale i prostějovští Sokoli a také Statutární město
Prostějov, které formou dotace
uhradilo 6 Kamenů zmizelých.

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Už je z toho hezká
a nesporně bohulibá tradice. První
prázdninový den byl v Prostějově položen další tucet Kamenů zmizelých. Ty nechává po městě rozmisťovat spolek Hanácký
Martin
Jeruzalém, který se dlouhodobě ohlíží za boZAORAL
hatou židovskou historií města. Zároveň tímto
projektem připomíná tragický osud mnoha z jeho obyvatel, jež zemřeli během
druhé světové války v nacistických koncentračních táborech. Ve třetí sérii v pořadí pokládání kamenů se objevily i ty připomínající zavražděné členy Sokola.

DALŠÍ+OXERNÅGÉU\SUDVNOLQ\LY\MHWÅNROHMH
KAMENY ZMIZELÝCH PŘIPOMÍNAJÍ
OSUDY UMUČENÝCH ŽIDŮ. A NEJEN JICH
Poslední cesta izraelského velvyslance v ČR do Prostějova

zpravodajství
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aneb jsme s vámi u toho...

Lidé mohli do sedmi dnů podat své připomínky a námitky

PLUMLOV O tomhle se hodně mluví. Poslední červnový den
se zhruba padesát místních sešlo s vedením Plumlova v kulturním domě v Žárovicích. Na programu bylo veřejné projednání
chystaných změn územního plánu. Očekávala se rušná diskuse
zejména ohledně plánovaného počtu nových domů, které by
ve městě měly v budoucnu vyrůst. Nejožehavějším tématem se
však nakonec stala nejvyšší možná výška budoucích staveb. Od
setkání se pak rozběhla týdenní lhůta, po kterou mohli občané
podávat své námitky a připomínky k chystané změně. O jejich
osudu rozhodne podzimní jednání zastupitelstva.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Územní plán je klíčový dokument
nezbytný pro rozvoj každého města
či obce. V Plumlově jeho chystanou
změnu doprovázela debata ohledně
počtu nových domů. Někteří z místních se bojí, že by se z atraktivního,
nicméně stále relativně poklidného
místa s čilým společenským ruchem
mohlo stát anonymní satelitní město. V souvislosti s tím vznikla i petice,
kterou podepsalo více jak dvě stě lidí.

Vedení města v reakci na ni upozornilo, že počet novostaveb by měl
být v budoucnu výrazně nižší, než
se v textu petice uvádí. Kromě toho
zdůraznilo, že má zájem o postupné,
tedy nikoliv skokové zastavování
nově vytyčených území. „Vzhledem
k tomu, že od roku 2006 v Plumlově a jeho místních částech ubylo asi
180 obyvatel, považujeme novou
výstavbu pro naše město za přínos,“
vysvětlila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Kolik domů se bude v Plumlově
nakonec stavět? O tom se během
setkání s občany zas až tolik nediskutovalo. Mnohem více se mluvilo

o výšce budoucích staveb. „To se
týkalo i nejvíce probírané lokality
Nad Cvrčelkou, kde jsme na základě
předchozích podnětů přistoupili na
kompromis v podobě snížení nejvyšší
možné výšky nemovitostí,“ popsala
plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která zdůraznila, že v uvedeném prostoru se počítá výhradně
s výstavbou rodinných domů.
Po setkání mohli lidé všechny své připomínky a námitky zaslat písemně na
adresu odboru územního plánování
prostějovského magistrátu, který se
přípravou plánu v Plumlově aktuálně
zabývá. „Některým našim požadavkům bylo částečně vyhověno. Přesto
zvažujeme, že nějaké připomínky ještě podáme,“ vyjádřila se bezprostředně po veřejném projednání Miroslava
Císařová, která patřila k hlavním iniciátorům uvedené petice.
Ohledně počtu podaných námitek
a připomínek ve vztahu k chystané
změně územního plánu jsme se po
uplynutí týdenní lhůty obrátili na vedení plumlovské radnice. „Konkrétní
číslo mi zatím není známo, s paní
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z prostějovského magistrátu, která
nás má na starost, mám schůzku až
v pondělí,“ reagovala v této souvislosti
na náš dotaz starostka Gabriela Jančí-

ková s tím, že o dalším osudu podaných připomínek nakonec rozhodne
městské zastupitelstvo. To by se v této
souvislosti mělo sejít po prázdninách.

9KRï¯F¯PDXWÕVHGÕONRMHQHF
Hrozivá nehoda u Vícova se šťastným koncem
VÍCOV Tady šlo skutečně o životy! Naštěstí ale bez vážných následků na zdraví skončila v úterý
29. června odpoledne hrůzně vypadající dopravní nehoda, která
se stala na silnici mezi Plumlovem
a Vícovem. Vinou motorkáře došlo ke střetu motocyklu s osobním autem. Obě vozidla po srážce
začala okamžitě hořet. Mladá řidička Volkswagenu ovšem zareagovala bleskurychle a z plamenů
stačila dostat i své několikaměsíční dítě!

„Starší devětačtyřicetiletý muž jel na
motocyklu Moto Morini a na rovném úseku před mírnou pravotočivou zatáčkou směrem na Vícov začal
předjíždět jiné vozidlo, přestože je
v těchto místech podélná souvislá
čára. Nedokázal se včas zařadit před
předjížděné vozidlo a ohrozil řidičku
protijedoucího vozidla Volkswagen
Passat. Na situaci zareagoval tak, že
prudce zabrzdil a takzvaně položil motorku, která se setrvačností
sunula proti Volkswagenu. Mladá
žena za volantem se snažila střetu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Zasadili skoro
7 tisíc stromù
Němčice nad Hanou (mls) –
Komu se nelení, tomu se zelení.
Tak to se stoprocentně dá říci
o Němčicích nad Hanou. V okolí
města v uplynulých dvou letech
bylo vysazeno bezmála sedm tisíc
stromů a přes 1 200 keřů. Kromě
toho bylo založeno 25 320 m2 porostu trávníku a 26 400 m2 květnatých luk. Přestože celkové náklady
na tuto neobyčejně rozsáhlou výsadbu činily přes pět milionů korun, drtivá většina peněz na ni šla
z dotací a město doplatilo pouze
necelého půl milionu korun. Na
poslední červnový den byla připravena akce spojená s opékáním špekáčků u pramene Žlebůvky, při níž
měli mít místní možnost si všechny
nové aleje projít. Ta se však nakonec z důvodu nezpůsobilého terénu po nočním dešti nekonala.

Staví chodník
Kostelec na Hané (mls) – Sotva
v Kostelci na Hané oslavili otevření
nové hasičské zbrojnice, už se vrhli
do další akce. Od úterý 29. června
se staví chodník v Palackého ulici
mezi ulicemi Pod Kosířem a ulicí
Sportovní. „Celkové náklady na
tuto investiční akci budou 1 300
000 korun, město na ni získalo
dotaci ve výši 570 000 korun,“ prozradil starosta Kostelce na Hané
František Horák.

Oprava silnice
dostala zelenou
Želeč (mls) – Do kompletní opravy silnice se již brzy pustí v Želči.
Kolem rekonstruované komunikace vyrostou nové chodníky, nástupiště, vjezdy či parkovací stání.
A vznikne i autobusový záliv, spolu
s tím dojde i na rekonstrukci vodovodu. Rozsáhlý projekt, na němž
se společně podílí Správa silnic
Olomouckého kraje a obec Želeč,
již získal stavební povolení.

Stanování na
šlepru pomáhalo
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vyhnout, proto vybočila s autem co
nejvíc vpravo do příkopu. Nakonec
i přes její snahu došlo ke střetu, vůz
sjel mimo komunikaci do příkopu
a oba dopravní prostředky začaly
okamžitě hořet,“ popsala hrozivě
vypadající nehodu Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. „Řidička se
naštěstí z hořícího vozidla dostala
bezpečně ven a z auta vytáhla i své

několikaměsíční dítě, které sedělo
vzadu v dětské autosedačce. Obě
vozidla následně kompletně shořela.
Požár byl uhašen jednotkami hasičů.
Při nehodě došlo k lehkému zranění
motocyklisty, matka s dítětem naštěstí vyvázly bez zranění,“ dodala
Miluše Zajícová s tím, že hmotná
škoda byla předběžně stanovena na
328 tisíc korun. Nehoda je nadále
v šetření Policie ČR.
(mik)

Malé Hradisko (mls) – O posledním červnovém víkendu pořádala obec Malé Hradisko tradiční
stanování na šlepru. Počasí vyšlo
po oba dny parádně a tak v pátek
děti absolvovaly podvečerní stezku odvahy, v sobotu pak vycházku
do Okluk a Seče, střílelo se z luku
a vzduchovky, konala se i komentovaná prohlídka Oppida na Hradiskách. Organizátoři se rozhodli
k finančnímu výdělku přispět dalšími prostředky a částku ve výši 12
000 korun zaslat na účet nadace
Via na pomoc obcím, lidem a komunitám zasaženým ničivým tornádem.
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STRAŽISKO Spojit příjemné s užitečným budete moci tuto sobotu
při návštěvě oblíbeného koupaliště
ve Stražisku. Nejenže z plovárny budete odcházet řádně osvěženi, navíc
pomůžete dobré věci.
Zatím relativně podařenou sezónu zažívají na malebném kou-

pališti ve Stražisku. Nedávno se
navíc rozhodli podpořit oběti
ničivého tornáda. „Na sobotu 17.
července jsme připravili projekt
Plaveme pro Moravu. Výtěžek ze
vstupného poputuje přímo k rodinám na jižní Moravě, které kvůli
tornádu přišly o všechno. Otevře-

(QVQ(CEGDQQM

no budeme mít od 9:00 do 19:00
hodin,“ přislíbila Markéta Dvořáková, starostka obce, jež koupaliště provozuje.
O tom, kolik se během soboty vybralo a kam peníze poputují, vás
budeme informovat v příštím vydání Večerníku
(mls)

21062410831

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

Při kontrole
všechno špatně

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

Zdrogovaný
hlídce neujel

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

Přišla o mobil i boty
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Přestože někdejší hlavní organizátor setkání již řadu let bojuje se zdravotními
problémy,
podařilo se mu to, o čem v době koronavirové mnozí jen snili. „Na radu doktorky jsem začal jíst pětkrát denně a rázem jsem během jediného roku zhubl
osmnáct kilogramů. Hned se cítím
výrazně lépe,“ pochvaloval si Jan Karbon, který se díky tomu cítí lépe a těší
se už na další setkání. „Správce kempu
Petr Piňos pro nás stále dělá maximum
a podmínky v něm se pomalu, ale jistě
zlepšují, takže není důvod cokoliv měnit,“ uzavřel Karbon.

3,5
milionu korun

-ă)*"$ Petr Michek zažaloval někdejší

Fotbalové hřiště v Tištíně bylo proslulé
svojí nakloněnou rovinou. Tu se v průběhu uplynulého roku podařilo srovnat, takže fotbalisté by už na podzim
měli hrát za regulérnějších podmínek.
Není to však zdaleka jediná novinka.
Od poloviny června sem mohou lidé
kromě kopané vyrazit také na florbal,
basketbal, volejbal, tenis či badminton.
„Myšlenka, že by se tu něco mělo
postavit, vznikla už před více jak padesáti lety. Tehdy se hovořilo o tom,

Martin ZAORAL

TIŠTÍN Před necelými třemi roky
otevřeli kompletně opravenou sokolovnu. Nyní se mohou lidé z Tištína
těšit z dalšího moderního sportoviště. V těsné blízkosti zdejší fotbalové
arény vyrostla hned dvě nová venkovní hřiště. První z nich je určeno
pro míčové sporty, na druhém pak
budou dovádět zejména děti.

dvě nová hřiště

PROSTĚJOV Smutný pohled je mís- Lidé si i nadále cennou přírodní paty na louky, které téměř sousedí s obcí mátku pletou s tréninkovými tratěmi.
Slatinky. Lokalita zvaná Vápenice, A příroda na to doplácí. Přitom okolí
která je zároveň kulturní památkou, zatím nechává současný stav tak, jak je.
přímo vybízí svým atraktivním teré- „V tuto chvilku z naší strany nemáme
nem plným malých vyvýšenin cyk- žádné výtky. Ze strany od nás, kromě
listy k jízdě. Bohužel tím však ničí cyklistů, nic nezaznamenáváme,“ tvrdí
porost rostoucích bylin včetně napří- starostka Slatinek Monika Prokopová.
klad chráněného koniklece.
Hlídat místo je pro ochránce přírody
Na problém už před časem upozornil prakticky nemožné. Jednou z možností
ochránce přírody Jaroslav Podhorný. Od je tak závora. „Již zde byla, teď je oddělaté doby se toho však mnoho nezměnilo. ná. V budoucnu chceme udělat parkova„V globále se zatím bohužel nic neděje. cí stání pro ty, co se chodí dívat na koniTen tlak je na to území stále velký. A stej- klece. Takže řešením by byla. Ale určitě
ně tak je tam právě ježdění kol. Cyklisté cyklisty nezastaví,“ ´míní Prokopová. „Je
0CPQXÚEJJąKwVÊEJX6KwVÊP÷UGX[ą¾FÊQRTCXFWMCåFÚ0GUOÊXwCMRTwGVPGDQDÚV si to tam zkracují, jezdí tam všude, kde to nicméně ke zvážení, jak s problémem
MT¾VEGRQFGwVK
Foto: Martin Zaoral jen můžou,“ konstatuje nyní.
naložit,“ dodává zároveň.
(sob)
že by mohlo vzniknout koupaliště. tivních prvků a nechybí ani nářadí na
To nakonec bylo vybudováno v sou- cvičení tzv. workout. Kromě místních
sední obci. My jsme nyní velice rádi, se tu budou moci zastavit i lidé projížže sporty jako florbal, volejbal a další, dějící po nedaleké oblíbené cyklostezce
které se už trvale zabydlely v naší so- vedoucí v místech bývalé železniční trakolovně, bude nově možné provozo- tě mezi Nezamyslicemi a Morkovicemivat i pod širým nebem,“ pochvalovala -Slížany. Celkové náklady na vybudovási starostka Tištína Alena Wagnerová. ní obou hřišť činily zhruba 5,6 milionu
Víceúčelové hřiště má rozměry 36 x 18 korun, obci se na ně podařilo získat do2ąÊTQFPÊRCO¾VMW8¾RGPKEGPG×PCXP÷PKéÊE[MNKUVÆ%QUVÊO" Foto: Michal Sobecký
metrů, dětské hřiště pak má řadu atrak- taci ve výši 4,1 milionu korun.
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pøírodní památku

KONICE Výrazně změnit tvář by
v budoucnu měla jedna z nejfrekventovanějších komunikací v Konici.
A to pro řidiče i pro chodce. Silnice
mezi centrem města a částí Vyšehrad
je nyní ve špatném technickém stavu, přibývají díry a drolící se asfalt.
Místy je taky hodně nepřehledná. To
nyní chce magistrát ve spolupráci se
Správou silnic Olomouckého kraje
změnit.
„Záměrem města je kolem silnice, která
je místy úzká a nebezpečná, vybudovat
chodník. Během jednoho roku se podařilo dohodnout a vysoutěžit projektanta
a dohodnout se se správou silnic na společném postupu, protože se bude muset
upravit cesta,“ uvedl pro Večerník starosta města Konice Michal Obrusník. Nyní
se čeká na vznik projektu.
Jaký cíl tedy má? „Plánem je projektovat chodník nejen v Zádvoří, ale taky

razná i v řešení celé lokality. „V nejnižší
části, v ulici Zádvoří, je to místo opravdu úzké. Křižovatka je nevyhovující.
Ale našli jsme jiný způsob převedení
chodníku do spodní ulice přes traktorovou stanici,“ dodal starosta Obrusník
s tím, že v budoucnu by byl rád i za zbudování chodníku v Husově ulici. (sob)

·NGXCRTQąKFKéGKR÷wÊ-QPKEGEJEGTGMQPUVTWQXCVFčNGåKVQWEGUVW Foto: Michal Sobecký

ho protáhnout až do Vyšehradu a celá
komunikace by měla dostat nový povrch. Následně by se měl udělat chodník,“ vyjádřil se první konický muž.
Představitelé města už v minulosti
nechali opravit vjezd do Konice od
Šubířova nebo od Hvozdu. Nyní je
v plánu další proměna. A to dost vý-

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

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

šíková. Připouští zároveň, že doufá do
budoucna ve změnu. „Ta silnice už by
to potřebovala. Ale kanalizace je rovněž
třeba udělat. Mrzí nás to, ale obec měla
velké výdaje s kanalizací, cestou a vodovodem. Nejsou opravdu peníze a vesnice už nemá z čeho čerpat,“ konstatovala
starostka.
(sob)
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Foto: Michal Sobecký
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šel odhad škody s tím, že se daná částka
schvalovala na radě. Jedná se okolo šest set
tisíc korun,“ vysvětlil Jaroslav Procházka.
Komunitní centrum bylo poslední rok
vesměs zavřené kvůli koronavirové epidemii. Právě během této doby ale posloužilo jako očkovací nebo testovací
centrum. Jak ale zdůrazňuje místostarosta Konice, případným návštěvníkům budovy nehrozí, že by je během
deště střecha neochránila.
Co si ale s odhadem na městě počnou?
„V současné době je výše částky odsouhlasená a dále se to vrátí zpátky do
firmy, která střechu dodala, a následně peníze převést na město. Jsou dvě
možnosti. Buď by se musela předělat
střecha, nebo ty peníze použít takto,“
shrnul Procházka.
(sob)

-QPKEGWåO¾QFJCFPCQRTCXWUVąGEJ[6C
UGOčåGRTQFTCåKV Foto: Michal Sobecký

KONICE Novotou se dosud leskne
komunitní centrum v Konici. Někdejší sokolovna byla po rekonstrukci otevřena přede dvěma lety. Přesto
už se ale na ní našlo pár kazů. Jeden
velký na svém posledním jednání řešila rada města Konice. Ta se zabývala
stavem střechy komunitního centra,
respektive tím, jak vyřešit její opravu.
Ukázalo se totiž, že zastřešení dostalo
záhy po zprovoznění budovy zabrat.
„Při předávání jsme zjistili, že je střecha
poškozená krupobitím. Nemělo by to
mít vliv na funkci, ale esteticky to nebylo správně. A tak prováděcí firma chtěla
využít pojištění,“ potvrdil zvěsti místostarosta města Jaroslav Procházka.
Rada na svém jednání schválila nakonec
sumu, kterou vyčíslila pojišťovna. „Při-

-QPKEGWåO¾QFJCFPCQRTCXWUVąGEJ[6CUGOčåGRTQFTCåKV
Foto: Michal Sobecký
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Zatímco v malebném areálu mezi
Stražiskem a Čunínem panuje klid,
výrazně rušněji bylo koncem června u Obvodního soudu pro Prahu
5. Začala se zde projednávat Michkova žaloba na bývalé manžele
Paroubkovy. Petr Michek tvrdí, že
expremiérovi před pěti lety půjčil
3,5 milionu korun, a žádá o jejich
vrácení. Podle bývalého předsedy vlády zmizela vysoká suma
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STRAŽISKO Jak avizujeme na třetí straně dnešního vydání Večerníku, v Praze nyní probíhá soudní řízení, ve kterém Petr Michek
podnikající na Prostějovsku žaluje
expremiéra České republiky Jiřího
Paroubka. Bývalému předsedovi
vlády totiž před lety půjčil tři a půl
milionu korun a svých peněz se
zatím nedočkal. Peníze dle Jiřího
Paroubka měla z trezoru vzít jeho
bývalá manželka.

➢ ze strany 3

Petra Paroubková se nedlouho
před zahájením projednávání věci
u soudu rozhodla s trestním oznámením obrátit na policii. „To je
věc, kterou považuji za neuvěřitelnou prasárnu. Nechápu, proč
by to podávala až teď! Jen to ukazuje naprosto lživé a bezcharakterní chování paní Paroubkové,“
rozčílil se u soudu Petr Michek,
který o půjčce otevřeně hovoří již
od roku 2018. Tehdy uvedl, že za
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z bankovního sejfu, k němuž měla
přístup kromě něj už jen jeho tehdejší žena. Petra Paroubková však
odmítá, že by peníze skončily u ní,
a tvrdí, že k půjčení peněz vůbec
nedošlo a že je vše pouze součástí boje o porozvodové vyrovnání
společného jmění manželů.

uplynulých pět let vydělal a řádně
zdanil 22,5 milionu korun. Ty měl
půjčit Jiřímu Paroubkovi, který je
chtěl na jaře roku 2017 investovat.
Expremiér svůj závazek vůči Petru
Michkovi uznává a údajně jej splácí tím, že mu radí s investicemi na
burze, což mu přináší solidní zisk.
Dle Michka Petra Paroubková o celé
transakci věděla, neboť ji společně
domlouvali na společné dovolené
na řeckém ostrově Ithaka, kde Paroubkovi vlastní nemovitost. „Když
vám odejde žena s dítětem a zmizí
peníze, tak to je svinstvo,“ komentoval Petr Michek, který během
odročeného hlavního líčení v celé
záležitosti zatím přímo nevypovídal.
„Mohu vás ujistit, že po mém plánovaném výslechu u soudu se média
dozví další třaskavé informace vztahující se k této nechutné události,
která začíná býti fraškou,“ vyjádřil se
pro Večerník Petr Michek. (mls)
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těže v kutálení pneumatiky či výměně
rezervy u trabantu na čas. Jsme rádi,
že se chytily a těší se oblibě i letos,“
zhodnotil hlavní organizátor Michal
Štauder z pořádajícího Trabant gangu
Brno.
Mimořádné oblibě se rovněž těšila plavba
na Trabi Titaniku, který brázdil hladinu
Podhradského rybníka. „Jsou tu pro něj
ideální podmínky, takže se na rozdíl od
svého.
předchůdce zatím ani jednou nepotopil,“ vtipkoval dobrý duch celého setkání Jan Karbaš alias Karbon, který žluté
plavidlo z hliníku vyrobil.
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Stejně jako se v polovině března u nás
objevují první vlaštovky, tak se stejně
železnou pravidelností se do kempu
Žralok o prvním červencovém víkendu vrací trabanty a další legendární
vozy vyrobené ve východoněmeckém

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

koncernu IFA. Bakelitové „drahokamy“ nezastavil koronavirus ani letos.
V uplynulých letech počty jeho účastníků neustále rostly, přede dvěma roky
se jich tu sešlo 240. Letos jich bylo sice
o třicet méně, přesto to vypadalo, že
kemp je zcela zaskládaný vozy, které
byste na
silnicích v dnešní době asi už nečekali.
Chybět nemohli pravidelní účastníci
nejen z celé republiky, ale i ti, kteří se
do Plumlova ve svých trabantech vydali ze Slovenska, Polska, Německa či
Maďarska. „Loni jsme tu zavedli sou-

Letos se představilo 210 vozů vyrobených v koncernu IFA
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PLU
UMLO
OV Tohle nezažijete
jinde v Česku či na Slovensku,
Maďarsku, Německu, ba dokonce
ani v Polsku! Předminulý víkend
hostil plumlovský kemp Žralok
již sedmnáctý ročník největšího
srazu všech automobilů značek
Trabant, Wartburg, Barkas a dalších vozítek vyrobených v koncernu IFA. Na jedinečnou událost
se první červencový víkend sjelo
celkem dvě stě deset nezdolných
vozů, které se řídí heslem „není
důležité zvítězit, ale dojet“.
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Z MINULÉHO ČÍSLA
PROSTĚJOV Před startem letních
prázdnin jsme vám na tomto místě
přinesli první díl obsáhlého rozhovoru se šéfem největší prostějovské
fabriky. Firma Mubea v Prostějově
je dodavatelem součástek do všech
významných automobilek nejen
po celé Evropě, ale také ve světě. Její
jednatel Miroslav Mikula (na snímku) nás nechal nahlédnout nejen
pod pokličku své práce, ale probrali
jsme i nejzásadnější rizika fungování
německé společnosti. Prostějov přitom v rámci konsorcia získává velmi
významné postavení.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Petr KOZÁK
za přispění
Jana Frehara
a Michala Kadlece
yy
y Nezaměstnanost je na Prostějovsku dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem, je tedy těžké sehnat
pracovní sílu právě s tímto zaměřením v našem regionu? A kde se jinak
poohlížíte po pracovnících?
„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. Kultura
českého národa je nedojíždět a snažit se
být zaměstnán co nejblíže svému bydlišti, a to se také zrcadlí i v rámci náboru.“
yy
y Máte ve svém středu i zahraniční zaměstnance. Není tajemstvím,
kolik jich je? A jak právě je ovlivnila
pandemie koronaviru?
„Tady je potřeba to rozdělit na management, kde máme například zaměstnance z Německa. V rámci našich
kmenových zaměstnanců je podíl
zahraničních pracovníků velice malý
a v rámci zaměstnanců přes agenturní
služby bývá dané číslo zase vyšší. V řádech čísel se jedná o jednotky kmenových zaměstnanců a u pracovníků přes
agentury se jedná přibližně o jednu třetinu zahraničních pracovníků.“
yy
y Když se bavíme o zaměstnancích,
kolik jich aktuálně máte?
„V současné chvíli máme 1 660 kmenových zaměstnanců.“
yy
y Pokud se zastavíme u náborových akcí. Na co nejvíce lákáte nové
zájemce a jaká je aktuální nástupní
mzda?
„Při nástupu do nepřetržitého provozu
je nástupní mzda přes osmadvacet tisíc
korun. Jinak lidem nabízíme dlouhodobé zajištění zaměstnání, odměny za do-

poručení zaměstnance a širokou škálu
dalších firemních benefitů.“
yy
y Potýkáte se také s potížemi velké fluktuace osob, na kterou si řada
firem často stěžuje, nebo se dlouhodobě daří udržet základní osa? A vybavíte si zaměstnance, který je u vás
nejdéle?
„Těch bych našel více. (úsměv) S fluktuací se samozřejmě potýkáme, je to také
způsobené tím, že dané zaměstnání je
velice intenzivní. Ne všichni se navíc
dokážou sžít s prací v naší firmě. Co se
na druhou stranu týká dlouhodobých
pracovníků, u nich se snažíme o to,
aby u nás zůstali například i tím, že panuje snaha posouvat je na lepší pozice.
Jinak jsme v roce 1998 začali s padesáti
zaměstnanci a z nich u nás ještě několik
stále působí. Bylo by jich i více, ale je to
dáno také tím, že řada z nich už odešla
do důchodu, než že by tito jedinci naše
řady opustili kvůli jiným místům.“
yy
y Vydrží u firmy spíše lidé z managementu nebo výroby?
„Řekl bych, že se jedná o obojí. My si
u nás těch zaměstnanců, kteří tu jsou
opravdu dlouhodobě, velice vážíme,
a i pokud přijdou různé potíže, například zdravotního stavu, snažíme se tu
určitou práci vymyslet tak, aby dotyčný
mohl i nadále v naší firmě působit.“
yy
y Když se podíváme do minulosti.
Stali jste se několikrát zaměstnavateli roku, tuším, že to bylo i v roce
2019. Jako moc vás ocenění potěší
a pomáhá to i v případném hledání
nových zaměstnanců, nebo jde spíše
jen o prestiž?
„Ocenění nás samozřejmě těší. Oceněni jsme byli nejen v rámci okresu a kraje,
ale také na republikové úrovni. Je to určitě známka prestiže i pro porovnání našich aktivit a výsledků s jinými firmami.
A také v rámci společnosti je to určitě
pro nás dobrá vizitka. Já věřím, že i ta má
vliv na nábor některých zaměstnanců.“
yy
y Získali jste ještě nějaká další ocenění za poslední roky, o kterých byste se mohl zmínit?
„Máme řadu ocenění dodavatele roku
od různých automobilek, jimž naše
produkty dodáváme.“
yy
y Přesuňme se k vašim výrobním
halám. V současné chvíli jste dobudovali novou v Kralickém Háji. Jak
byste popsal celkovou infrastrukturu firmy Mubea v Prostějově?
„V současné chvíli máme v Prostějově
šest hal. Z toho tři jsou na výrobu stabilizátorů, jedna na výrobu pružin a dvě
na zušlechťování materiálu, respektive
na výrobu trubek. Investice do nové
haly v Kralickém Háji byla na rozšíření
kapacit výroby. Druhá investice do haly
na výrobu trubek byla na vertikální integraci, kdy vyrábíme trubky pro naši
vlastní spotřebu na výrobu stabilizátorů. To je pro nás v podstatě takový
interní dodavatel. Kromě toho jsme
v roce 2017 rozjeli projekt Engineering
center, kde zaměstnáváme přes padesát
inženýrů s celosvětovou působností.
A přebíráme zodpovědnosti z centrály,
kde je Prostějov centrem kompetencí

vizitka
MIROSLAV MIKULA
✓ narodil se v roce 1968 v Jablonci nad Nisou
✓ aktuálně žije s rodinou v Olomouci
✓ jednatel společností Mubea Prostějov,
Mubea Slovensko a Mubea Rusko
✓ vystudoval Technickou univerzitu
VŠB v Ostravě
✓ dříve pracoval v různých vedoucích pozicích ve společnosti Benteler
✓ ve firmě Mubea pracuje od roku 2012
✓ má pracovní zkušenosti ze střední Evropy, z Německa, Ruska a Číny
✓ mluví anglicky, rusky a německy
zajímavost: v rámci obchodních a soukromých cest navštívil
již 28 olympijských stadionů po celém světě
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Jednatel firmy Miroslav Mikula poskytl detailní pohled
na chod provozu největšího výrobce autodílů
na výrobu stabilizátorů. Zároveň pomáháme také s rozvojem firmy ve střední
a východní Evropě. V současné chvíli
pomáháme s náběhem výroby na Slovensku a plánovanou výstavbou závodu
v Rusku.“
yy
y Funguje nejnovější závod už na
sto procent, nebo ještě dolaďujete
některé detaily?
„Nejnovější závod na výrobu
trubek byl uveden do provozu
na začátku letošního roku. Při-i
čemž jsme implementovali
výrobní kapacity pro první
fázi, v ní máme v plánu ve
druhé polovině
letošního roku
rozjet výrobu

nů pružin, šestnáct milionů stabilizátorů a třicet šest tisíc tun trubek. Tyto součástky dodáváme do všech známých
automobilek po celém světě. A jen
pro představu mohu říct, že přibližně
čtyřicet procent všech stabilizátorů
v automobilkách po Evropě pochází
z Prostějova. Mezi největší odběratele

yy
y Takové zprávy vás musely jistě
potěšit?
„Když jsem v roce 2012 nastupoval, tak
mým hlavním cílem bylo vybudovat
silnou společnost v Prostějově v rámci
koncernu tak, aby byla nedílnou součástí celé firmy a strategickým místem
společnosti. Což se nám daří.“
yy
y Vyy už jste
jst
jjs
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„Z obou stran je příkladná. My naše plány pravidelně konzultujeme a zároveň
jsou také podporované ze strany města.
I v rámci zmíněného rozvoje by právě
bez této spolupráce k navýšení kapacit
nemohlo dojít.“
yy
y Jak to má firma Mubea se sponzoringem? A kde všude firma pomáhá?
„Podporujeme celou řadu projektů.
Máme například nastaveny spolupráce
se třinácti středními školami na území
Olomouckého kraje. Dále máme spolupráci se čtyřmi vysokými školami
a podporujeme přes nadaci speciální
projekty pro dětské domovy, nemocnice a další různé sociální projekty.
Kromě toho firma taképodpotaké podpo-

Foto: Michal Kadlec

Osobně působím pro německé majitele celou
kariéru a musím říct, že mi jejich přístup
absolutně vyhovuje. A zároveň si troufám říct,
že když se pověstná německá důslednost dokáže
spojit s českou flexibilitou, tak je z toho opravdu
smysluplná spolupráce, ze které těží obě strany...
na sto procent. V příštím roce bychom
rádi započali další investicí do fáze dva,
ve které bychom měli nakonec vyrábět
šestatřicet tisíc tun trubek za kalendářní
rok. Celkově se tak ke druhé fázi bude
vztahovat také navýšení kapacity zaměstnanců o další třetinu, tedy přibližně o dalších padesát osob.“
yy
y Dotklo se otevření nového závodu i ostatních hal? A podařilo se rozjet výrobu podle plánu?
„Zprovoznění haly bylo ovlivněno covidem, kdy jsme museli na chvíli odložit některé aktivity. Například příjezd
různých zahraničních expertů. Vliv na
stávající výrobu však víceméně nebyl
žádný. Jedná se o samostatný projekt,
který bude takzvaným subdodavatelem
pro další výrobní haly.“
yy
y Mohl byste ještě v krátkosti laikům vysvětlit, co přesně vaše firma
vyrábí a do kterých automobilek například tyto součástky dodáváte nejvíce a do kterých naopak nejméně?
„Vyrábíme ročně patnáct milionů
pružin a třináct milionů stabilizátorů.
A k tomu dvanáct tisíc tun trubek, přičemž finální kapacita, kterou bychom
měli mít v roce 2023 je sedmnáct milio-

se řadí Volkswagen Group, Mercedes
nebo BMW. Poměrově nízká čísla zase
distribuujeme například do automobilek Hyundai nebo Kia.“
yy
y Jsou ještě nějaké další plány, které
jste nezmínil?
„Kromě již zmíněného je to ještě pomoc s novou halou v Kežmaroku a ve
výrobním závodě v ruském Togliatti.
Naše firma v Prostějově bude mít
zhruba přes dva tisíce zaměstnanců.
A další rozvoj se nebude týkat navýšení kapacit, ale spíše zvýšení kompetencí našeho závodu a přebírání všech
kompetencí z centrály do prostějovského závodu.“
yy
y Co rozhodovalo, že právě v Prostějově bude centrum kompetencí
stabilizátorů této globální firmy?
„K tomuto napomohl určitě dlouhodobý rozvoj firmy. Nedílnou součástí byl
také vstup nových investic a pomoc od
města Prostějova i Olomouckého kraje
při vybudování infrastruktury a také
kontinuita rozvoje nejen pracovních
sil, ale také výrobních hal. V neposlední
řadě je to také pracovní nasazení našich
zaměstnanců, za které bych jim rád touto cestou poděkoval.“

ruje sportovní aktivity svých zaměstnanců.“
yy
y Když se zaměříme na vás osobně, jak vy jste se v roce 2012 dostal
k nám do Prostějova?
„Já jsem sedmnáct let působil u společnosti Benteler a poté mi přišla nabídka
od majitele firmy Mubea, zda bych nechtěl vést firmu v Prostějově. Po sedmnácti letech v předchozím zaměstnání,
kde jsem pracoval také například v Německu, Rusku nebo Číně na manažerských pozicích, mě zlákala určitá změna
a také trošku jiný pohled na můj kariérní
růst.“
yy
y Jak probíhal váš kariérní růst?
„Já jsem už během studia měl možnost
vycestovat na jeden ročník do Německa, kde jsem se naučil řeč a po dokončení studia se mi v porevoluční době
podařilo jít rychle kariérně nahoru. Zakotvil jsem tedy ve firmě Benteler, kde
jsem pak ve svých šestatřiceti letech řídil
firemní pobočku v Číně dva roky, následně další roky pracoval jako celosvětový prokurista v Německu. Po návratu
do Čech jsem řídil aktivity ve východní
Evropě. Takto to pokračovalo do roku
2012, kdy jsem přišel do Prostějova.“

yy
y Cítíte se tady už jako doma, nebo
to stále vnímáte spíše jen jako další
pracovní štaci?
„Domov je tam, kde se cítí dobře rodina. A ta je zde na Hané opravdu spokojená. A v současné chvíli bych to určitě
nechtěl měnit.“
yy
y Nabízí se otázka, kde se vám v zahraničí více líbilo? A co na takové
přesuny říkala rodina?
„Rozhodně se mi nejvíce líbilo v Číně.
K tamní kultuře a také morálce, nejen té
pracovní, mám opravdu velký respekt.
S jejich politickým režimem už se tedy
neztotožňuji, ale jinak se jedná o opravdu zajímavou zemi. Cítil jsem se ale
dobře na všech místech. Moje rodina
se mnou absolvovala obě tyto pracovní
štace, a když jsme se po těch letech vraceli z Německa, tak moje dcera uměla
lépe německy než česky.“
yy
y Měl jste na stole, i třeba v poslední době, nějaké jiné zajímavé nabídky, které jste zvažoval?
„„Nabídky přichází pravidelně... Ale
jjá nejsem zastáncem častých změn
pracovních pozic, chci dělat věci kontinuálně. Mým hlavním cílem je, abychom byli důležitou pobočkou, kterou majitel jen tak nepřehlédne. A na
této cestě nyní ještě stále jsme a jsem
spokojený, že se stále posouváme
k tomuto vytouženému cíli.“
yy
y Firma Mubea má německé
akcionáře. Jak byste popsal tuto
spolupráci s majitelem na dálku
a dokážou se právě Češi přizpůsobit známé německé důslednosti?
„Já osobně působím pro německé
majitele celou svou kariéru a musím
říct, že mi jejich přístup absolutně
vyhovuje. A zároveň si troufám
říct, že když se pověstná německá
důslednost dokáže spojit s českou
flexibilitou, tak je z toho opravdu
smysluplná spolupráce, ze které
těží obě strany.“
yy Jak vypadá běžný den ředitele největší firmy na Prostějovsku?
„Odpověď na tuto otázku bych
rozdělil na dvě části. Jedna před
covidem a druhá po něm. Zatímco
dříve se řídily spousty věcí na místě, dneska se řídí firma více pomocí
videokonferencí. Samozřejmě že
v kanceláři jako ředitel jsem, ale to
řízení se pandemií velmi změnilo
a celkově je daleko složitější. Jsem ale
přesvědčen, že v průběhu léta se postupně vrátíme do starých kolejí.“
yy
y Na závěr dovolte ještě jednu
otázku směrem ke covidu, k tématu,
jímž jsme začínali. Mohl byste jako
ekonom a dlouholetý manažer prozradit, zda se podle vašeho názoru
vrátí svět zase do starých kolejí, nebo
se podobných opatření nezbavíme?
„Návrat do starých kolejí bude velice
složitý. Budou zřejmě už pravidelně
určitá omezení, především asi v rámci
zábavy a volného času. Samozřejmě to
stejné platí také ohledně ekonomiky,
protože takové dva roky ji musí nějakým způsobem ovlivnit. Vede to také
k zamyšlení nad globalizací a cestováním. A na otázku, kdy by se život mohl
vrátit do normálu, je velmi složitá odpověď, protože nikdo neví, jak se virus
bude nadále chovat. Vakcinace obyvatelstva napomáhá zvládnutí případné
další vlny. Pevně však věřím, že z velké
části se všechno vrátí do normálu a zase
nás budou zdobit úsměvy na tvářích
bez roušek. Nejdůležitější je, abychom
však nadále zůstali všichni zdraví, což
bych chtěl popřát všem lidem.“

zpravodajství
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Zastupitelé se vrací na radnici, jednat se bude o pomoci jižní Moravě
PROSTĚJOV Někteří komunální
politici budou muset zřejmě přerušit nebo odložit dovolenou. Primátor František Jura totiž na úterý
13. července svolal mimořádné
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova! Důvodem
schůze mimo stanovený harmonogram je projednání výše finanční
pomoci obcím jižní Moravy postiženým tornádem. Zastupitelé mají
ale také na krátkém programu jednání i schvalování dotací.

Michal KADLEC
Mimo stanovený harmonogram
svolal primátor František Jura mimořádné jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. To
se uskuteční v úterý 13. července
v 10.00 hodin v obřadní síni prostějovské radnice. Zastupitelé se tak

po více než roce vrací do tradičních
prostor.
Důvodem mimořádně svolaného
jednání je potřeba schválit jak dotace, tak rychlou finanční pomoc
obcím na jižní Moravě, které byly
nedávno zasaženy ničivým tornádem. „Budeme schvalovat smlouvy
o poskytnutých dotacích na rekonstrukci tělocvičen na základní škole
v ulici E. Valenty a také na novostavbu objektu Ekocentra IRIS na Husově náměstí v Prostějově. Jednat
budeme rovněž o možnosti udělit
dotaci Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje. Důležitým
bodem mimořádného jednání zastupitelstva bude rovněž schválení
finanční pomoci obcím z jižní Moravy,“ potvrdil Večerníku primátor
Prostějova František Jura. Právě Večerník zajímalo, kam bude finanční

pomoc adresována a jakou výši radní
zastupitelům navrhují. „Požádáme
zastupitele o schválení uzavření
darovací smlouvy s Jihomoravským
krajem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru statutárního města Prostějova ve výši 1 500
000 korun na pomoc ke zmírnění
škodlivých následků na zdraví, majetku a životního prostředí obcím
zasaženým ničivým tornádem.
Právě Krajský úřad Jihomoravského
kraje organizuje finanční sbírku na
pomoc obcím Hodonínska a Břeclavska,“ informoval primátor Prostějova František Jura.
Večerník bude na mimořádném jednání prostějovského zastupitelstva
jako vždy v centru dění a v příštím
vydání budeme čtenáře podrobně
informovat o výsledcích jednání zastupitelů.
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PROSTĚJOV Do redakce Večerníku dorazila fotografie od našeho čtenáře Miloše Hudečka. Na
ní je ledabyle pohozená „sdílená“
elektrokoloběžka, kterou uživatel „odložil“ na zem za Petrským
náměstím v Prostějově. Vedení
magistrátu ovšem vidí problém
v celkovém systému provozu sdílených elektrokoloběžek.
„Musím říci, že například sdílená
kola se osvědčila a uživatelé se za
druhý rok provozu naučili systému.
Myslím tím vracení kol na stanoviště, která jsou k tomu určena. Kola
jsou hojně využívána, což nás těší.
Je vidět, že sdílení kol má svůj smysl. Firma nextbike, která sdílená kola
provozuje, má celý provoz promyšlený a perfektně zorganizovaný,“ řekl
na úvod Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova, který se vzápětí Večerníku vyjádřil i k problému
„odhozených“ koloběžek. „Co já
a někteří občané vnímáme negativně, je provoz elektrokoloběžek.
Jednak jsou někteří uživatelé neukáznění, že odkládají koloběžky, kde
je napadne, třeba doprostřed chodníku, jednak mám poznatky, že část
uživatelů koloběžek je bezohledná 7åKXCVGNÆUFÊNGPÚEJGNGMVTQMQNQD÷åGMLGéCUVQdQFJC\WLÊqVCOMFGUGLKO\NÊDÊ0C(QVQ/KNQw*WFGéGM
a svou jízdou ohrožuje chodce, což XÊERąKLÊ\F÷PCPKEJLUQWDG\QJNGFPÊ
může být velmi nebezpečné. Zatím le. Chtěl bych požádat všechny, kteří a aby byli vůči svému okolí ukáznějsme nezaznamenali žádný úraz užívají elektrokoloběžky, aby dodr- ní,“ apeluje na veřejnost Jiří Pospíšil.
a doufám, že tomu tak bude i nadá- žovali pravidla silničního provozu
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějov bude
mít další trasu v síti cyklostezek.
Konkrétně se jedná o napojení
cyklostezky na již realizovanou
manipulační plochu pod mostem v ulici Olomoucká, a to až po
ulici Vrahovickou. Tato stavební
investice byla v plánech města už
na jaře tohoto roku, jenže veřejná
zakázka byla tehdy zrušena.
Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na
projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby a dokumentaci pro provedení stavby na investiční
akci s názvem Cyklistická stezka
v ulici Říční v Prostějově byl schválen vedením města již v měsíci dubnu. „Tehdy jsme obdrželi jednu nabídku, která však výrazně překročila
předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky 2,4 milionu korun s DPH.
Proto byla veřejná zakázka zrušena

2ąGF NGV[ D[N X 1NQOQWEMÆ WNKEK X[DWFQX¾P RQF OQUVGO RQFLG\F RTQ E[MNKUV[
CEJQFEG0CXC\QXCVDWFGDT\[E[MNQUVG\MCCåPC8TCJQXKEMQWWNKEK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

a vyhlášena nová,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Rozehnal s tím, že celkem bylo nově doručeno pět dalších
nabídek. „Nejvýhodnější nabídku
nakonec předložila společnost DIPONT Libouchec, a to ve výši 760
tisíc korun bez DPH. Další nabídky
byly v rozmezí od 870 tisíc korun
až téměř po 1,5 milionu korun bez

-LąÊ:RONHUNRQHéQ÷SRWNDOV¾PVHEH

DPH. Je třeba říci, že v novém programovém dotačním období je očekávána významná finanční podpora
na výstavbu cyklostezek formou až
85 procent z celkových uznatelných
nákladů. Věříme proto, že se žádostí
o dotaci bude město úspěšné,“ uzavřel náměstek primátora Jiří Rozehnal.
(mik)

$VWXGHQWL*-:E\OLXWRKR
Sochaři Miloši Karáskovi se podařilo kolemjdoucí vtáhnout do hry

PROSTĚJOV Co je to za blbost?
Jak to jako myslí? To se asi spletli! Právě takové reakce nejčastěji
vzbuzoval mezi lidmi z Prostějova
nápis na mramorové desce, která byla před více jak dvěma roky
umístěna na dům na Pernštýnském náměstí. Dvě poloviny
bronzové busty známého prostějovského rodáka jsou zde doplněny výrazným nápisem: „Na tomto
místě v noci 23. června 2021 básník Jiří Wolker potkal sám sebe“.
Vše je doplněno úryvkem z básně.
Zatímco většina lidí kolem desky
jen netečně prošla a další u ní nechápavě kroutili hlavami, desítka
zvídavých a veselých studentů
Gymnázia Jiřího Wolkera se pokusila přijít celé věci na kloub.

ském náměstí v Prostějově veselo. Desítka mladých lidí se fotila
u desky, kterou zde město nechalo
umístit v březnu 2019. „Je to asi rok
a půl, co jsme po jednom z řady našich pravidelných setkání procházeli městem a všimli si této desky.
Vůbec jsme nechápali, co je tím
myšleno. Jistá bizarnost a časová
nesmyslnost nápisu nás ovšem zaujala, a tak jsme si datum, které je
na desce uvedené, poznamenali do
svých kalendářů. Rozhodli jsme se,
že se tu v daný termín prostě musíme sejít, což se nám i podařilo,“
vysvětlil nám Michal Šilhánek, kterého Večerník ve středu po setmění
spolu s ostatními u desky potkali.
Přítomné kromě zájmu o společenské dění u nás i ve světě spojovala
jedna věc. „Všichni, kteří jsme
Martin ZAORAL ještě
se tu sešli, jsme buď studenti, nebo
Ve středu 23. června kolem dvaa- absolventi gymnázia, které má jmédvacáté hodiny bylo na Pernštýn- no Jiřího Wolkera přímo ve svém

EXKLUZIVNĚ

názvu. Takže je to pro nás srdeční
záležitost,“ ozřejmil student Mezinárodních vztahů na brněnské
Masarykově univerzitě, který dle
vlastních slov o okolnostech zrodu
desky i záměru autora dosud nevěděl téměř nic.
Pouze díky své zvídavosti se dozvěděl, že se deska na Pernštýnském
náměstí jmenuje Wolker vs. Wolker
a je po desce neznámého čtenáře
umístěné v Městské knihovně v Prostějově druhou tzv. dememoriální
deskou z dílny Miloše Karáska. „Jejich koncept vychází z tradiční formy
pamětních tabulí, ale svou zdánlivou
absurdností cíleně atakují diváka.
Smyslem této zápletky je intelektuální útok na jeho vědomí, snaha o vtažení do informační hry a následné
spuštění volného myšlení,“ vysvětlil 6CVQXGUGN¾RCTVCUVWFGPVč),9PCRNPQRTQM¾\CNC &GOGOQTK¾NPÊFGUMCD[NCPCFčOPC2GTPwVÚPUMÆOP¾O÷UVÊWOÊUV÷PC
(QVQCTEJKX/iKNJ¾PMC
Večerníku smysl desek sám sochař, åGO¾UO[UNRTQPGUO[UN (QVQCTEJKX/iKNJ¾PMC XDąG\PW
který je rovněž autorem oblíbené hlavním prostějovském náměstí či Husserlovi, kterou lze najít na budo- kde kdysi stával rodný dům později
sochy básníka sedícího na lavičce na pamětní desky věnované Edmundu vě Finančního úřadu, tedy v místech, celosvětově známého filozofa.
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Chvíle, kdy město zeje prázdnotou a většina Prostějovanů tráví dovolenou mimo náš region, jsou jako stvořené pro dohnání všech restů.
Hlavně těch úředních. Pro mnohé to budou otravné okamžiky, ale kdy
si zajít na úřad, když ne právě teď?
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Do jakýchkoliv kšeftů ani zaručených
obchodních transakcí se nyní vůbec
nepouštějte. Nemáte totiž dostatečné finanční zálohy, abyste mohli
čelit případným ztrátám. Vytvořte
si v tyto dny pohodu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Ještě před
víkendem se seznámíte s člověkem,
který vás okouzlí na první pohled.
Vaše pozvání ke strávení společných
víkendových dní neodmítne, takže
budete v sedmém nebi. Začne vám
nový život.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Většinu volných chvil strávíte s rodinou
u vody nebo na chalupě. Na práci
úplně zapomenete, což je samozřejmě dobře. Relax jste potřebovali
velice nutně, odpočinete si fyzicky
i psychicky.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Buďte
enormně obezřetní, lehce se můžete stát obětí zlodějů. Případná ztráta
peněženky s hotovostí i platebními
kartami by vám mohla zkazit celou
dovolenou. Raději všechny cennosti svěřte partnerovi.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Zcela vás
vykolejí dar od příbuzných. Bude
nečekaný a hodně drahý. Najednou
si uvědomíte, že jste v rodině velice
oblíbení, což vás zahřeje na duši.
Ale pozor, onen dar nebude jen tak,
někdo po vás bude něco chtít.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nenechte se vůbec ničím rušit a nekazte si
dovolenou. Pokud vám někdo zavolá z práce, hovor neberte. Ostatně
vůbec nejlepší bude, když mobil
i tablet necháte doma. Beztak jste
jen otroci těchto přístrojů.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pokud
jste sami, nehrňte se do seznamování! Toto léto si ještě užijte singl,
protože jedině tak strávíte dny volna
v pohodě a bez jakýchkoliv závazků.
Na nového partnera myslete až po
prázdninách.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Myslete daleko více na své zdraví, v posledních měsících jste ho výrazně
zanedbávali. Vůbec by neuškodilo,
kdybyste po dlouhých létech zašli
k lékaři a nechali si své tělo řádně
prohlédnout. Budete se divit.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Neztrácejte čas řešením malicherností,
spíše se zaměřte na důležité problémy, které vás v posledních týdnech
sužují. Co kdybyste si konečně dali
do pořádku své účetnictví? Máte
v něm zmatky.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1. Na
co tento týden sáhnete, to vám pod
rukama rozkvete. Dařit se vám bude
kupodivu také ve vztahu k tchýni,
která vás konečně uzná jako právoplatného člena rodiny. Využijte svůj
šťastný týden.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Stále
častěji hledáte věci, které jste si odložili neznámo kde. Pociťujete tak
čím dál tím větší ztráty. Pište si raději seznamy, kam ukládáte především
účty, faktury a další potvrzení. Jinak
přijdete na buben.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Své aktivity plánujte podle počasí. Když ale
bude pršet, neznamená to, že celý
den prosedíte u televize. Přestože
by vám to asi problémy nečinilo,
mnohem lepší je udělat něco v domácnosti. Potěší to i partnera.

nákupní
servis
pro vás

2,25l

23,90

Fanta

2,25l

Coca Cola

2,25l

River Indian Tonic

2l

Top Topic Hrozen

1,5l
2,25l

Sprite

Naše
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Komora zprostředkuje opravy střech,
stavební práce nebo revize komínů
Členové Hospodářské komory pokračují v podpoře občanů
a podnikatelů na jižní Moravě,
které zasáhla bouře doprovázená
tornádem. Vedle střešních nebo
zednických prací a dodání obalových materiálů Hospodářská komora zprostředkovala přes začleněné Společenstvo kominíků ČR
také bezplatné revize spalinových
cest pro občany a podniky v zasažené oblasti nebo dřevěný materiál na prvotní úpravy poničených
střech. Komora upozorňuje zároveň na nutnost robustnější státní
pomoci firmám.
Z hlediska domácností i firem je
v současné době stěžejní oprava
střešních konstrukcí, které během
tornáda doznaly škody v podstatě na
všech domech. „Začleněné řemeslné
cechy velmi rychle zmobilizovaly své
síly a oslovily členské firmy s prosbou
o podporu jižní Moravě. V nejbližších dnech se první týmy řemeslníků
zapojí do prvních oprav poničených
budov. Vedle nezbytné finanční pomoci se tedy podařilo zajistit i personální a odborné kapacity. Mimo jiné

z řad klempířů nebo pokrývačů,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské
komory Roman Pommer. „Sdílíme
sounáležitost se všemi, které postihlo tornádo v obcích na Hodonínsku
a Břeclavsku. V těchto dnech už v postižených oblastech pracují desítky
našich členů. Ti provádí zdarma kontroly a revize komínů, aby zjistili rozsah
poškození a stanovili způsoby a možnosti provedení jejich nutných oprav
či rekonstrukcí. Aktuálně oslovujeme
další členy s prosbou o zajištění revizí
komínů v poničených domech,“ uvedl prezident Společenstva kominíků
ČR a člen představenstva Hospodářské komory Jaroslav Schön.
„Podnikatelům a záchranným složkám v současnosti pomáhají i dopravní firmy v regionu, které daly
záchranným složkám své parkovací
plochy k dispozici. Poskytují také
potřebné pohonné hmoty a další
služby spojené s nutnými pracemi na
místě,“ připomíná člen představenstva Hospodářské komory Martin
Mikl a místopředseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů.
Do pomoci lidem na jižní Moravě se

zapojili i členové OHK v Prostějově.
„Velice děkuji našim skvělým členským firmám Alika z Čelčic a Pila
Javořice ze Ptení za jejich velkorysé
dary lidem postiženým tornádem na
jižní Moravě,“ prozradila Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově.
Zatímco ALIKA zrealizovala závoz
základního lékařského vybavení,
kartonů pro přípravu drobných materiálů a součástek na stavby, pracovní rukavice, helmy, ochranné brýle,
kolečka a další, Pila Javořice darovala obcím postiženým tornádem
tolik chybějící latě a desky na střechy. „Okresní hospodářská komora
v Prostějově vyjadřuje obrovskou
lítost a podporu všem lidem postiženým tornádem na jižní Moravě.
Prosím držte se, i další naše členské
firmy se zapojí do pomoci vám,“
vzkazuje Chalánková.
Pro podnikatele k nabídkám materiální nebo personální pomoci
jižní Moravě nadále funguje mailová adresa podpora@komora.cz
nebo přímo na OHK Prostějov
ohkpv@ohkpv.cz, kam mohou
směřovat své nabídky.
(red)

Oznámení o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: SLADKÉ NÁPOJE...

Pepsi

infoservis
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Především v tomto parném létě jsou v supermarketech snad nejvyhledávanějším zbožím nealkoholické nápoje. A právě na jejich ceny se Večerník nyní zaměřil. „Velkou“
Pepsi Colu koupíte nejlevněji v Penny Marketu a Bille. Pokud vám více vyhovuje
Fanta s obsahem 2,25 litru, pak spěchejte do Billy. Stejné balení Coca Coly v PET
lahvi pořídíte za nejvýhodnější peníz opět v Bille. Dvoulitrový River Indian Tonic
pak mají za bezkonkurenčně nejnižší cenu v Penny Marketu a hroznový Top Topic o
objemu 1,5 litru pořídíte nejlevněji zase v supermarketech Billa. Za stejnou cenu pak
zakoupíte Sprite (2,25 litru) v Kauflandu, Bille či Tescu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 7. července 2021.

Informace pro trhovce
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PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova zveřejnilo informace potřebné pro přihlášení trhovců na
XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti 2021, které se uskuteční 11. a 12. září 2021 od 8:00 do 19:00
hodin na náměstí T. G. Masaryka, Žižkově náměstí a Pernštýnském náměstí.
Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku.
Kritéria výběru budou následující:
1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu
2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel
3. zboží řemeslné výroby
4. kvalita sortimentu
5. originalita a pestrost sortimentu
6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)
7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka
8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku
Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na
e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce
Přihlášku vyplňte čitelně a zašlete obratem na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení
DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní ul. č. 4, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu,
případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.
Termín uzávěrky přihlášek: 8. 8. 2021.
Přihláška k účasti je k dispozici pod článkem. Přílohou přihlášky zašlete fotografii vašeho stánku, eventuálně
nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise). V přihlášce rovněž uveďte případný požadavek na umístění vašeho stánku v prostoru náměstí.
Prodejci občerstvení mohou stánky otevřít již v sobotu 11. září 2021 od 9:00 hodin, ukončení prodeje v 19:00
hodin. Každý vybraný prodejce má z prostorových důvodů nárok pouze na 1 stánek 3 m široký! (Větší stánek
uvádějte v požadavcích přihlášky).

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Obec: Okluky
Obec: Dobrochov
Dne: 19. 7. 2021 od 7:30 do 15:00 Dne: 28. 7. 2021 od 7:00 do Dne: 30. 7. 2021 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec 16:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: DobroOkluky vč. chat a chata „Severka“ oboustranně ulice Radošovec od chov č. p. 126, 123, parc. č. K/762,
č. 636 po konec obce s čísly 672, K/755/1.
u Stínavy.
673, 734.
Obec: Tištín
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 20. 7. 2021 od 8:00 do 14:30 Obec: Prostějov
Dne: 2. 8. 2021 od 7:30 do 9:30
Dne:
19.
7.
2021
od
13:00
do
hodin. Vypnutá oblast: obouhodin. Vypnutá oblast: Základní
stranně ulice od č. 146, 120 a 123 15:00 hodin. Vypnutá oblast: celé škola Vrahovice, Majakovského 1.
kolem pošty a hostince Na rynku ulice Ječmínkova, Studentská vč. Obec: Prostějov, Vrahovice
ulicí končící čísly 83, 242 a 135 Reálného gymnázia a ZŠ, Tylo- Dne: 2. 8. 2021 od 7:30 do 15:30
až ke hřbitovu. Ulice za kostelem va meteostanice, Dolní 2, 2a, 4, hodin. Vypnutá oblast: ul. B. Martis č. 25 až 198, ulice od obchodu č. 6 vč. restaurace, Wolkerova č. 22 nů s č. 2, 4 a 6, J. Suka č. 4, Zátiší č. 5.
16 po č. 21, vč. č. 72 (Charvátský (restaurace), Petrské nám. - kostel Obec: Prostějov, Vrahovice
mlýn). Ulice od č. 243 a 245 po sv. Petra a Pavla, Cetin, a.s., Mo- Dne: 2. 8. 2021 od 7:30 do 15:30
č. 241 vč. novostaveb č. 254, 248, ravská vodárenská, a.s., město Pv, hodin. Vypnutá oblast: ul. Vraho253. Oboustranně ulice od č. 129 Puškinova 17, Jezdecká č. 4, 7-15, vická s č. 56b (obchod), 56d a č. 58.
a 148 po č. 195 a 154 vč. č. 240. Lidická č. 2-56, č. 1-59 + garáže Obec: Klenovice na Hané
a zahrady.
Samota s čísly 174, 216 a 217.
Dne: 2.8. 2021 od 10:00 do 12:00
Obec: Prostějov
Obec: Olšany u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: Klenovice
Dne: 22. 7. 2021 od 7:30 do 16:00 Dne: 21. 7. 2021 od 7:30 do na Hané: areál zš, oboustranně ulihodin. Vypnutá oblast: část obce 11:00 hodin. Vypnutá oblast: ce od č.101 a 229 po konec obce
Olšany od č. 39 a 45 (ve středu oboustranně část ul. Svatoplukova směr Ivan, ulice u školy s č. 282 až
obce) po konce obce sm. Prostě- od č. 39 a 56 po č. 53 a 72 + č. 78, 317, dále č. p. 324, 325, 326, 257,
jov, Studenec a Třebčín vč. přileh- 80, Sokolská č. 1,celé ul. Hvězda 281, 295.
lých ulic, ul. sm. ZD, areál ZD + ul. mimo č. 13, ul. Vl. Ambroze, Vrch- Obec: Bedihošť
za humny s č. 645, 647 po č. 642 lického včetně zemědělské školy. Dne: 3.8. 2021 od 7:30 do 15:00
a 664, MŠ, ZŠ, lokality RD za MŠ, Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť
ul. za nákupním střediskem - od Dne: 28. 7. 2021 od 7:30 do – č. p. 153, 161 až 169.
č. 405 celá pravá strana a levá od 11:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov
č. 89, 91 po č. 107 včetně, mimo část ul. Školní s č. 1 (kino), č. 2-22 Dne: 4. 8. 2021 od 7:30 do 11:00
fa. Mürdter - Dvořák spol. s.r.o. vč. MěÚ, Kramářská ul. s č. 3, 6, hodin. Vypnutá oblast: oboustranOdběratelská trafostanice Olšany nám. T. G. Masaryka s č. 18-25, ně ul. Rumunská od č. 25 a 26 po
Perštýnské nám. s č. 9-12, Vápenice ul. Dr. J. Horáka vč. garáží, obouu Pv ZD (č. 300622).
č. 1-23, Rejskova č. 2-4.
Obec: Pivín
stranně ul. Dr. J. Horáka od č. 16a
Dne: 23. 7. 2021 od 7:30 do 14:30 Obec: Držovice
(obchodní centrum) a č. 24 (ZáDne:
29.
7.
2021
od
7:30
do
hodin. Vypnutá oblast: Pivín, č.p.
kladní škola) po ul. Mozartova.
268, 296, K/882/2, K/892, K/889. 13:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Domamyslice
Olomoucká č. 208, Dr. Mičoly č. Dne: 5. 8. 2021 od 7:30 do 16:00
Obec: Kralice na Hané
Dne: 26. 7. 2021 od 7:30 do 15:30 26, celá ul. Na Romži mimo č. 3, hodin. Vypnutá oblast: levá strana
hodin. Vypnutá oblast: Kralice na ul. Svadůvky č. 16, ul. Tichá s č. ul. Jasmínové s č. 9 - 19.
Hané – č. p. 324, 325, parc. K/70/1. 470, 506, 446, 469, parc. č. 585/1.
EG.D, a.s.

téma večerníku
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Červenec přinese další rozvolnění opatření
OBCHODY
Nově platí pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních.
Doposud to byl jeden člověk na
15 metrů čtverečních. Toto omezení se nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka
a na doprovod zákazníka, který
je držitelem průkazu osoby se
zdravotním postižením. Stále také
platí vzdálenost mezi lidmi, kteří
nejsou členy jedné domácnosti,
alespoň 2 metry.

Vláda České republiky na svém jednání schválila další rozvolnění
proticovidových opatření, která měly původně platit od 1. července.
Nakonec se ta v řadě případů stalo už uplynulou sobotu. Změny se
týkají například škol, obchodů, služeb, kulturních akcí či restaurací.
Podívejte se nyní na nové úpravy, ať máte přehled.

V rámci kulturních představení
(koncerty, divadelní a filmová
představení atd.), na sportovních
utkáních, na kongresech a vzdělávacích akcích je nově za stanovených podmínek ve venkovním
prostředí možná účast až 5 000
diváků nebo posluchačů, ve vnitřním prostoru až 2 000.

Zvýšuje se kapacita bazénů a wellness zařízení, a to až na 75 % celkové kapacity.

KADEŘNICTVÍ

S účinností od 1. července 2021 se navíc také ruší všechna povinná pravidelná
testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navíc předpokládá, že lidem v MHD
a v obchodech již mají stačit pouze chirurgické roušky místo respirátorů.

21070810845
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Covid-19 a s ním spojená omezení, která vedla k uzavření kamenných obchodů, výrazně posílily
tuzemské internetové nákupy.
Češi také kvůli obavám z nákazy
nakupovali zboží na internetu,
kde utráceli miliardy korun. Jak
tomu je ale teď, když se život opět
vrací do normálu?
Během uplynulého roku významně
posílila oblast e-commerce, jedním z důvodů bylo již zmiňované
uzavření značné části kamenných
maloobchodních prodejen i dalších
provozů. Češi tak museli častěji volit
on-line nákupy. Navíc změny v běžném životě mnohých českých domácností, které přinesla pandemie
koronaviru a s ní související vládní
opatření, měly vliv i na potřebu Čechů pořídit si nové zboží. Lidé trávili více času doma, také pracovali
na home-office, děti se musely přizpůsobit novým podmínkám, kdy
školní výuka probíhala on-line, do
domácího prostředí se kvůli zavřeným fitness i dalším sportovištím
přesunulo také individuální sportování. K dlouhodobě nejprodávanějším kategoriím zboží v e-shopech
nicméně patří elektronika a domácí
potřeby, stoupá také podíl potravin.

19112211384

21070810846

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

,IGDI@IµFPKT I@=J

21070810848

V klubech a zařízeních stravovacích
služeb je už možné produkovat
živou hudbu, v platnosti naopak
prozatím zůstává zákaz tance. „Při
tanci dochází mezi osobami k úzkému kontaktu, při kterém je vysoká
pravděpodobnost šíření kapének.
Tím se zvyšuje také riziko přenosu
onemocnění covid-19,“ vysvětlila
hlavní hygienička Pavla Svrčinová
důvody, proč doposud trvá trochu
absurdní zákaz tance.

KULTURNÍ AKCE

BAZÉNY

U epidemicky rizikovějších činností (kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, masáže apod.) se
nově ruší podmínka poskytování služby v jeden moment pouze
jednomu zákazníkovi. Stejně tak
se ruší povinná evidence zákazníků. Ti ale stále budou potřebovat test, očkování či potvrzení
o prodělání nemoci před méně
než 180 dny.

RESTAURACE,
KLUBY A BARY

SOUKROMÉ
A HROMADNÉ
AKCE
Zvýšení maximální kapacity se
týká také soukromých a veřejných
hromadných akcí, a to na přítomnost až 500 lidí uvnitř a 1000 lidí
venku.
Podle Českého statistického úřadu
pak v případě nakupování potravin
a nápojů přes internet se Česko
nachází nad průměrem Evropské
unie, a to hned za sousedním Německem.
Lidem v internetových obchodech
nic nechybí. Nevýhodou však je, že
nemůžete vidět zboží na vlastní oči
nebo si ho vyzkoušet. Na internetu
jsou velmi oblíbené menší a střední e-shopy, na kterých Češi nakupují stále častěji. Jedním z faktorů
je podpora lokální ekonomiky.
Tyto e-shopy navíc bývají specializované na vybraný sortiment,
u kterého tak mohou zákazníkům
poradit mnohem lépe. Nákupy na
internetu jsou stále početnější než
předešlé roky. Obrat e-shopů byl
v letošním prvním čtvrtletí o 16
miliard korun vyšší než ve stejném
období loňského roku. To napovídá, že se lidé internetového nakupování nevzdají ani teď, když už
jsou prodejny opět otevřené. Ono
nakupování z domova je přece jen
pohodlnější než nákupy přímo
v obchodech. I přes statistiky je
teď ale jasné, že se lidé do obchodů
opět vracejí a berou některá nákupní střediska útokem.

21070910885

Pandemická krize planety ovlivnila nejen veškerý život,
značný dopad měla i na obchody a služby. Někde došlo ke změně, jinde k zastavení výroby, obchody přešly
k digitálním košíkům. S postupným rozvolněním protiepidemických opatření se vše vrací do normálu. Od
1. července se změny v opatření dotknou i obchodů,
služeb, ale i kulturních akcí. V dnešní tematické straně
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se na seznam nových pravidel, která budou platit, zaměříme. Poté se v krátkosti
podíváme přímo na nakupování.
Texty připravila:
Eva Reiterová

21070910849
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PRÁCI NABÍZÍ

Do zavedené restaurace přijmeme
číšníka/servírku na HPP.
Tel.: 775 780 045
Firma na šití kožené konfekce hledá šičky
a pomocné síly do výroby. Dobré platové
podmínky. Dotazy na tel.: 603 834 529
Do zámečnické výrobní firmy přijmeme
zručné brigádníky, důchodce, studenty.
Info tel.: 603 533 508; technikpv@seznam.cz

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
16. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Tel.: 776 808 064

nabídka pracovních míst / řádková inzerce
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Mistr/-ová
Odborný/-a referent/-ka
Optomerista/-ka
Prodavač/-ka
Řidiči sk. C+E

38 000 Kč
20 000 Kč
35 000-50 000 Kč
18 500 Kč
32 000-48 000 Kč

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou
bakalářské
základní+praktické
základní+praktické

Mürdter Dvořák, Olšany u Pv
ALIKA, Klenovice na Hané
Eurooptik, Prostějov
Karlova pekárna, Prostějov
BODOS Czechia, Pv

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.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodejní asistent/-ka

111 Kč

turnusový

střední odborné

ARSCOM, Prostějov

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

21061810792

21041610445

21062410834

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

nabídka pracovních míst / řádková inzerce
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V Olomouckém kraji došlo
OLOMOUCKÝ KRAJ V červnu
poklesl celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji na 14 993, počet hlášených
volných pracovních míst vzrostl
na 9 049 a podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 3,5 procenta. Tato
další optimistická data zveřejnil
Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Olomouci minulý pátek. K poklesu nezaměstnanosti došlo také
na Prostějovsku. Pracovní úřad
v kraji registruje snižování počtu
lidí bez práce už třetí měsíc za sebou, za pozitivními čísly stojí také
větší možnost sezónních prací.

NGDOåtPXVQtçHQt
QH]DPěVWQDQRVWL
V Prostějově je bez práce
už „jen“ 1 774 lidí,
volných pracovních míst je víc
počtu nezaměstnaných. Na konci

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost). (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Tel.: 736 791 091
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. NeproRodina shání ke koupi dům v PV a okolí.
dávejte překupníkům, ale odborníkům
Tel.: 737 601 184
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Koupím byt nebo dům do 10 km tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
od Prostějova k rekonstrukci.
Tel.: 777 164 309
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
Pronajmu plně vybavený byt 1+1 nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
v Prostějově. Tel.: 704 416 641.
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kaPronajmu pěkný byt 1+kk po re- pesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
konstrukci blízko centra PV. Nájem- porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
né 6.590 Kč + inkaso. Volný ihned. keramiku, staré hračky, šperky ze stříPENB E. Jen vážní zájemci. RK nevolat. bra a zlata i zlomkové, bižuterii, minTel.: 776 808 064
ce, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohledSLUŽBY
nice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
Stavební práce Ščuka & Bureš,
jednání. Tel.: 605 138 473
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.

Vykupujeme starý nábytek do
roku 1965, lampy, lustry, hodiny,
hudební nástroje, staré vzduchovky
i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou,
staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

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

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

V

16011421482

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

Podíl nezamìstnaných osob v okresech Olomouckého kraje a v ÈR k 30. 6. 2021
<FTQL-TCLUM¾RQDQéMC·2è4X1NQOQWEK

KOUPÍM

KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

21062420833

prostřednictvím úřadu práce. Je to
o 120 méně než v předchozím měsíci a o 176 více než ve stejném období minulého roku. Dalších 1 071
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ podal tradičně velice konkrétní
informace Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje
byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. „Nejvíce se
počet nezaměstnaných snížil v okrese Olomouc (o 370 osob); k největšímu procentuálnímu poklesu
ale došlo na Jesenicku, a to o 18 %
– jedná se o vůbec největší okresní
pokles v rámci ČR. Co se týká Prostějovska, tady bylo k 30. červnu
evidováno 1 774 lidí bez zaměstnání, z toho 1 027 žen. Počet volných
pracovních míst je zde hlášen v počtu 1 817 a podíl nezaměstnaných
činí 2,4 %,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ke konci měsíce bylo evidováno
na ÚP ČR, Krajské pobočce v Olomouci 7 804 žen. Jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil
52 %. „V evidenci bylo dále 2 448
osob se zdravotním postižením,
což představovalo 16 % z celkového

REALITY

21070820842

K 30. červnu 2021 evidoval Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 14 993 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 1 226
nižší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 12
osob – čili poprvé od března loňského roku došlo k meziročnímu poklesu nezaměstnanosti. Z celkového
počtu bylo 14 046 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od
15 od 64 let. Bylo to o 1 266 méně
než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší
o 57. V průběhu měsíce bylo nově
zaevidováno 1 675 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více
o 20 osob a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku méně
o 548 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 901 uchazečů,
což bylo o 32 osob více než v předchozím měsíci a o 637 osob více
než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 830,
to je o 262 méně než v předchozím
měsíci a o 50 více než ve stejném
měsíci minulého roku, 489 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno

ventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 107 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl vyšší
o 44 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 %. Podporu
v nezaměstnanosti pobíralo 4 381
uchazečů o zaměstnání, což je 29
% všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob,
tedy počet dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let k obyvatelstvu stejného věku,
k 30. červnu meziměsíčně poklesl
na 3,5 %, což je poprvé od listopadu 2020 nižší hodnota než v celé
ČR. Podíl nezaměstnaných osob
vyšší než republiková hodnota vykázaly pouze dva okresy – Přerov
a Jeseník. Naopak nejnižší podíl
nezaměstnaných byl zaznamenán
v okrese Prostějov, a to 2,4 %,“ přidal další čísla Jaroslav Mikšaník
s tím, že podíl nezaměstnaných žen
poklesl v Olomouckém kraji na 3,8
%, podíl nezaměstnaných mužů se
rovněž snížil na 3,3 %.
Olomoucký kraj evidoval k 30. červnu celkem 9 049 volných pracovních
míst. „Jejich počet byl o 215 vyšší
než v předchozím měsíci a o 1 236
vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadali v průměru 2
uchazeči, z toho nejvíce v okresech
Jeseník a Přerov (2,4), naopak
nejméně v okrese Prostějov (pouze
1 uchazeč o zaměstnání na jedno
volné místo). Z celkového počtu
nahlášených volných míst bylo 784
vhodných pro osoby se zdravotním
postižením, na jedno volné pracovní
místo připadaly 3 osoby. Volných
pracovních míst pro absolventy
a mladistvé bylo registrováno 2 233,
na jedno volné místo připadalo 0,3
uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst
v Olomouckém kraji bylo 4 500 míst
bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 4 549 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze
zahraničí. V rámci aktivní politiky
zaměstnanosti bylo od počátku roku
prostřednictvím příspěvků podpořeno 1 181 osob, z toho bylo do
rekvalifikačních kurzů zařazeno 219
osob,“ uzavřel analytik trhu práce Jaroslav Mikšaník.
(red)

2106252084

21061620769

21062220812
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Podíl nezamìstnaných v okresech kraje (mapa kraje) června bylo evidováno 584 absol-

PRODÁM
Prodám st. parcelu v Konici.
Tel.: 606 605 690
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Že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
v srdci zůstává jen bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 16. července 2021
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Vlasty VIČAROVÉ
z Laškova.
Kdo jste ji měli rádi,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Synové Jiří a Dušan
s rodinou.

Dne 8. července 2021
uplynulo 100 let od narození
pana Vojtěcha JANEČKA
z Čech pod Kosířem.
Zároveň jsme si dne
18. března 2021
připomenuli 41 roků
od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají
syn Vojtěch s rodinou
a dcera Marie s rodinou.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 3. července 2021
uplynulo sedm let,
kdy nás navždy opustil
pan Milan VYROUBAL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná celá rodina.

13. července 2021

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli
k narozeninám přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

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

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
krutý osud nám Tě vzal,
smutný domov
a cestu na hřbitov zanechal.

Dne 16. července 2021
by se dožila 67 let
paní Hana VAŇKOVÁ
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
synové a vnoučata.

Dne 17. července 2021
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Dagmar UJCOVÉ.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo jste ji měli rádi,
děkuje manžel,
dcera a syn s rodinami.

Dne 13. července 2021
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Petra SKLÁDALA
z Přemyslovic.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Za lásku, za zlaté ruce,
za dobré srdce, za celý život,
za všechno dík.

Dne 17. července 2021
vzpomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Pavla ŠVESTKY
z Plumlova.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a syn s rodinou.

Dne 17. července 2021
to budou 4 roky,
co nás navždy opustila
paní Maria ŠTIPČÁKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Vy, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje vnuk Radek
s maminkou.

Dne 10. července 2021
tomu bylo 24 let,
co nás navždy opustila
naše maminka a manželka
paní Anička MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Manžel a děti s rodinami.

Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

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

Dne 7. července 2021
uplynulo 6 let,
kdy nás opustila
naše drahá a milovaná maminka,
babička a prababička
paní Libuše BUKVOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují synové
a dcery s rodinami.

Dne 10. července 2021
uplynulo 1. smutné výročí,
kdy nás náhle opustila
paní Hana MÜLLEROVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Jan,
dcera Kateřina
a syn Jan s rodinami.

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

Dne 7. července 2021
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty KRAJÍČKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 30. června 2021
jsme vzpomenuli
15. smutné výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Jitka,
dcera a syn s rodinami.

Proč nemohl s námi dál tu žít,
proč musel tak náhle odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
proč přišel ten osudný den.
Miloval život, miloval svět
a bylo mu tak málo let…

Dnes, tj. 12. července 2021,
vzpomínáme 30. smutné výročí
od tragického zesnutí
našeho milovaného syna, bratra,
švagra a strýčka
pana Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

Dne 15. července 2021
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
paní Zdenky BALUŠÍKOVÉ,
rozené Choré
z Vrchoslavic.
S láskou vzpomíná
manžel Josef
a syn Roman s rodinou.

Dne 5. července 2021
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
naší maminky
paní Marie FIALOVÉ,
rodačky z Lipové.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Dne 15. července 2021
by se dožil 85 let
pan Milan NĚMEC
z Prostějova.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte prosím s námi.
Děkuje manželka s rodinou.

Dne 6. července 2021
tomu bylo již 20 roků,
co nás opustila tetička
paní Marie ZEDNÍČKOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují Trávníčkovi.

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

Úsměv měla na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši…

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
Dne 4. července 2021
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
naší drahé maminky,
babičky a prababičky
paní Vlasty BALZEROVÉ
z Prostějova,
a dne 22. července 2021
by se dožila 99 let.
S láskou vzpomíná
syn Ervín s rodinou
a dcera Petra s rodinou.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
16. července
v 10.00 hodin

Dne 7. července 2021
jsme vzpomenuli
28. výročí od tragického odchodu
našich rodičů

Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem v srdcích
vzpomínají dcera Drahomíra,
vnuci Tomáš a Jirka,
vnučka Hanka
a sestra Miluška s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům,
kteří je měli ze srdce rádi.

Dne 18. července 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Jiřina JANDELKOVÁ.
S láskou vzpomíná
manžel Josef s Utytou,
dcera Táňa s rodinou
a dcera Hana s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Blanka Pospíšilová 1929
Žárovice Pondělí 12. července 2021
Jaromír Dvořák 1946
Prostějov Marie Moldříková 1933 Čechovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Zdeněk Neuschel 1939 Kelčice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Danuše Dobiášová 1936
Prostějov
Úterý 13. července 2021
Jiřina Muchová 1940
Brodek u PV Věra Pospíšilová 1941 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Texl 1936
Domamyslice Marie Dopitová 1938 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Zapletalová 1935
Hradčany Středa 14. července 2021
Jiří Pagáč 1963
Kostelec n/H Petr Škrabal 1977 Čechovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marta Márová 1930
Čechovice Čtvrtek 15. července 2021
Božena Plhalová 1928
Kobeřice Jaroslava Hloušková 1947 Protivanov 15.30 kostel Protivanov
Věra Paráková 1921
Klopotovice Pátek 16. července 2021
Zdeněk Havránek 1938
Vyškov Marie Kolaříková 1920 Sněhotice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Slepánek 1943
Kostelec n/H Jitka Puppová 1929
Prostějov Pavel Gottwald 1957
Vyškov
František Lukášek 1921 Kostelec n/H Oldřiška Ponížilová 1928 Vřesovice Zdenka Tomášková 1929 Kostelec n/H
Květoslava Snášelová 1928 Prostějov Václav Zatloukal 1936
Mostkovice Josef Stuška 1964
Otaslavice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Zukal 1962 Kostelec n/H
Adolf Ptačník 1943
Prostějov
Dne 15. července 2021
uplyne 20 let,
kdy nás náhle opustil
pan Mgr. Jan GEISLER.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi, rodina.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 12. července 2021
Helena Skoumalová 1946 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. července 2021
Anton Faško 1932 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějo
Čtvrtek 15. července 2021
Jana Šlézarová 1941 Držovice 10.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Nadymáček 1936

Prostějov

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Náměstí spojenců
Kateřina RYBAŘÍKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

I sedmadvacáté 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 15. 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.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Martin Křupka
Michal TICHÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstup.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NA ZASTÁVCE
Sofie MALÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na občerstvení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 1, 7, 4
Kamila CETKOVSKÁ, Prostějov
Výherce získává:
Výh
V
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
SU
DO
KU

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?
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KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ponožky od Marušky vždy do každého počasí a nálady
Jaroslav VEČERKA, Držovice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
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AREÁL, ARGOT, BRKO, DAKL, DANIO, DRBY, CHRLIČ, IDOL, IGLÚ,
INAK, KAPSA, KNÍR, KOUDEL, KVÁDRO, MOLI, OCAS, ODDÍL,
OTOK, OZEV, PAUSA, POLOBŮH, SKLO, ŠÁLA, ŠOPA, ŠUPA, TANK,
TĚLA, VLAKY, ZEMĚPIS, ŽOLD
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I V LÉTĚ JE UČENÍ…...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky poupravili legendární zpěvačku a velkou
hvězdu programu Prostějovského léta 2021, kterou proslavil mimo jiné duet s Petrem Rezkem Duhová víla...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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13. července 2021

zveme vás...
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XIV. ROCK MEMORY OF
KDY: SOBOTA 17. ÈERVENCE 2021, 18:00 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$

Již čtrnáctý ročník tradiční hudební akce ROCK MEMORY OF je za
dveřmi. V areálu pláže U Vrbiček
na břehu plumlovské přehrady si
tuto sobotu 17. července můžete
užít vystoupení místních legendárních kapel. Přijďte i vy zavzpomínat na pověstné regionální muziky.
Akce, na které pravidelně vystupuje pětice kapel KEKS, KONTAKT, ATD, QUERCUS a PLUS,
primárně vznikla jako věnování
památce zesnulých prostějovských
hudebníků, mezi nimiž byli Miroslav Vysloužil st., Miroslav Vysloužil
ml., Miroslav Čech, Petr Dvořák,
Miroslav Kolba, Miroslav Řehák,
Pepa Šplíchal, Jaromír Kaňák, Alois
Grepl a mnoho dalších. Svůj účel
drží tento hudební festival doposud,
a navíc se těší stále vetší oblibě.
„Je to vzpomínka na hudebníky,
kteří se v těchto starých prostějovských kapelách pohybovali. Tímto
jim vzdáváme hold,“ vysvětluje zrod
akce Petr Zlámal z pořádající agentury HIT TRADE.
Tento hudební svátek nemyslí jen na
ty, kteří již mezi námi nejsou, ale také
na ty, kteří potřebují pomoc. „Celá

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

udáulost je navíc pojatá jako charitativní a nějaké finanční prostředky jsou
vždy věnovány potřebným. Letos
ještě není rozhodnuté, komu peníze
poputují. Patronem akce je první náměstek prostějovského primátora Jiří
Pospíšil, který je v součinnosti s agenturou,“ dodává Petr Zlámal.
ROCK MEMORY OF je jednou
z největších akcí regionu, na kterou
se každoročně sjíždějí tisíce návštěvníků. Nenechte si ji ujít ani vy. „Lidé
by se měli začít znovu bavit, začít žít

normálně a vrátit se do starých kolejí. Zapomeňte na všechno špatné
a přijďte se pobavit!“ vzkazuje šéf
pořádající agentury.
Předprodej
vstupenek
je
k dispozici tradičně v prodejně tabáku na náměstí T. G.
Masaryka nebo v síti Ticketportal za zvýhodněnou cenu
150 korun. Na místě budou vstupenky k dostání také, a to za 200
korun. Autobusové svozy z Prostějova jsou opět zajištěny.
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0HWUR
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. července
17:30 BLACK WIDOW
scifi USA
20:00 NA PALUBU!
francouzská komedie
úterý 13. července
17:30 POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE
drama Francie
20:00 MSTITEL
česká komedie
středa 14. července
17:30 VYŠEHRAD: SERYJÁL
česká komedie
20:00 DELETE HISTORY
Komedie Francie
čtvrtek 15. července
15:00 PODFUK
ZA VŠECHNY PRACHY
komedie USA
17:30 SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
animovaná komedie USA
20:00 BOŽE, TY SEŠ HAJZL
německá komedie
pátek 16. července
15:00 RAYA A DRAK
animovaná komedie USA
17:30 BLACK WIDOW
20:30 DŘEVĚNÁ MÍSTA
studentský film
sobota 17. července
15:15 RAYA A DRAK
17:30 ANETTE
muzikál Francie
20:15 ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ
ŠAMPIÓNŮ
horor USA
neděle 18. července
10:30 RAYA A DRAK
15:00 MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
český rodinný film
16:45 BOŽE, TY SEŠ HAJZL
19:00 MATKY
česká komedie
21:00 ZABIJÁKOVA ŽENA
A BODYGUARD
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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

0X]HXPDJDOHULH
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské
do 29. srpna
FLÓRA A FAUNA
Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
výstava obrazů
do 29. srpna
DOPOSUD
výstava děl Kamily Hájkové
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středa 14. července
21:30 NIGHTLIFE: NA TAHU
komedie Německo
pátek 16. července
21:30 ROKETMANN
životopisné drama Velká Británie
sobota 17. července
21:30 BÁBOVKY
česká komedie
neděle 18. července
21:30 PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE
fantasy pohádka ČR
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Chystá se první
ƊĀđƂåƖĎŉƊņƽ΄ƖƂĮ
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PROSTĚJOV Máte zájem o starožitnosti? A chcete si udělat radost? Nebo
jste jen zvědaví? Pak byste si tuto neděli 18. července od 7.00 do 12.00
hodin neměli na tržnici nechat ujít
1. sběratelský trh v Prostějově. I vzhledem k plánovanému počtu prodejců se
již nyní dá říci, že to bude stát za to.
Máte doma zajímavé věci, ale už nevíte, co
s nimi? Rádi byste si do bytu pořídili zajímavou starožitnost, ale nikde nemůžete
narazit na to pravé? Pak není od věci vyrazit
na obnovený „bleší trh“ v Prostějově.

„V nabídce budou starožitnosti, staré
hračky, historické sklo, porcelán, obrazy,
sošky, hodiny, hodinky a mnoho dalšího
zajímavého sběratelského zboží,“ nastínil
galerista Jindřich Skácel, který s nápadem
na obnovu nedělních sběratelských trhů
přišel. „Mám již potvrzeno mnoho prodejců, bude k vidění i ke koupi mnoho
krásných starožitností,“ přislíbil s tím, že
doufá, že se ze setkání stane nová tradice.
Prodejci zaplatí poplatek dvě stovky za
stůl, veřejnost bude mít vstup zdarma.
(mls)
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Neckyáda v Brodku u Konice
Sbor dobrovolných hasičů a kulturní
komise při Obecním úřadu v Brodku
u Konice všechny srdečně zve na soutěžní
odpoledne u vody a v ní, které se bude konat v sobotu 17. července od 13:00 hodin,
kdy se bude konat sraz a příprava plavidel.
Od 14:00 hodin bude připraveno představení posádek a zahájení Neckyády.
Následovat bude soutěž o nejvtipnější
plavidlo vyrobené po domácku, rychlostní pádlování ve vaně, plovoucí lávka odvahy a další disciplíny. Akci bude moderovat
Doktor Havelka. Připraveno bude bohaté
občerstvení z udírny.
Nářez rocku se chystá na nadcházející
víkend do Plumlova. V pátek 16. a v sobotu 17. července proběhne na nádvoří zámku v Plumlově akce, během níž
se můžete těšit na vystoupení skupin
UDG, Calibos, Ivan Mládek & Banjo Band, České srdce, Tomáš Kočko
& orchestr či Dilated.

SDH Hrochov srdečně zve všechny děti
i dospělé na tradiční akci Z pohádky do
pohádky aneb Putování s námořníky.
Akce se bude konat v sobotu 17. července od 14:00 hodin na návsi v Hrochově.
Do Hrochova připlují námořníci a přivezou s sebou spoustu pohádkových
bytostí, her a další zábavy. Mezi 14:00 až
16:00 hodin bude možné navštívit pohádkový les, následovat bude promenáda pohádkových bytostí a námořnická
diskotéka. Připraven bude i bohatý doprovodný program a občerstvení.

Knihovna

Na nádvoří zámku
pátek 16. července
pátek 16. a sobota 17. července
Uprkova 18, Prostějov
21:30 NOVÁ ŠICHTA
ROCKOVÝ
VÍKEND
do 5. září
koncert skupin UDG, Calibos, Ivan Mlá- dokumentární film ČR
FENOMÉN SAUDEK
dek & Banjo Band, České srdce, Tomáš sobota 17. července
výstava fotografií
21:30 GUMP-PES:
početná kolekce manýristických fotogra- Kočko & orchestr a Dilated
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
fií, na nichž se objevuje i ikonická „zeď,“
český rodinný film
dominanta ze 70. let minulého století,
ale i mnoho dalších a také obrazy, kte=½PHN
=½PHN
rými se slavný fotograf vyjadřuje v poslední době, je dovezena do Prostějova ¤HFK\S.RVÉÔHP
Konice
poprvé a originálním doplněním jsou
do 8. srpna
fotografie prostějovských tvůrců, kteří neděle 18. července
tak chtějí vzdát poctu ikoně vzbuzující VELKÁ CENA OLOMOUCKÉHO OBRAZY
KRAJE V TERÉNNÍ LUKOSTŘELBĚ výstava Milady Lenfeldové
neskonalý obdiv

Desátý ročník nejmenšího open-air filmového festivalu na světě
s poetickou zkratkou MFFTv se bude
konat od pátku 16. července do neděle 18.
července ve Tvorovicích. Pořádá spolek
Syslov. „Mělo by být letos nové ozvučení
a doufám i ve fotokoutek, který už byl
přítomen v minulosti,“ prozradila jedna
z organizátorek Ludmila Hýblová. Návštěvníky každopádně čeká pěkný zážitek. Navíc i bohatý na filmy, jichž bude na
malou ves celá řada. „Plánujeme tři filmy
na pátek a tři na sobotu. První bude vždy
věnovaný dětem,“ potvrdila.

Putování
s námořníky v Hrochově

nám. T. G. Masaryka 2
neděle 17. července
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

/HWQÉNLQR
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Filmový festival ve Tvorovicích

Rockový víkend v Plumlově

Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 12. července
11:00 PIZZA KVÍZ
Mají vaše děti rády pizzu a rébusy? Pak
je pro ně knihovna to pravé místo! Každé prázdninové pondělí startuje soutěž
v luštění hádanek, křížovek a kvízů. Ze
správných odpovědí vylosujeme jednoho
výherce, který dostane čerstvou pizzu.
středa 14. července
10:00 DESKOHRANÍ
Letní počasí může být jako na houpačce, ale v knihovně je příjemně vždycky.
V prázdninové středy se u nás můžete
schovat a zahrát si deskovky. Hry vám vysvětlíme a s pravidly pomůžeme.
čtvrtek 15. července
10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Tak neváhejte a přijďte do
knihovny. Budeme společně vyrábět dárečky, upomínkové předměty a další drobnosti
z papíru a přírodních materiálů. Vhodné
nejen pro větší děti, ale i pro předškoláky.
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
zbavte se starého telefonu a vyhrajte
poukaz na nákup knih za 1 000 Kč

akce
v regionu...

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí...
(NRFHQWUXP,ULV
Husovo nám. 67, Prostějov
* od pondělí 12. do pátku 16. července
od 7:30 do 16:00 hodin se koná CESTA ZA POKLADEM – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Čekají vás hry
venku, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, poznávání přírody,
vycházky atd.
* v úterý 13. července od 7:45 do 13:30
hodin se z Běleckého mlýna uskuteční
LESNÍ VYCHÁZKA DO PTENÍ plná
hravých aktivit pro rodiny s dětmi.
* ve středu 14. července od 7:35 do
13:30 hodin je na programu vycházka Z PROSTĚJOVIČEK K ALOJZOVU pro seniory a další dospělé
zájemce, během níž se bude putovat
okrajem vojenského újezdu z Prostějoviček do Křenůvek. Odtud se
všichni vydáme do lesů u Alojzova
a k cennému mokřadu, cestou budeme hledat kešky.
* od pátku 16. července do pátku 23.
července se koná POHÁDKOVÁ
STEZKA PARKEM. Samoobslužná
hravá stezka s mnoha úkoly na téma
pohádek bude vyvěšena v parku na
Husově náměstí. Rodiče s dětmi si ji
mohou projít samostatně kdykoliv
v uvedené dny.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
SONS PROSTÌJOV
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
k zapůjčení kompenzační pomůcky.
Každé pondělí od 16:00, po telefonSlužby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
ické domluvě, nabízíme podporu
Bližší info na tel.:
a doprovázení při hledání řešení v čase
588 008 095, 724 706 773.
náročné životní etapy, či manželské krizi.
Poradenství pro rodiče při obtížích ve
vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Mgr. Bc.
Marcelou Anežkou Kořenkovou.

KDE SE CO DÌJE?

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po tel. domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

JELEN ZAPLNIL
ZÁMECKÝ
PARK

Foto: Michal Kadlec

Oblíbená kapela
zahájila Kulturní léto
v Èechách pod Kosíøem

18042710444

SPORT

MIL
U
2!Þ JEME
!.*
'

Číslo 27 •Ročník 25

SPOLEČNOST

!

Úterý 13. července 2021

3")(

7*í+6

Eskáčko přišlo
o další hráče,
další dva na zkoušce

Michal SOBECKÝ

DOBÝVÁNÍ HRADU
VIDĚLO 4 500 LIDÍ

ƔƔ Čtyřdenní dobývání plumlovského hradu bylo velice atraktivní a akce
přitáhla rekordní diváckou návštěvu
strana 28

PRIMÁTOR PRŮVODCEM
ƔƔ Primátor František Jura zahájil
Prostějovské turistické léto a zájemce
provedl po radnici
strana 30

2x foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Kosmetické změny? Ani náhodou! 1.SK Prostějov prochází pořádnými proměnami
kádru. Důvod je nasnadě: úspěšného týmu – a jeho hráčů – si už během sezóny začala všímat
konkurence. A jen co ročník skončil, začali se někteří hráči trousit jinam. Prostějov tak přišel nejen
o již dříve odejitého Šimona Šmehyla ale nově také o velkou část ofenzívy! Naopak, tým by měli
nově posílit třeba dva hráči Blanska. O místo v eskáčku se zároveň pere i obránce Vlašimi. Kam se
ale poděli Řekové, kteří byli na Hané taky na zkoušce…?

strana 26

Naleznete
uvnitř

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 35

➢

ŠKATULATA VE
FOTBALU

ƔƔ V okrese skončil další tým,
Výšovice navíc hlásí posun do fotbalového pralesa.
strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
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ƔƔ Přesně před 20 lety byl odhalen památník na místě starého židovského hřbitova ve
Studentské ulici v Prostějově.

ƔƔ Během prvního pololetí tohoto roku
přišlo na svět v prostějovské porodnici 376
dětí.
ƔƔ Nejteplejším dnem minulého týdne byl
v Prostějově čtvrtek, meteorologové naměřili v Kolářových sadech 31,6 stupně Celsia.

vs.

ƔƔ Starší přípravka fotbalových Čechovic
neodložila kopačky ani začátkem prázdnin,
naopak si děti užívaly soustředění v Autokempu Žralok.
ƔƔ Florbalisté FBC Playmakers Prostějov
mají po volební členské schůzi staronové vedení, v tom užším nadále pokračují Michal
Sobecký, Lukáš Brumlík a Miroslav Klimeš.
ƔƔ V pátek začala vernisáží výstava obrazů
Milady Lenfeldové v konickém komunitním centru, někdejší sokolovně.
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navštivte naše
webové stránky

PROSTĚJOV Každá příprava jednou končí.
Pro některé fotbalisty jde o nepříliš záživné
období, dvojnásob to však platí o fanoušcích. Ti prostějovští si ale přeci jen přijdou
na své. Donedávna byli zvyklí na to, že přípravu prakticky celou jejich tým odehraje
„venku“. Nicméně časy se mění. A tak čeká
eskáčko generálka na sezónu 2021/2022 na
domácí půdě. Soupeřem Slovan Rosice.
Třetiligový tým už se s eskáčkem dlouho na
hřišti nepotkal. A srovnání tehdejších týmů
s dnešními proto není příliš relevantní – zejména v Prostějově se od té doby kádr hodně změnil. A o jaké době to vlastně mluvíme? O ročníkuu
2012/2013, kdy se týmy střetly v rámci Moravskoslezezské fotbalové ligy. V ní budou nyní Rosice působit třetí
sezónu v řadě. V tom posledním nedokončeném ročníku byly desáté,
v tom předešlém obsadily páté místo. Snad i proto mohou působit jako
určitý outsider, a to zejména v porovnání s dalšími soupeři Prostějova
z letní přípravy (Baník, Slovácko). Nicméně sportovní manažer Prostějova Ladislav Dudík případnou lehkomyslnost krotí. „Může se zdát, že
půjde o snadného soupeře. Rosice jsou ale velice solidní tým, herně patří
k tomu lepšímu v MSFL,“ konstatuje na konto blížícího se zápasu. Jihomoravané však přišli počátkem července o velkou oporu, do Líšně jim
odešel pětigólový Adam Fila.
Generálka před prvním mistrovským utkáním F:NL 2021/2022 proti
Příbrami odstartuje na prostějovském hřišti areálu SCM Za Místním nádražím tuto sobotu 17. července v 10.00 hodin.
(sob)

PROSTĚJOV „Udělat krok do světa nepsaných zázraků“ si přeje ve své písni Vzhůru Gabriela V. G. Dcera
známého konického muzikanta Lojzy Grepla a trojnásobná maminka ke jmenované písni vydala svůj
čtvrtý videoklip. Najít jej můžete na kanálu YouTube.
Rockerka tělem i duší Gabriela V. G. žije muzikou už
přes dvacet let a je téměř jisté, že během této doby naprosto zapomněla stárnout. Lidé si ji asi nejvíce spojí
se skupinou Arest. Už pět roků se však naplno věnuje svému sólovému projektu. V roce 2019 vydala své

Foto: archiv Gabriely V. G.

debutové čistě autorské album nazvané Životní etapy,
které během živého koncertu pokřtila zpěvačka Anna
K. „Skladba je pilotním singlem z mého druhého alba,
které se právě připravuje,“ objasnila Gabriela V. G.
„Moravská Pink“ vystoupila uplynulou sobotu v konickém parku na koncertu kapel Harlej a Komunál, vidět
a hlavně slyšet ji ještě budete moci například 7. srpna na
Litovelském otvíráku či 20. srpna na prostějovských Pivních slavnostech, kde se představí společně s kapelami
Škwor a Respekt.
(mls)

kultura
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2x foto: Michal Kadlec

Jelen je česká akustická hudební skupina
hrající takzvaný roots music. Písně z vlastní tvorby vycházejí z populární hudby
jako je country, folk, bluegrass nebo
blues. A právě držitelé ceny Anděl jako
objev roku 2014 a kapela roku 2016 zahajovali ve středu 7. července celý program
Kulturního léta na zámku v Čechách
pod Kosířem. „Jsem rád, že jste dnes

Michal
KADLEC

pro Večerník
ík

PŮVODNÍ
NÍ
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BYL
U T

všichni přišli a společně si v tak hojném
počtu můžeme užívat tohoto koncertu.
Uplynulý rok byl velice náročný pro nás
pro všechny, pro celou společnost. O to
větší mám radost, že se dnes covidové
podmínky zlepšily natolik, že se tady můžeme takto potkat. Užijte si jistě skvělého
koncertu a doufejme, že podobných akcí
se budeme moci účastnit i nadále,“ řekl
těsně před vystoupením skupiny Jelen
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Právě Olomoucký kraj totiž významnou dotací podpořil celé Kulturní
léto na zámku v Čechách pod Kosířem.
Minutku po devatenácté hodině pak
na zámecké pódium vystoupila už

Klavíristka s sebou do Plumlova přinesla dobrou náladu, však to také je už
její desátý rok vystupování v obřadní
síni tamějšího zámku, kam se vždy
ráda vrací. „Jsem moc ráda, že jste si
v tomto krásném počasí udělali čas
a přišli jste si mě poslechnout,“ poděkovala Barbora Dostalíková s úsměvem svým posluchačům.

Eva REITEROVÁ

moc ráda, že se tady vytvořila taková
tradice a že sem můžu jezdit,“ sdělila
dojatě Dostalíková. „Za to bych chtěla
poděkovat Kateřině Jenešové, která to
kdysi takto vymyslela,“ dodala klavíristka.
Celé vystoupení i s přídavkem sklidilo
velký potlesk od zhruba dvaceti posluchačů, kteří obřadní síň vysokého
zámku navštívili. „Přišla jsem si Barboru Dostalíkovou poslechnout poprvé.
Koncert se mi moc líbil. Klasickou
hudbu hranou na klavír mám ráda,
navíc je to v tak krásných prostorách.
Jestli bude i ten podzimní koncert, tak
na něj určitě také přijedu,“ svěřila se
Večerníku návštěvnice Petra, která do
obřadního sálu plumlovského zámku
zavítala z Prostějova.

v Konici Tomáš Vrba. O program by
ale lidé přijít neměli. „První termín
byl v červnu, překládalo se to kvůli
rouškám na červenec. Můžu už nyní
slíbit, že příští rok bude zajímavý, přijedou právě ti Pabouci. Nový ročník
už je nachystaný,“ uzavřel.
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Foto: Michal Sobecký

„Návštěvnost byla velice dobrá,
nad očekávání. Škoda že bylo velké
omezení, v plánu byly mažoretky,
folklórní soubory, měli přijet Pabouci z jižních Čech. Program měl být
mnohem více nadupaný,“ uvedl ředitel Městského kulturního střediska
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Asi hodinový koncert, který si interpretka sama uváděla, měl dvě části. První tvořily skladby klasické hudby a druhou část koncertu vyplnily skladby
populární hudby, například od Adele
nebo Jamese Arthura. „Krása a nádhera. Barborko, ty jsi prostě skvost, klenot
a anděl,“ prohlásila Kateřina Jenešová
ze zámku Plumlov, která předávala
hudebnici po vystoupení kytici. „Z tvé
nádherné hudby je vždycky teplo u srdce. To se prostě dá poslouchat pořád,“
pěla chválu Jenešová.
Bylo znát, že je umělkyně potěšena
a má radost, jak se její vstoupení posluchačům líbilo. „Ještě jednou moc
děkuji a chtěla bych vás pozvat na
podzimní jubileum, kdy tady budu
mít výročí deseti let vystupování. Jsem

PLUMLOV Obřadní síň a v ní klavír, na němž vyluzovaly jemné dámské ruce romantické, ale i populární
melodie. Tak přesně vypadal klavírní koncert Barbory Dostalíkové
v prostorách plumlovského zámku,
který se uskutečnil poslední červnovou sobotu.

Hudby navíc nehrály jen k poslechu,
ale taky k tanci. A tak na písně napří-

Michal SOBECKÝ

„Já byl velmi spokojený. Myslím si,
že dramaturgicky to bylo vydařené
perfektně, protože jsem to dělal, tak
to muselo být dobré. Ne, myslím, že
se to podařilo, bylo to takové pestré,
každá kapela byla trochu jiná. A zla-

tým hřebem byla Moravanka, která
má poslední koncertní sezónu,“ konstatoval pak za účinkující Jiří Holub
z Holóbkovy mozeky.
Na závěr svého vystoupení kapely
sklidily velký aplaus a nadšené ovace.
„Je to krásné, přijeli jsme kvůli všem
těm muzikám. Už léta sem chodíme,
pravidelně. A Holóbek, ten už k tomu
patří,“ usmívala se třeba paní Marie,
jedna z divaček. A na rukou ukazovala, jak jí hudebníci způsobili „husinu“.
Za tou by letos počasí nestálo, kromě
deštivého úvodu bylo k účastníkům
milosrdné. „Zas až takové vedro nebylo. Zprvu pršelo, pak bylo sice teplo,
ale tak akorát. Bylo dobře, že počasí
vydrželo. Po všech stránkách Žváčkův
festival vyšel dobře. A potili jsme se víc
FOTOGALERIE A VIDEO
kvůli nervozitě než kvůli počasí,“ směBYLI JSME
klikni na
je se Jiří Holub.
U TOHO
www.vecernikpv.cz
Akce měla však jedno „ale“. A tou
byla nejistota ohledně protiepi5MX÷N¾JWFGDPÊX[UVQWRGPÊCRQJQFC6QLUQWRQ\P¾XCEÊ\PCM[äX¾éMQXC demických opatření. Výsledkem
HGUVKXCNW
Foto: Michal Sobecký byl posun termínu o skoro měsíc.

klad z pera Jaromíra Vejvody vyrazily
desítky lidí na betonový parket tančit
polku. K dobré náladě pak přispěl i naturel účinkujících. Nechyběly úsměvy, fórky, Ivana Slabáková se ukázala
jako vynikající a vtipná moderátorka.

KONICE Největší koncentrace
milovníků dechové hudby? Minulé
pondělí byla nepochybně v Konici.
Už po pětadvacáté se zde konalo
dostaveníčko dechových hudeb.
Letos se zúčastnily tři kapely, a sice
Holóbkova mozeka z Protivanova,
Vysočinka z Humpolce a Moravanka Jana Slabáka, která byla ten den
hitem. Všechny skupiny se však těšily velké přízni publika. „Mně se to
zde moc líbí. Na festivalu jsem poprvé. Ale jezdíváme na festivaly, to
ano,“ prozradila například s úsměvem na tváři Hana Strbáčková bydlící přes 40 kilometrů daleko. „Na
Holóbkovi už jsme byli, to známe.
Moravanka, ta je klasika. Jsme od
Olomouce, takže ty hudby známe
dobře. Na téhle muzice jsme vyrůstali a máme ji rádi doteď,“ dodala.
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kapela Jelen. Po prvních písních bylo
již zřejmé, že muzikanti v čele s Jindrou Polákem si zcela získali přítomné
publikum. „Absolvujeme sedmý koncert během sedmi dní a jsme z toho
nadšeni. Po ročním nicnedělání, kdy
jsme mohli hrát akorát tak ve studiu
nebo nahrávat klipy, jsme vděční za
každý živý koncert,“ pronesl frontman
kapely Jelen Jindra Polák. Skupina ve
středu večer potěšila své fanoušky na
zámecké zahradě bezmála dvouhodinovým vystoupením, při němž zahrála své osvědčené hity, ale i novinky
z posledního alba. Divákům se pochopitelně nejvíce líbily „pecky“ Magda-
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zcela zaplněná zámecká zahrada, výborná nálada umocněná příznivým počasím a lidé natěšení na vystoupení jedné z nejpopulárnějších českých kapel současnosti. Co víc si přát. Skupina Jelen s charismatickým zpěvákem a kytaristou Jindrou Polákem
zcela vyprodala koncert, kterým bylo zahájeno Kulturní léto 2021 na zámku v Čechách pod
Kosířem. Nádherné rytmické písničky, které často vezmou nejen za srdce, si přišlo poslechnout okolo tisícovky návštěvníků. A tančilo se, skákalo se a zpívalo se společně...

KAPELA JELEN ZAHÁJILA
KULTURNÍ LÉTO NA ZÁMKU

26
13. července 2021
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oddílového předsedy Jana Mynaříka.
Celý povedený program pak pochopitelně vyvrcholil závěrečnou diskotékou
pod taktovkou DJ Davida Snášela.
A že se milovníci korfbalu museli
o prostory areálu částečně podělit

s rovněž slavícími fotbalisty prostějovské Hané? Žádný problém, ba
právě naopak. Místa bylo dost pro
všechny a u obou rozjařených skupin panovala dvojnásob vynikající
nálada…
(son)
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(spíše nad nedělním ránem), přičemž
ji naplnila spousta různých činností i aktivit. Od konzumace výborného jídla
a pití přes výživné debaty všeho druhu
a témat či hromadu soutěží bystřících
jak tělo, tak i mysl až po nezbytný projev

2ąKMQTHDCNQXÆOUGVM¾PÊ5-4)2TQUV÷LQXRTQM¾\CNKUQWV÷åÊEÊOWåKUXQWUÊNW HQVQITCHKGXNGXQ åGP[UXčLRčXCD UPÊOGMWRTQUVąGF CF÷VKUXQWwKMQXPQUV QDT¾\GMXRTCXQ 
3x foto: Josef Valenta

dlouhé party až do vesmíru, aby
proletěli veškerá dostupná zákoutí
hanácké galaxie.
Rozlučka s covidově zrušenou sezónou 2020/21 odstartovala dvě hodiny
po poledni a končila až v pozdní noci

PROSTĚJOV Velký úspěch zaznamenala v polovině června
prostějovská gymnastka Dominika Ponížilová startující za Tělovýchovnou jednotu ve Světovém
poháru pořádaném v Chorvatsku.
A bodovala! V přeskoku totiž vybojovala bronzovou medaili.
„Když jsme viděli startovní listinu,
mělo nás být mnohem víc. Ale dost
států nepřijelo. Závod byl i přesto velmi dobře obsazený,“ prozradila sportovkyně. V devítičlenné kvalifikaci
neměla nic jistého, do finále šla pod
menším tlakem. Přesto uspěla. „Šla
jsem jeden lehčí skok a ve finále oba
skoky s obraty. Věděli jsme, že pokud
bych měla mít šanci na medaili, tak že

BRONZ
Foto: internet

měla už v roce 2018. Tohle je ale pro
mě zatím úspěch nevětší, protože
po covidové pauze bylo náročnější
dostat se zpět do formy. Navíc jsem
maturovala, takže příprava nebyla tak
intenzivní jako předtím,“ vyjádřila se
spokojená sportovkyně.
(sob)
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musím oba těžší skočit a ne to, co jsem
šla ve kvalifikačním kole,“ poznamenala k průběhu Dominika Ponížilová.
Nakonec zabodovala. A bronzu z akce
konané ve městě Osijek si velmi cení.
„Pro mě je to určitě velký úspěch. Jednu medaili jsem ze Světového poháru

Pro Večerník se pak zamýšlel nad tím, co
týmu mohlo hned v úvodu ročníku tak
pomoci. „Je to opravdu velký úspěch.
V extralize už jsme působili, ale vždy na
hraně sestupu,“ poznamenal Košař. „A co

Michal SOBECKÝ

NEZAMYSLICE Zajímavý, a hlavně
nečekaný úspěch si připsali jezdci
kolové klubu Prima Nezamyslice.
Hned první kolo extraligy se jim vyvedlo. A duo Martin a Petr Přikrylovi skončilo na průběžném druhém
místě. Přitom teprve loni se družstvo
probilo zpět do extraligy. „Po čtyřech
B Y Lvybojovala
I JSME
letech si v loňské sezoně
U T O H Odo nejnezamyslická dvojice postup
vyšší soutěže a překvapila umístěním
v prvním turnaji. V letošní zkrácené
sezoně se odehrají pouze tři kola, i tak
je po dobrém umístění prioritou hlavně záchrana,“ sdělil za klub kolové Libor Košař po úspěchu .

k tomu nyní přispělo? Těžko říct. Snad to,
že i přes koronavirovou krizi jsme měli
umožněný přístup do tělocvičny, takže
kluci trénovali a byli na tom dobře po
stránce přípravy,“ konstatuje Libor Košař.
Úspěch navíc jezdci z Nezamyslic záhy
zopakovali: na své palubovce se totiž do-

kázali v neděli díky skvěle zvládnutému
druhému kolu dostat na zlatou příčku.
„Po dnešku jsme skončili druzí, ale ti,
kterým se minule dařilo, body ztratili
a naopak. Soutěž je strašně vyrovnaná,“
poznamenal naprosto spokojený Libor
Košař po prvních dvou kolech.
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bená akce s názvem Big Ill Pig 2021
nesla tentokrát podtitul Prasollo 13.
Proč? Neboť šlo již o třináctý ročník
a hlavním hrdinou veselého setkání
všech korfbalových generací pokaždé
je – samozřejmě s jistou mírou nadsázky – pečené prasátko.
To se i letos zásluhou dvojice mistrů kuchařů u grilu Zdeněk Snášel
a Martin Šnévajs chuťově nadmíru
vydařilo. A nejen díky jeho natěšené konzumaci vycestovali účastníci

Prostějovská gymnastka

PROSTĚJOV Alespoň krátkou
textovou zprávou a několika
fotografiemi se ohlížíme za tradičně letním „mecheche“ korfbalistů SK RG Prostějov, jež
pro letošek proběhlo poslední
červnovou sobotu opět v areálu
Sport baru u fotbalového hřiště
SCM PV za místním vlakovým
nádražím.
Mezi zdejšími vyznavači smíšeného
kolektivního sportu nesmírně oblí-
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16.12
17.15
17.55
18.83
20.37
13.86
14.38
14.70
14.71
14.81
1. Soběsuky
2. Domamyslice
3. Kobeřice B
4. Bousín
5. Kobeřice

13.46
13.57
14.09
14.47
14.51

DOROST

1. Vícov
2. Soběsuky
3. Senetářov
4. Bílovice
5. Lipová

STARŠÍ ŽÁCI

1. Soběsuky
2. Lipová
3. Krumsín
4. Bílovice B
5. Kobeřice

MLADŠÍ ŽÁCI

(top 5 v každé kategorii)

VÝSLEDKY 1. ZÁVODU

ODL

„V první řadě jsme nesmírně rádi, že
se soutěž mohla rozběhnout a pevně
doufáme, že minimální počet pěti závodů se nám podaří v letošní sezóně
uspořádat, protože nikdo neví, co ještě
přijde. Celkově se však dneska ukázalo
opravdu hodně družstev a je jasné, že
hlad po sportu opravdu u mládeže zůstal, což je to nejpodstatnější,“ hodnotil
první kolo letošní okresní ligy její předseda Zdeněk Pokorný.
V kategorii mladších žáků se nejlépe
vydařila letošní premiéra hasičům ze
Soběsuk, kteří časem 16.12 zvítězili
s náskokem vteřiny před druhou Lipovou. Bronzovou příčku brali s náskokem na další družstva mladící z Krumsína. U starších žáků ovládli svůj závod
hasiči z Vícova. Za nimi skončily na
druhém místě Soběsuky, které však
braly všech patnáct bodů do konečné
tabulky, protože Vícov není v okresní
lize přihlášen. Třetí místo uzmul Senetářov, který o pouhou jedinou setinu
sekundy porazil čtvrté Bílovice.
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hasiči ze Soběsuk, kterým se podařilo
vyhrát vítězným časem 13.46. Druhé
místo dokázaly s nepatrnou ztrátou
vybojovat Domamyslice a na třetí
místo se dostalo B družstvo Kobeřic.
Závodům nechyběla ani velmi dobrá
divácká kulisa, kterou vytvořili nejen
místní, ale také řada rodičů a fanoušků hasičského sportu. Ti se kromě
podpory svých favoritů mohli těšit
také z velkého výběru občerstvení
nejen v udírně, ale také ohledně pití,
co si pro všechny přítomné připravili
místní dobrovolní hasiči.
„Jako SDH Olšany u Prostějova
jsme letos poprvé pořádali závody,
které patřily do ODL Prostějov, což
bylo pro nás něco nového. Účastníci si po delší pauze mohli znovu
zasoutěžit. Dobu čekání na startovní
pole si mohli zkrátit prohlídkou naší
techniky, využít možnost výborného
občerstvení a všeho, co nabízí areál
TJ Sokol Olšany. Každopádně jsme
jako sbor s organizací soutěže spokojeni i přes nějaké ty drobné ‚mušky‘.

OLŠANY U PROSTĚJOVA Poslední červnová neděle patřila ve
EXXKLUZIVNÍ
sportovním areálu mladým hasičům. Ti se v rámci prvního kola
reportáž
letošního ročníku okresní dětské ligy v požárním útoku utkali
o pohár starosty SDH ve třech kategoriích. Prologem přišli na pro Večerník
řadu mladší žáci, hned po nich starší a celý program uzavřel Jan
dorost. Pro Olšany se jednalo o premiérové pořádání závodu FRÉHAR
v rámci okresní dětské ligy a zhostily se jí velmi dobře. Nejlépe
připraveni se po koronavirovém lockdownu ukázali hasiči ze V dorostenecké kategorii zopakovaSoběsuk, kteří brali medailové umístění ve všech kategoriích. li triumf svých nejmladších kolegů

Přestože našemu družstvu se útok
nepovedl, jsme potěšení, že se prvních letošních závodů ODL zúčastnilo až 46 družstev. Počasí nám také
celý sportovní den přálo. Na dětských
obličejích byla vidět radost a spokojenost, což nám dodává energii a elán
do příštích závodů. Chtěli bychom
tímto všem poděkovat za účast, disciplinovanost a dobrou náladu. Těšíme
se na další závodní klání v požárním
útoku,“ prozradila Večerníku jedna
z hlavních organizátorek závodu Petra Pechová.

Celá akce se tak dala hodnotit především pozitivně, a to nejen ze strany
pořadatele, ale také fanoušků i soutěžících. Stejně první závody, navíc premiérové v Olšanech, v rámci okresní
dětské ligy hodnotil i její předseda.
„Na to, že v rámci této ligy se jednalo
o první akci na území Olšan, musím
je pochválit za velmi dobře odvedenou práci. I když bylo někdy znát, že
se jedná o premiéru, velmi rychle se
do všeho dostali a měli vše perfektně
připravené. Určitě si zaslouží velké
poděkování,“ přidal.
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Nyní čeká ODL více než měsíc a půl pauza. Další závody se
konají v Kobeřicích 14. srpna.
Následně však půjde většina závodů
už ve velmi rychlém sledu. „Když
jsme letošní ročník řešili, byli jsme
B Y L Itakovýchto
JSME
ještě v zákazu pořádání
U TOHO
akcí. Takže se drtivá většina družstev rozhodla pořádat své závody až
v pozdějších termínech. Olšanům
však vyhovoval spíše tento, s čímž
jsme neměli problém, jen jsou tedy
jediní v tomto období,“ prozradil
závěrem předseda ODL.

Foto: Jan Frehar

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
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doma u rodiny a své práce, my to
bereme jako dobrou možnost dostat
do kádru potřebné zkušenosti, jež
mladým klukům zatím chybí. Domluvili jsme se,“ poznamenal předseda BCM Orli.
Přesto v sestavě bude zastoupena
především nastupující generace.
Kromě Dokoupila by měl tým táhnout Erik Klepač nebo Jan Trávníček. Ze studií ve Spojených státech
se vrací Radim Havel. „Není vyloučeno, že tým během léta doplníme,“
dodal Müller, podle něhož další hráči Orlů Adam Klepač a Jakub Rytíř
budou hrát za Olomoucko.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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ganizovat Den s házenou, do kterého
by se aktivně zapojilo co nejvíc hráčů
všech tří pořádajících klubů. A máme
radost, že se záměr podařilo takovým
způsobem i v současné stále složité
době realizovat,“ těšilo šéfa Centra
Haná i HAOLK Petra Kudláčka.
Postupně byly na programu hned
čtyři přátelské zápasy. V prvním proti sobě nastoupili mladší žáci, zelení
pod vedením Davida Jurečky a oranžoví s trenéry Pavlem a Filipem Rajtrovými. Následovalo střetnutí starších žáků, opět zelení (kouč Tomáš
Jurík) versus oranžoví (David Kittner
a Zdeněk Zatloukal). Jako třetí přišel
na řadu duel dorostenců TJ Sokol
Centrum Haná (Ivo Chalupecký)

KOSTELEC NA HANÉ Super
akci pod výstižným názvem Den
s házenou 2021 uspořádali v Městském sportovním areálu Kostelce
na Hané společně zástupci oddílů
TJ Sokol Centrum Haná, TJ Sokol
Kostelec na Hané HK a Házenkářská akademie Olomouckého kraje.
Skvěle se při ní pobavili a samozřejmě si také zahráli házenkáři všech
věkových kategorií, navíc dorazil
jeden převelice vzácný host.

PROSTĚJOV Jeden hrací víkend
českých beachvolejbalových soutěží prostějovské hráčky vynechaly, ale ten další už si ujít nenechaly. Dvou turnajů se zúčastnily
celkem čtyři – a nevedly si vůbec
špatně.
Rodačka z Prostějova a dlouholetá
členka místních šestkových klubů
VK i TJ OP Tereza Baláková měla
letos do třetice jinou parťačku.
Tentokrát nastoupila společně s brněnskou Eliškou Tezzele k tříhvězdičkovému Českému poháru žen
v Nymburce, kam se sjela téměř
kompletní tuzemská špička.
Chyběly sice elitní Markéta Sluková - Barbora Hermannová (příprava na Letní olympijské hry v Tokiu) i Michala Kvapilová, Michaela
Kubíčková (před poslední kvalifi-

kací o olympiádu), ale jinak startovala silná konkurence. A Baláková
- Tezzele dospěly s bilancí dvou
vítězství a dvou porážek k dělenému třináctému místu v konečném
pořadí.
Český pohár juniorek v Brně na
Sokoláku absolvovaly tři mládežnice vékáčka. Viktorie Nečasová
a Adriana Jurčíková tradičně vytvořily společný pár, aby navzdory prohře hned v úvodním střetnutí následně prošly vítěznou
sérií napříč opravami téměř až do
semifinále. Byla z toho pěkná pátá
pozice. Nikola Linhartová (VK
Prostějov) otestovala svou formu
v duu s Adélou Žákovou (Brno),
přičemž holky sympatickou bojovností vydřely solidní devátou
příčku.
(son)
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„Chtěli jsme si nějakým způsobem
připomenout páté výročí zisku titulu
mistrů republiky v kategorii starších
žáků z roku 2016. Vznikl nápad zor-

Marek SONNEVEND

stresu. V obrovském vedru přišly vhod
všem aktérům i skvěle povzbuzujícím
fanouškům z řad rodinných příslušníků rozprašovače vodní mlhy, které se
nám už v minulosti hodně osvědčily.
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s dorostenci Házenkářské akademie
Olomouckého kraje (Adam Albrecht).
„Cíl byl jasný, aby si všichni co nejlíp zahráli, to znamená s chutí, radostí a beze
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Rovněž tentokrát zpříjemnily přítomným extrémně horký den a jak klukům, tak divákům umožnily vydržet
až do závěrečných hvizdů jednotlivých
utkání,“ popsal Kudláček s úsměvem.
Zlatým hřebem parádně vydařeného podniku se stal hlavní zápas mezi
Mistry ČR starších žáků 2016 a muži
TJ Sokol Kostelec na Hané HK.
Osobně jej zhlédnout dorazil i nový
prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, jenž před zahajovacím
hvizdem v krátkém proslovu pozdravil veškeré osazenstvo. „Ondru jsme
podporovali ve volbách a věříme, že
tuzemskou házenou může posunout
dál k něčemu lepšímu. Je super, že si
našel čas i na tuhle naši akci,“ ocenil
Kudláček.
Závěrečný mač celodenního setkání
vůbec nezklamal, právě naopak. K vidění byla (stejně jako v předchozích

soubojích) spousta krásných akcí
včetně různých parádiček a fines, které
předváděli zejména mladíci udržující
po celých 3x15 minut trvání přátelského střetu mírné vedení. Výtečně
se bavili i oba rozhodčí Jiří Horák
a Marek Bečička, navzdory otevřeným
obranám toho dost pochytali gólmani
Jakub Hromek s Jiřím Sladovníkem.
Výsledek? Ten opravdu nebyl tentokrát pranic důležitý.
„Věřím, že si premiérový ročník Dne
s házenou všichni užili. Po skončení
posledního utkání následovalo společné posezení s bohatým občerstvením,
jež z podstatné míry zajistili rodiče našich hráčů. Velké poděkování patří jak
jim, tak úplně všem, kteří se spolupodíleli na přípravách i zdárném chodu celé
akce. A díky také za podporu a pomoc
během celého roku,“ zdůraznil Petr
Kudláček.

(QVQ/CTVKP&WTQÿ

Osobně se přijel podívat i nový šéf ČSH Ondřej Zdráhala
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vat bude předkolo pro celky ze 7. až
10. místa na dvě výhry, čtvrtfinálové
a semifinálové série na čtyři vítězství,
souboj o bronz na dvě výhry a finále
na tři. V uplynulé sezóně se hrálo nakonec jen čtvrtfinále a semifinále na
tři vítězné duely a finále na dvě výhry.
Poslední tým skupiny A2 čeká baráž
s nejlepšími dvěma celky první ligy,
která se bude hrát na jednom místě.
Postoupí jen celkový vítěz.
„Konání baráže podpořily všechny
kluby NBL. V tomto ročníku v rámci postcovidové situace baráž bude,
v dalších sezónách se možná bude
zvažovat i varianta s přímým sestupem a postupem s tím, že postupující z první ligy by musel splňovat
kvalitativní kritéria pro účast v NBL,“
podotkl Kotrč. Podle něj se také v nejbližší době bude řešit i sjednocení
kvót cizinců pro baráž tak, aby celky
z první ligy nebyly znevýhodněny.
V současné době platí pro NBL limit
5 cizinců na tým pro nasazení do zápasu, v první lize jsou jen dva. Finálně
to rozhodne Výbor České basketbalové federace.
(lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Basketbalová NBL mužů se bude hrát
v nadcházející sezóně i s baráží
o udržení, která se naposledy konala v ročníku 2018/19. Další ročník totiž zůstal při pandemii koronaviru nedohraný a po úpravách
v uplynulé sezóně se původně
naplánovaná baráž také nekonala,
z nejvyšší soutěže nikdo nesestupoval. Kluby věří, že tentokrát vše
proběhne beze změn.
„Předpokládám, že na podzim už vše
bude fungovat normálně. Parametry
pro kolektivní hry bude nastavovat
Národní sportovní agentura, s níž
spolupracujeme. Věříme, že díky
rozvolnění do normálního stavu
diváci budou moci být v hledištích
v maximálním počtu,“ uvedl po zasedání Asociace ligových klubů předseda NBL Tomáš Kotrč.
Start nové sezóny tradičně s dvanácti celky je naplánován na polovinu
září. Po dvoukolové základní části
bude hrát první osmička v A1 opět
dvoukolový program a spodní čtyřku
v A2 čeká dvanáct utkání. Následo-
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jak jelen koncertoval na zámku...

„Z tohoto pohledu je logickým krokem zapojení trenéra Michala Pešty.
Jako hlavní kouč povede naše týmy
do 19 a 23 let, v Olomouci bude
v pozici asistenta dohlížet i na naše
mladé hráče,“ uvedl Müller.
Prvoligový výběr se postupně skládá, jeho osobností by měl být Dokoupil. Zkušený křídelník před lety
s Prostějovem v Kooperativa NBL
získal čtyři ligové medaile, další přidal v Opavě. V nejvyšší soutěži hrál
ještě za Kolín, v posledních sezónách působil v prvoligovém Zlíně.
„Bavili jsme se o této možnosti a obě
strany měly zájem. Petr chtěl být
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„S Michalem Pekárkem jsme probírali možnosti spolupráce obou klubů. Myslím, že naše dohoda bude
oboustranně výhodná. Naši nejlepší
mladíci budou mít možnost poskočit do nejvyšší soutěže,“ potvrdil
úspěch společného jednání předseda BCM Orli Prostějov Michal
Müller.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

KAPELA JELEN ZAHÁJILA
Ladislav
KULTURNÍ LÉTO NA ZÁMKU
VALNÝ

PROSTĚJOV Kvalitní basketbal se bude hrát v Prostějově i po přestěhování BK Olomoucko do hanácké metropole. Celek BCM Orli Prostějov bude bojovat v první lize. Tým povede Michal Pešta,
který bude současně asistentem Roberta Skibniewského u týmu hrajícího Kooperativa NBL. Do
prostějovské kabiny se vrací Petr Dokoupil, ten bude mladíkům předávat své velké zkušenosti.
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sestavy Orlů se vrací Petr Dokoupil
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Páteční odpoledne a večer se
před prostějovským kinem nesly
v rytmu hudby. „Všimli jsme si, že
prostor, jenž máme před kinem
k dispozici, je díky příkladné péči
města o veřejnou zeleň krásný,
a že stojí za to ho nejednou vyu-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Kino METRO 70
už dávno není jen obyčejným
místem pro promítání filmů.
Pod vedením ředitelky Barbory Kucsa Prágerové žije naplno
a nabízí svým příznivcům mnoho dalších příjemných akcí. Tak
tomu bylo i v pátek 2. července,
kdy byl na programu Chill out
s METRO 70.

žít pro nějakou kulturní akci. Už
v uplynulých týdnech jsme si vyzkoušeli, že to má velký potenciál,“ vysvětlila Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka kina METRO
70. Venkovním akcím napomáhá
i stále přítomná nákaza. „Zájem
o exteriérové aktivity je letos
z hlediska pandemie větší než
kdy jindy. Proto se snažíme vynést veškeré naše akce, co máme,
z kina směrem ven. Prostor, který
tu je, tomu velmi dobře nahrává,“
nastínila současnou koncepci Kucsa Prágerová.
Na zahrádce „pod neonem“, jak
tomu lidé z kina přezdívají, pouštěli hity DJ Kakkaducci a Jak Sen.
„Podařilo se nám najít několik

1PFąGL -WF[P U HQVQCRCT¾VGO
XTWEGMQPEGTVUMWRKP[/KTCKRGéNKX÷
FQMWOGPVQXCN Foto: Martin Zaoral

dy, proč s kapelou přijal pozvání na akci
do Prostějova.
Koncert pořádaný na malebném kavárenském dvorku provázela neobyčejně
uvolněná a veskrze prázdninová atmosféra. „Vzali jsme to tu s tím záměrem,
že uděláme kavárnu s hudebním programem, na který se však nikdy nebude
platit vstupné. Téměř vše, co jsme v životě zatím dělali, se totiž točilo kolem
muziky. Máme díky tomu spoustu kamarádů, kteří jsou relativně známí, a tak
jsme se rozhodli, že je sem k nám budeme postupně zvát. I kvůli sousedům tu
však můžeme dělat pouze takové menší
akustické koncerty, které dopředu nijak
nepropagujeme. Vše díky tomu zůstává
čistě na kamarádské úrovni, což je i případ této akce,“ doplnil David Kolba provozující s Ondřejem Kudynem kavárnu
od letošního května.
(mls)

Vstup na koncert v kavárně byl volný
k nesnesení. Ale i tak jej máme
➢ ze strany 3 opravdu
moc rádi,“ vysvětlil Mirai Navrátil důvo-

PROSTĚJOV Říká se, že ty nejkrásnější věci v životě jsou zadarmo. Právě
to platilo i o koncertu čím dál populárnější skupiny Mirai, která poslední
červnový den bez nároku na honorář
zahrála v prostějovské kavárně ve Špalíčku. Jak je něco takového možné?
Mirai je v regionu relativně častým hostem. Lidé na tuto kapelu mohli před třemi
lety vyrazit na pláž U Vrbiček u plumlovské přehrady, o rok později pak vystoupila
před zcela zaplněným hlavním náměstím
v rámci programu prostějovského kulturního léta.
Poslední červnový den zahrála v podstatně komorněji a v útulnějším prostředí nedávno znovuotevřeného Café
Špalíček na prostějovské tržnici. „Pozval
nás sem Ondra Kudyn, se kterým jsme
natočili už šest klipů. Nejhorší to s ním
bylo při natáčení na Havaji, tam byl

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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PLUMLOV V prostorách plumlovského zámku v těchto dnech probíhá výstava obrazů Zachycená
skutečnost Petra Lichtenberga. Za
přítomnosti autora byla zahájena
již v sobotu 26. června slavnostní
vernisáží. A nechyběl u toho ani Večerník.
Prolog výstavy zahájila v prostorách
vysokého zámku klavírní melodie
v podání Marie Jančíkové, která patří
do kolektivu průvodců plumlovského
zámku. Poté se o úvodní slovo postaral
kastelán Pavel Zástěra. „Rád bych vás
tady přivítal jménem města Plumlova,
správy zámku, spolku pro plumlovský
zámek a dalších organizací, které se
podílejí na tom, aby byl náš zámek
hezký a zajímavý. Vítám zde i autora
výstavy Petra Lichtenberga,“ uvedl.
Následovala další klavírní skladba a po
ní představení autora.
Petr Lichtenberg je chrudimský malíř, který se malbě obrazů začal věnovat poměrně nedávno. Sám autor
říká, že ho obrazy přitahovaly celý
život. Malovat začal až v době, kdy
měl zdravotní problémy, které ho donutily srovnat si spoustu věcí. Nemá
tedy výtvarné vzdělání, neabsolvoval žádnou školu ani kurz, přesto si
jeho tvorba již vysloužila několik

ocenění. Nejvíce si sám autor cení
úspěchu z mezinárodního veletrhu
ARTFEST 2017, kdy v konkurenci
přes 120 umělců získal Hlavní cenu
vystavitelů. Jeho obrazy jsou na první
pohled srozumitelné, odbornou veřejností označované jako realistické,
v některých případech možná až fotorealistické. Snaží se o co nejvěrnější
zachycení skutečnosti, hledá detaily
na první pohled neviditelné. „Výsledky autorovy tvorby máte možnost
vidět kolem sebe. Náš vztah k výstavě
trval už delší dobu. Nicméně jsme
se dohodli na otevření výstavy právě
teď,“ doplnil Zástěra.
„Chtěl bych poděkovat za umožnění
vystavovat. Ne vždycky se mi podaří
vystavovat na zámku. Za to jsem proto velmi rád. Navíc výstava v sezóně
a celé dva měsíce, to je pro mě opravdu čest,“ vyznal se malíř Petr Lichtenberg. „Malovat jsem začal na konci
roku 2012 a vše, co tady vidíte, jsem
se naučil sám. Nebyl jsem na žádném
kurzu, jelikož si do toho nechci nechat
kecat. Někdy se nad obrazy vztekám,
ale jinak to prostě neumím,“ prozradil
s úsměvem autor, který do Plumlova
přijel společně se svojí ženou. „Jak
už bylo zmíněno, snažím se to dělat
tak, aby to bylo co nejvíce realistické.
Všechno, co tu vidíte, jsou akryly na
plátně. Většina obrazů je navíc lako-
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vaná, proto občas bývají zaměňovány #WVQTXÚUVCX[2GVT.KEJVGPDGTI PC
s olejomalbami,“ popsal svoji tvorbu UPÊOMW XNGXQ  C MCUVGN¾P 2CXGN
<¾UV÷TC XRTCXQ 
Lichtenberg.
(QVQ'XC4GKVGTQX¾
Výstava Zachycená skutečnost je 
součástí 1. prohlídkového okruhu ce měsíce srpna. Díla si navíc můžea potrvá na zámku Plumlov do kon- te přímo na místě zakoupit.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Z VERNISÁŽE

velmi dobrých dýdžejů, kteří nám
tady pomáhají vytvářet atmosféru.
Když je příležitost a termínově se
shodneme, tak se snažíme oživovat
program kina i těmito hudebními
produkcemi. Když je jako dnes navíc krásné počasí, tak je to bezvadné. Myslím si, že to všichni kvitují,“
usmívala se ředitelka.
Návštěvníci si mohli na pecky
z DJského pultu zatančit nebo
mohli jen tak sedět, poslouchat
a odpočívat. Vyhrávala varianta
bez tančení, a tak lidé seděli, poslouchali, povídali si a užívali si příjemný pateční večer. K tomu káva,
koktejly a další občerstvení velkého výběru z kinokavárny dokreslily
teprve tu pravou letní pohodu.

CMµG<Q@`K<GÁàFPEva REITEROVÁ
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klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ník se hoo také zeptal, zda sobotní akce pravují v průběhu celého rok
roku. Rock
bude něčím
ěčím výjimečná
Memory Of byl postaven
p
oproti předcházejícím
ředcházejícím
jako vzpomínka na naše
ročníkům
m a jaké kontak
kamarády a je tomu
to
krétní kapely
apely budou
letos,
i let
os, kdy si ppřipomena pláži U Vrbiček
n
neme
všechny ty přávystupovat.
vat. „Bude
tele muzikanty,
muzikanty jejich
výjimečná
ná snad
jména, která každým
i tím, že účinkující
přibývají. Borokem přibýv
stárnou každým
letošním roce
hužel i v letošn
rokem a snad mohu
vzpomínka
se opět tato vzp
říci, že i zrají jak staré
muzikantrozrostla o dva m
dobré kvalitní víno
kteří odešli.
ské kamarády, kte
a odvádějí
dějí vždy maTu vzpomínku si zaslouží
ximum na této akci
můžeme
a jsem rád, že si je m
a pečlivě
vě se přialespoň touto cestou
připomenout,“ uvedl
připomenou
Petr Zlámal.
(mik)

27

Páteční Chill out s METRO 70

PROSTĚJOV V sobotu 17. července si to na pláži U Vrbiček na
plumlovské přehradě užijí příznivci prostějovských rockových kapel.
Dnes už legendárních. A jak připomíná organizátor 14. ročníku Rock
Memory Of a majitel agentury HIT
trade Petr Zlámal (na snímku),
opět se bude vzpomínat na zesnulé
rockerské muzikanty.
„Také při letošním 14. ročníku budeme vzpomínat na mládí a naše muzikantské kamarády i všechny ty, kteří
chodili na tyto kapely před třiceti
a více lety. Pro mnohé znamenají kus
vzpomínek z mládí, ze života, připomenou nám dávné lásky a spousty
jiných zážitků. Těšit se mohou na
vystoupení pěti prostějovských kapel
patřících ke koloritu kulturního vyžití
a umocnit atmosféru této akce nám
pomůže skvělý a excelentní zvuk Kamila Řezníčka. K tomu všemu ještě
jako vždy je pro návštěvníky připraveno skvělé občerstvení,“ zve na akci
hlavní organizátor Petr Zlámal, majitel
umělecké agentury HIT trade. Večer-
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léna, Co bylo dál, Jelen, Klidná jako
voda a mnohé další. „Já Jeleny zbožňuji, jejich muzika je něčím zvláštní, co
ani sama nedokáži popsat. Od jiných
českých kapel se liší, jejich písničky
jsou takové rytmičtější a berou hodně
za srdce,“ svěřila se Večerníku Blanka
Oulehlová, která do Čech pod Kosířem dorazila na koncert až z Moravské
Třebové.
Koncert skupiny Jelen se naprosto
vydařil, kapela si po vystoupení vysloužila obrovské ovace diváků, kteří
na zámeckou zahradu v Čechách pod
Kosířem přijeli z Prostějovska i mnohem vzdálenějších regionů.

Kapela Jelen s frontmanem Jindrou
2QN¾MGOPCFEJNCRWDNKMWOPC\¾OGEMÆ \CJTCF÷ X èGEJ¾EJ RQF -QUÊąGO
Foto: Michal Kadlec
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to byly hlavní peripetie příběhu, který
mohli sledovat návštěvníci speciálních
prohlídek zámku v Čechách pod Kosířem. „Bylo to prima, mělo to nápaditý děj spjatý přímo se zámkem. Malá
dcera si v poslední době stále dokola
přála vyprávět pohádku o bílé paní,
takže nyní to s jistou obměnou mohla
sledovat přímo na živo,“ poznamenala
jedna z maminek.

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral

my. „Ještě o letošních prázdninách
bychom rádi rozjeli zhruba půldenní
školu pro princezny, kde by se dívky
mohly naučit vybraným způsobům
dvorské etikety. Později bychom rádi
připravili i nějaký program pro chlapce,“ prozradil Váňa.
Uprostřed uplynulého týdne zámecký park v Čechách pod Kosířem patřil koncertu kapely Jelen,
další větší akcí, která zde proběhne, budou Balóny nad zámkem.
Ty budou ze zámeckého parku
vzlétávat od čtvrtka 5. do neděle
8. srpna.
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du asi nevydali,“ uvažoval kastelán
zámku, kde se už nyní chystá Rockový víkend, jenž proběhne nadcházející pátek a sobotu. Fanoušci jazzu se
pak mohou těšit na následný koncert
Originálního pražského synkopického orchestru na-plánovaný na sobotu
24. července. Šermíři se pak do
Plumlova vrátí na přelomu července a srpna. A Prostějovský Večerník
bude znovu u toho!

Foto: Martin Zaoral
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možně. Na tom budeme muset ještě zapracovat,“ zhodnotil kaste-lán
plumlovského zámku Pavel Zástěra.
Toho potěšilo, že se pozvánka na zámeckou akci ob-jevila v neděli i v pořadu ČT Toulavá kamera. „Myslím,
že nám to mohlo přinést i návštěvní-ky ze vzdálenějších končin republiky. Díky několika dním volna
měli více času a tak různě cestovali
i tam, kam by se o normálním víken-

2QEGNÆéV[ąKFP[D[NQPCP¾FXQąÊRNWONQXUMÆJQ\¾OMWUMWVGéP÷åKXQ

Po všechny čtyři dny panovalo ideální počasí, což výraznou měrou přispělo k tomu, že organi-zátoři mohli
být s návštěvností více než spokojeni.
„Celkem dorazily čtyři a půl tisíce
lidí, což je opravdu hodně. Drtivá
většina ohlasů, které se ke mně dostaly, byla jen pozitivní. Jediný problém
bych viděl v parkování, přestože jsme
měli vyhrazené plochy, někteří z návštěvníků i tak nechávali auta všude
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Lidé se mohli například bavit při
pověsti v podání skupiny historického šermu Nuntius regis zachycující příběh o souboji tří mladíků
s mýtickým netvorem Kostějem,
který na Kyjevské Rusi unesl nebohé panny. O tom, kdo jej vlastně nakonec porazil, však panovaly
i kvůli vel-kému množství vypitého
vína mezi bohatýry velké spory.
„Na této pohádce se nám líbily zejména šermířské souboje a taneční vystoupení. Snad ještě více nás
všechny pobavila opravdu vtipná
Loupežnická šermířská pohádka
skupiny Allegros,“ pochvalovala si
Martina Volná, která do Plumlova
i se svými dvěma dětmi dorazila
z Olomouce.

Martin ZAORAL

PLUMLOV Šermíři, kejklíři,
mušketýři, tanečnice, sokolníci,
řemeslníci, duchovní, mýtické či
pohádkové postavy. Tak ti všichni dorazili na Dobývání plumlovského hradu, které se konalo od
soboty 3. až do úterý 6. července.
Pro návštěvníky byl připraven
bohatý ce-lodenní program, jenž
je zavedl přímo do středověku.
A přišlo jich požehnaně! Během
prodlouženého víkendu si na zámek našly cestu rekordních 4,5
tisíce návštěvníků.

Na akci dorazily celkem 4,5 tisíce návštěvníků

Popular z období druhé světové války,
k vidění byla „embéčka“ vyráběná od
padesátých let minulého století a návštěvníci viděli na vlastní oči rovněž
sportovní „erko“, se kterým majitel
Ondřej Klimčiv letos projel slavnou
Rallye Dakar. Součástí akce byla rovněž jízda škodovek Prostějovem.
Této události se budeme obšírněji
věnovat v příštím vydání Večerníku.
(mik)

BYLI JSME

2006 a mladší) určitě mohly pomýšlet mezi osmi kvalifikovanými celky
na postup do semifinále. Ten jim však
těsně unikl a nakonec obsadily šesté
místo. „Myslím, že holky samy chtěly dopadnout lépe, ale podstatné je,
že si dobře zahrály. Vedla je trenérka
Lenka Fabikovičová, která se tím rozloučila s působením v našem klubu,“
krátce okomentoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Prostějovské nejmladší žákyně (2009
a mladší) měly v Napajedlech nadmí-

ru mladý kolektiv a jely tak především
na zkušenou. Čemuž odpovídala pátá
příčka z pěti zúčastněných družstev.
„Vzaly jsme holky, co ještě pořádně
nehrály klasický volejbal na velkém
hřišti. Proto panovaly trošku obavy,
jak se s tím popasují, ale musím říct,
že v rámci možností zvládly všechno
dobře. V některých utkáních dokázaly svést hodně vyrovnané boje a
domů jsme se tak vracely s příznivým
dojmem,“ shrnula trenérka děvčat
VK Ivana Kratochvílová.
(son)
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yy Zatím poslední covid pauza trvala půl
roku. Museli jste po tak dlouhé době upravovat náplň úvodních tréninků po opětovném
zahájení přípravy?
„Většina našich juniorek a kadetek během skoro
celého covidového období mohla trénovat díky
výjimce od Ministerstva zdravotnictví ČR, neboť jsou studentkami specializované sportovní
třídy na Gymnáziu Jiřího Wolkera. Ty zažily
úplný zákaz jen chvíli, v řádu několika týdnů
totálního lockdownu. A jejich přípravu jsme
proto nijak zásadně měnit nemuseli. Ostatní
holky naskakovaly zpátky do společné přípravy
po dlouhé pauze, v jejich případě jsme tréninky samozřejmě přizpůsobovali situaci – hlavně
zpočátku, aby se do toho zase dostaly.“
yy Jste spokojen s průběhem dvou měsíců
přípravy všech věkových kategorií od konce
dubna do závěru června?
„Ano, spokojení určitě můžeme být. Juniorky a kadetky makaly v letní hale u velodromu a posléze
v Národním sportovním centru Prostějov, žákyně

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

a přípravka chodily do venkovního areálu U Kalicha. Ten jsme intenzivně využívali díky dohodě s TJ
Sokol II Prostějov, jehož vedení chci ještě jednou za
tuhle možnost poděkovat. I já sám jsem se pocitově
vrátil do dob svého mládí, kdy se často trénovalo
venku pod širým nebem. A řekl bych, že i v současnosti má taková změna některé plusy, nejen mínusy.
Pozitivní je také fakt, že nám z doby před covidem
neubylo příliš mnoho mládežnických hráček.
V rámci možností odpracovala děvčata maximum.“
yy Je na hráčkách znát tréninkový deficit, který
u některých dělá v součtu s výpadkem na sklonku předchozího ročníku takřka osm měsíců?
„Nejhorší to jednoznačně mají holky, co loni
s volejbalem začínaly, učily se jeho základům
a rázem musely na půl roku přestat. Tyhle malé
dívky ročníků narození 2009 a 2010 teď startovaly vlastně znovu od nuly, jakoby předtím nic neuměly. U těch starších většina herních dovedností
zůstala, nemohly všechno zapomenout. A dalo
se na již naučené věci navazovat. Naopak výše
zmíněné holky ve věku deseti a jedenácti let spadají do takzvaného zlatého věku motoriky, kdy
se děti všechno pohybové velmi snadno i rychle
učí. Tím pádem pro ně nabraná ztráta bude velice nepříjemná, neboť se svým způsobem nedá
plnohodnotně dohnat, vynahradit. Hodně talentované hráčky pochopitelně leccos doženou,
zatímco ty méně nadané můžou mít potíže.“

PROSTĚJOV V Nejen šéftrenérem mládeže volejbalového klubu VK
Prostějov, ale také svazovým koučem ČVS u dívčích kategorií je Aleš Novák
(na snímku). Na Hané působí dva roky, podstatnou část z téhle doby však
veškerou sportovní činnost na neprofesionální bázi v České republice výrazně osekala hygienická opatření proti šíření koronaviru. Jak se s danými okolnostmi perou mladé prostějovské volejbalistky, o tom jsme si se zkušeným
lodivodem popovídali zkraje červencového oddílového volna.

yy Co skutečnost, že mládežnické volejbalistky přišly o vyvrcholení minulého ročníku
soutěží a drtivou většinu zápasů uplynulé sezóny?
„Musí se vnitřně vyrovnat a smířit s tím, že
prostě nemohly hrát soutěžní utkání a potenciálně dosáhnout úspěchů či dobrých výsledků,
které by třeba jinak vybojovaly. Každopádně
Český volejbalový svaz operativně přišel s náhradními neoficiálními soutěžemi pro žákovv
ské kategorie pod názvem Letní pohár ČVS,
kadetky i juniorky hrály aspoň přípravné duely
nebo turnaje. V porovnání s jinými sporty
v ČR si myslím, že volejbal toho odehrál
a odtrénoval mimo koronavirové lockk
downy opravdu dost, z tohoto hlediska žádný velký handicap necítíme.“
yy Kdy zahájíte po červencovém
volnu společnou přípravu na
novou sezónu 2021/22?
„Kadetky VK začnou 1. srpna, juniorky 2. srpna a žákyně 4. srpna. Všechny
naše mládežnice pak
absolvují společné

v Jeseníkách,
telu
Kamzík
Pradědem s tradičtamního sportovv
ního areálu i zázemí
a ideálního prostředí na
přípravu. Následně budeme pokračovat v Prostějově.
A doufat, že na podzim opět nepřijde zákaz sportování.“
yy Jste v tomto směru optimistou?
yyJste
„Abych řekl pravdu, tak moc ne. Obávám se, že v případě další vlny covidu
politici jako první odstřihnou znovu
sport a kulturu, což jsou pro ně z ekonomického hlediska postradatelné
položky. Přesto bych byl velice rád,
kdyby vše dobře dopadlo a nový
ročník soutěží mohl normálně
proběhnout podle plánu.“

týdenní soustředění
pojedeme do hov Karlově pod
ním využitím

Aleš Novák: „V porovnání s jinými sporty toho
YROHMEDORGWUpQRYDODRGHKUiORSUDYGXKRGQě“

NAPAJEDLA, PROSTĚJOV Moravská část Letního poháru Českého volejbalového svazu 2021,
který byl dílčí náhradou za zrušený uplynulý ročník oficiálních
mládežnických soutěží, se pro
poslední dvě věkové kategorie dívek uskutečnila v jediný den na
jednom místě. Dějištěm velkého
turnaje pod otevřeným nebem se
stala Napajedla, kde bojovaly rovněž týmy VK Prostějov.
Starší žákyně II. (ročníky narození










skromností, naopak je potřeba být odvážní,“
zdůraznil Aleš Novák.
Závěrečné bitvy ME U16 přijdou na řadu o víkendu 17. a 18. července, o celé akci budeme
podrobně informovat!
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však myslím, že pokud holky předvedou to, na
co výkonnostně mají, tak můžeme zabojovat
o medaili. Ano, v nejsilnější evropské konkurenci jde o hodně odvážnou metu. Ale nechceme na tak důležitý turnaj odjíždět s přehnanou

Prostějov (son) – Jedna z nejlepších současných volejbalistek
ČR, bývalá opora VK Prostějov
a blokařka mistrovské Dukly
Liberec z uplynulé sezóny Veronika Trnková znovu opouští českou UNIQA extraligu
žen. Národní reprezentantka
přestoupila ze severočeského
klubu do italského Volley Club
Řím. „Prosakovaly různé zvěsti,
nabídek jsem měla dost. Řecko
se dostalo jako jasná věc i do
televize, což značilo, že jsem
o tom opravdu vážně uvažovala. Nabídka z Itálie přišla za minutu dvanáct a pak jsem zažila
pár opravdu těžkých dní i nocí.
Rozhodnutí nebylo úplně jednoznačné. Když mi to můj agent
Martin Kubišta volal, vzbudil
mě z mé odpolední siesty na
soustředění v Prostějově. Byla
jsem v šoku a asi hned neprojevila dostatečnou radost. Trochu
jsem se lekla, celkem přirozeně
začala mít pochyby, jestli mám
na to hrát nejlepší ligu na světě.
Hodně jsem se radila s Giannisem Athanasopoulosem, on mi
nakonec dodal odvahu,“ přiblížila Verča Trnková svůj odchod
na Apeninský poloostrov do
prestižní Serie A. Olymp Praha
částečně vynahradil nedávnou
ztrátu klíčových opor ziskem
své odchovankyně a někdejší tahounky, neboť do PVK se vrací
univerzálka Lucie Kalhousová.
Ve švýcarském VBC Val de Travers působila jediný rok, nyní
je zpátky v tuzemské metropoli. Ke dvěma dalším změnám
došlo v kádru KP Brno. Mladá
reprezentační nahrávačka Květa Grabovská jde na své první
zahraniční angažmá do německého VC Wiesbaden, zatímco
do Králova Pole zamířila členka
slovenského nároďáku, smečařka Simona Jelínková ze Slávie
EU Bratislava.

YLI JSME
Trnková odcházíBUdo
T O HØíma,
O
návrat Kalhousové do Prahy

Maribor, Prostějov (son) –
Tři volejbalistky VK Prostějov
Andrea Píchalová, Anna Panchartek a Simona Marešová byly
součástí reprezentačního týmu
kadetek České republiky na
mezinárodním turnaji MEVZA
U17 ve slovinském Mariboru.
Češky přivezly z Balkánu stříbro
za druhé místo, když postupně
porazily Rakousko 2:1 (23, 19,
-19), Izrael 3:0 (17, 22, 16),
Maďarsko 2:1 (21, 22, -22),
Slovensko 2:1 (19, -14, 16) a na
závěr v rozhodujícím duelu o prvenství podlehly vítěznému Slovinsku 0:3 (-22, -17, -21). Blokařka Anna Panchartek i libero
Andrea Píchalová absolvovaly
všech pět zápasů v základní sestavě, smečařka Simona Marešová pokaždé naskakovala jako
střídající z lavičky. „Slovinky
potvrdily své kvality, v této věkové kategorii jsou hodně silné.
Našim holkám patří pochvala za
úsilí i předvedenou hru v celém
turnaji,“ zhodnotil hlavní trenér kadetek ČR Luboš Bednář.
Teď čeká jeho svěřenkyně další
mezinárodní klání Global Challenge od 12. do 16. července
v chorvatské Pule. A všechny tři
jmenované hráčky prostějovského vékáčka jsou opět v nominaci
našeho národního výběru do sedmnácti let.

na støíbru ÈR U17
v MEVZE

jak vypadala premiéra profest rocku... Tøi hráèky VK se podílely
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ficiálním střetnutí triumfovaly 4:1 (25:21,
25:19, 15:12, 15:5, 12:15), následně v oficiálním utkání podlehly 1:3 (23:25, 19:25,
25:18, 20:25).
Julie Bažó patřila do základní sestavy, Aleš
Novák byl spokojen. „Šlo o velice dobré a přínosné zápasy s kvalitním soupeřem, které nám
toho dost ukázaly. Věřím, že do začátku mistrovství bude naše forma ještě gradovat a během vrcholného turnaje předvedeme lepší
výkony než teď,“ říkal zkušený lodivod.
Kontinentální dostaveníčko pro děvčata do
16 let odstartovalo českým reprezentantkám
10. července proti domácím Maďarkám.
Dále narazily v jedné ze dvou šestičlenných
základních skupin na Turecko (11. července), nyní je čekají Belgie (12. července), Rusko (14. července) a Polsko (15. července).
Dva nejlepší celky v pořadí grupy postoupí
do semifinále, týmy na 3. a 4. místě si zahrají
o konečnou 5. až 8. pozici, družstvům na 5.
i 6. příčce akce skončí.
„Naším hlavním cílem je neodjíždět ze šampionátu domů hned po základní části, to znamená být ve skupině nejhůře čtvrtí. Zároveň si

1D/HWQtPSRKiUXÿ96VLY1DSDMHGOHFK]DKUiO\LVWDUåt
çiN\Qě,,DQHMPODGåtçiN\Qě9.

Mladé Češky absolvovaly dlouhodobou přípravu s několika soustředěními, z nichž jedno proběhlo v Národním sportovním centru
Prostějov. Poslední přátelské duely odehrály
talentované volejbalistky naší země v Polsku
proti tamním vrstevnicím. Nejprve v neo-

Marek
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zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Dvojnásobné zastoupení má volejbalový klub VK Prostějov
na předevčírem zahájeném Mistrovství
Evropy dívek U16 v maďarské Nyíregyháze a slovenském Humenném. Šampionát konaný od soboty 10. do neděle 18.
července absolvují hlavní kouč starších
žákyň České republiky Aleš Novák (současně šéftrenér mládeže ve vékáčku)
a blokařka národního výběru ČR Julie
Bažó (od nové sezóny bude posilou Hanaček z Bedřichova).
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PROSTĚJOV Konání 64. ročníku
celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov podpoří ministerská dotace. Wolkrův Prostějov je
tradiční celostátní přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie. Letos
se v Prostějově bude konat již 64
ročník.
„Celkový rozpočet akce je plánován ve
výši zhruba jednoho milionu korun.

Festival podpořila neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu, a to ve výši 300
tisíc korun. Peníze půjdou na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací celostátního festivalu,“ nastínila
náměstkyně primátora pro kulturu
Milada Sokolová. V pořadí již 64. ročník festivalu poezie Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech od 31. srpna
do 4. září tohoto roku.
(mik)
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Ministerstvo poslalo peníze
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PLUMLOV Po několika málo
dnech vystřídaly v kempu Žralok
trabanty z NDR automobily výhradně domácí provenience. Kemp
u plumlovské přehrady zaplavily
v sobotu 10. července škodovky
všech možných ročníků výroby.
Hanácké Škoda sraz přilákal do kempu stovky diváků, kteří se bavili bohatým programem. Mezi nejvzácnější
vystavené „vymazlence“ patřily Škoda

Dobývání hradu zabralo ètyøi dny ]DSOQLO\NHPSæUDORN

„Vymazlené“ škodovky

Po oba dva sváteční dny se konalo
celkem osm pohádkových prohlídek. Všechny byly nakonec zcela vyprodané. Za scénářem příběhu stála
edukační pracovnice zámku Lenka
Faltýnková, která vše ve spolupráci
s osvědčenými herci také režíruje.
„Tentokrát jsem se byl na prohlídky
podívat i se svými dětmi, což obvykle
nedělám, abych herce zbytečně neznervózňoval. Příběh i jeho zpracování se jim líbily, takže i já mohu být
určitě spokojený,“ zhodnotil Martin
Váňa, kastelán zámku, kde právě pro
děti chystají i další zajímavé progra-

Foto: Martin Zaoral

klikni na
www.vecernikpv.cz

VIDEO a FOTOGALERIE
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bami šlechtického sídla bloumá ještě
jedna záhadná dívka. A ta zaujme jeho
pozornost. Od komorné se dozví, že
se jedná o nevlastní sestru princezny,
kterou macecha zaklela do obrazu.
Martin
Princ se tedy utká se zlou královnou
ZAORAL
a lstí se mu podaří ukořistit medailoNa zámek v Čechách pod Kosířem nek, jenž je zdrojem její magické síly.
dorazí princ, aby se ucházel o ruku Díky tomu vysvobodí začarovanou
zdejší princezny. Brzy zjistí, že chod- princeznu a vše dobře dopadne. Tak

ČECHY POD KOSÍŘEM Strávit sváteční dny na zámku? Objevovat tajemství spanilé princezny oděné do krásných šatů, která jako by z oka vypadla mladé ženě z obrazu Josefa
Mánesa? Tak to byl lákavý program, jenž si na zámku v Čechách pod Kosířem nenechala
v pondělí 5. a úterý 6. července ujít dlouhá řada spokojených návštěvníků.

Všechny speciální prohlídky
po oba dva dny byly vyprodané

RYCHLÝ
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13. července 2021

sport

jaká byla pohádka na zámku...

PROSTĚJOV Hořkosladký červen má za sebou lukostřelec Michal Hlahůlek. Úřadující halový
mistr ČR se totiž marně ucházel
o olympiádu. V Paříži měl poslední možnost se na blížící největší
sportovní svátek ještě dostat, bohužel do Japonska neodletí. Na
druhou stranu si však zapsal nový
český rekord.
„Kvalifikaci v Paříži odstřílel výborně, postoupil jedno kolo, pak ale vypadl. Přesto jeho účast hodnotíme
kladně. Navíc poté střílel v mix týmech. Zde už se sice u něj projevila
únava, na druhou stranu ale s Maruškou Horákovou udělali nový český rekord,“ prozradila předsedkyně
Lukostřelby Prostějov, za kterou
Hlahůlek střílí, Magda Robová.
Ani právě prostějovský klub nezahálí, naopak. Kromě náboru dětí se
nyní soustředí na ne úplně obvyklou
činnost v podobě stavařiny. Začalo totiž vznikat sociální zázemí, na
které lukostřelci marně desetiletí
čekali. „Začali jsme díky finanční
dotaci města Prostějova stavbu. Na-

příklad Národní sportovní agentura
měla podmínky nastavené tak, že
bychom nejdřív stavěli a až pak na to
dostali peníze,“ konstatuje Robová.
V dalších měsících by tak mělo být
v areálu lukostřelců rušno. Někteří
si udělají brigádu. „Rozhodli jsme
se postavit svépomocí, co půjde.
Chceme vybudovat zázemí kvalitně,
ale zároveň rychle a levně. Takže nás
čekají pracovní soboty. A například
hrubou stavbu uděláme určitě sami,“
prozradila prozradila předsedkyně
Lukostřelby Prostějov.
(sob)

rd
Ale má no vý reko

ků a mužské posádky přidaly cenné
kovy stříbrné hodnoty (TR HIKO)
i bronzového puncu (TR ZUBR).
„Naši kluci z TR HIKO mají po dlouho odkládaném startu sezóny zatím
výbornou formu, ve Vrbném je pouze
malý kousek dělil od dvou prvenství.
Chlapi z TR ZUBR zabojovali především v head to head, no a ostřílení
borci z TR MASTERS jsou dosud
neporazitelní. Jen škoda, že nemohly
jet naše holky, v opačném případě by
určitě útočily na dvě zlata,“ poskytl
Večerníku několik hodnoticích vět
kapitán Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov Zbyněk Netopil.
Aktuálně bude mít letošní raftová sezóna v České republice letně prázdninovou přestávku, po níž se uskuteční
zbývající plánované akce i některé
závody, jež odložil koronavirus z jarních měsíců. Program bude takový:
Praha Troja (21. a 22. srpna, Vltava),
Lipno (28. a 29. srpna, Vltava), Želiv
(11. a 12. září, Trnávka) a ještě jednou
Želiv (25. září, Trnávka).

Muži slalom:
Veteráni slalom:

Muži head to head:
Veteráni head to head:

VÝSLEDKY ZÁVODŮ V ROUDNICI NAD LABEM
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY R4
2. TR HIKO (Daněk, Havlíček, Šťastný, Vrzáň), 3. TR ZUBR (Hric, Kabrhel, Lisický, Pospíšil)
1. TR MASTERS (Daněk, Hric, Pospíšil, Hajský)
ČESKÝ POHÁR R4
1. TR HIKO (Daněk, Havlíček, Šťastný, Vrzáň), 5. TR ZUBR (Hric, Kabrhel, Lisický, Pospíšil)
1. TR MASTERS (Daněk, Hric, Pospíšil, Hajský)
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jací byli účinkující na zámku...

přitom byly více než spěšné. „Měli jsme
jen tři dny na opravu auta, což se nakonec
podařilo a do Tater jsme ve čtvrtek ráno
odjeli. Čekala nás neznámá a těžká soutěž, navíc dvoudenního formátu s celkovými 750 kilometry,“ konstatoval Burget.
Přišlo ale příjemné překvapení, po velmi

dramatickém průběhu totiž posádka
z Prostějovska závod ovládla. „Nečekal
jsem, že se v takto velké soutěži budeme
rvát o nejvyšší příčky, ale hlavně že se
bude rozhodovat až v poslední rychlostní zkoušce. Ta byla navíc situována v náročném lesním úseku a byla šotolinová
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PROSTĚJOV Později, ale přece. Tak
se rozjížděla letošní sezóna rallye.
A zúčastnila se jí i posádka Romana
Burgeta z Prostějovska. Bohužel začátek nebyl z těch vydařených, další
podniky už ale přinesly první úspěchy.
„Vstoupili jsme do sezóny tím nejhorším
možným způsobem, a to havárií, kdy vlivem poškození řízení na nerovnosti nám
auto nezatočilo do levotočivé zatáčky
v poměrně vysoké rychlosti a došlo k nárazu a poškození zavěšení kola a brzd.
Bylo velké štěstí, že jsme se dostali zpátky na silnici, protože být to o kousek dál
v lese, byly by následky podstatně horší,“
uvedl Roman Burget. Posádka z důvodu
havárie a poničení vozidla musela ze závodu pořádaného na Zlínsku odstoupit.
O to povedenější bylo ale další působení.
Následně totiž Team green motorsport
vyrazil na Slovensko, kde posádka chtěla zdolat slovenské mistrovství. Přípravy

v délce 11,35 kilometru,“ vzpomněl jezdec na závod.
Posádku nerozhodil nakonec ani soupeř,
ani počasí. „Náskok jsme si sice průběžně
drželi, ale už v prvním průjezdu této RZ,
nám na ní nadělilo Audi Quatro posádky
Buschbacher Marián jednu celou minutu a 35 vteřin, což znamenalo pro nás velký problém, protože se tato zkouška měla
jet ještě jednou jako poslední, a navíc za
deště. Také jsme na ní poškodili zavěšení
tlumiče, které se ale nakonec podařilo
v posledním servisu provizorně opravit.
Když nám potom v cíli ukázala časomíra
rozdíl pouhé 1,1 sekundy, nemohl jsem
tomu uvěřit. Tímto časem jsme si zajistili absolutní vítězství mezi historickými
vozy a tuto rallye vyhráli,“ zářil Roman
Burget. Na Slovensko bude s kolegy
nepochybně dlouho vzpomínat. „Samozřejmě to pro nás znamená obrovský
úspěch, kterého si vážíme a je to zároveň
důležitá satisfakce za nevydařený úvod

3RV¾GND]3URVW÷MRYVNDRYO¾GOD]¾YRGSRG7DWUDPL

sezóny,“ nechal se slyšet Roman Burget.
Také konec června byl ve znamení
závodění. Koničtí přitom plynule navázali na povedenou účast na slovenském mistrovství. „Pokračovali jsme
v Hustopečích v rámci slovenského
mistrovství, kde se nám po páteční kolizi a problémech s dobíjením podařilo
sobotní etapu vyhrát. Celkově jsme se
umístili na třetí příčce,“ uvedl Burget. Se
svou posádkou tak pokračuje ve velice

úspěšné sezóně. A to vzdor technickým
i netechnickým problémům. Ani počasí
totiž k závodníkům nebylo zrovna milosrdné. „Byl to pro nás velmi těžký závod
v extrémně vysokých teplotách a jsme
moc rádi, že se nám ho nakonec podařilo
dokončit. V průběžném pořadí mistrovství Slovenska historických vozidel jsme
pak stále na prvním místě,“ usmívá se lídr
konické posádky Team green motosport
tvořené ještě Michalem Pochem. (sob)
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Pohárový závod ve slalomu vyšel skvěle zejména mužům TR HIKO, kteří
zvítězili. Naopak mužům TR ZUBR
se tolik nedařilo a obsadili pátou pozici, zatímco veteráni TR MASTERS
byli tradičně suverénní a nenašli přemožitele. Ženy TR OMEGA Tygříci
tentokrát chyběly z rodinných důvodů.
Po kláních Českého poháru se hlavní
pozornost následně upírala na výše
zmíněný národní šampionát H2H.
V něm znovu nedala konkurenci
žádnou šanci veteránská loď Haná-

Marek SONNEVEND

ČESKÉ VRBNÉ, PROSTĚJOV
Na řece Vltavě v Českém
Vrbném se konal druhý díl
Českého poháru 2021 v raftingu, současně zde proběhlo
i historicky premiérové mistrovství republiky R4 (čtyřmístných člunů) v disciplíně
head to head. Jak si vedli raftaři Tomi-Remont Prostějov?
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zjistili jsme

Michal SOBECKÝ

vými šípy. To vše bez mířidel,“ prozrazuje za vedení klubu Antonín Bartošík.
Lukostřelba v Němčicích nad Hanou
ovšem není nic nového. Jak Bartošík
připomíná, oddíl fungoval neoficiálně už dříve. „Kroužek je zde tři roky.
Nyní jsme se ale rozhodli udělat klub,
který bude mít IČO, získá možnost
se zapojit do některé z asociací a taky
možnost získat dotace,“ vyjmenoval
praktické stránky nového statusu.
Martin
Oddíl by měl i nadále působit pod
ZAORAL
Střediskem volného času Orion. „Je
u nás kolem třicítky členů, a to od devíti let až skoro po důchodový věk. Bylo
nás i šestatřicet, pak ale přišla korona
a všechno se nějak zvrtlo. Pár lidí prostě
zlenivělo,“ poznamenal Bartošík.
Řadu organizačních záležitostí mají
podle všeho němčičtí lukostřelci ještě
před sebou. Už nyní ale pořádají závody, poslední proběhl právě v červnu. „Nová sezóna nám ale začne až
po prázdninách. První závod děláme
v říjnu, jezdíme také na Moravský
.WMQUVąGNEK \ 0÷OéKE PCF *CPQW UG RąGFUVCXKNK PCRąÊMNCF RąK 1TKQP $QY %WRW zemský pohár,“ zmiňuje některé buFoto: Michal Sobecký doucí akce klubu Antonín Bartošík.

NĚMČICE NAD HANOU Na střední Hané hlásí vznik nového sportovního klubu, tentokrát lukostřeleckého. K Prostějovu nebo Kostelci na Hané
se v červnu přidaly také Němčice nad Hanou. Tamní Kroužek lukostřelby
Orion je nyní oficiálně zapsaným klubem a členem lukostřelecké asociace.
„Jsme oddílem 3D lukostřelby, který
dosud na Prostějovsku nebyl. Jde o tradiční lukostřelbu v terénu, takzvanou
instinktivní. Máme luky, kde se střílí
buď dřevem, nebo reflexní, s karbono-
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Lukostřelec Hlahůlek
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PŮVODNÍ
reportáž

šli. Je to tak, jak jsem si myslela, mezi
kapelami je hodinová pauza, takže fanoušci přichází čistě na koncert své oblíbené kapely, pak se publikum mění.
Ale na všechna vystoupení jich dorazilo dost,“ poznamenala Pavla Vašková.
Jak se ukázalo, lidé si na nádvoří zámku cestu našli. A to všechny generace od náctiletých přes „dvacátníky“
a „třicátníky“ až po lidi středního
a staršího věku. Každý si zkrátka našel
v programu to svoje. Často pak přicházeli právě skalní fanoušci některé ze
skupin nebo jednoho z jejich členů.
„Přišli jsme sem na Medea Rey, to je
jasné. A jejich bubeník je prostě boží.
Akce se nám moc líbí, je to tu super,“
prozradila jedna z mnoha posluchaček
Dagmar Zeidlerová. K dobré náladě
publika pak přispělo i občerstvení.
Akce tak napsala první ročník. Co

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

ale bude v budoucnu? Šlo o začátek
nové tradice? „Uvidíme, jak se k tomu
postaví město a co dovolí rozpočet,“
konstatovala Pavla Vašková. Jedno
je ale už jisté. Určité pokračování totiž bude, a to už letos. Jen v trochu
jiném duchu. „Chtěli jsme podpořit mladé amatérské kapely, často
začínající. Ráda bych pokračovala
a první pokračování budeme mít už
7. srpna, ale tentokrát to bude zaměřené na country. A kapel bude více,
zřejmě sedm,“ láká na další akci Pavla Vašková.
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3x foto: Michal Sobecký

Foto: Michal Sobecký
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jjak
ak vypadala
vyypaddalaa ppremiéra
reemiérra pprofest
roofesst rocku...
rocckuu....
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rovském pódiu představila kapela Děda
Mráz, která roztančila fanoušky nejen
svými hity. Třetí kapelou v pořadí byla
další legenda regionálních tanečních zábav Junior. A to už pod drtivou většinou
fanoušků parket praskal ve švech.
„Jsme opravdu rádi, že jsme se tu mohli zase sejít. Musím poděkovat i větru
a dešti, že nás dnes nakonec ušetřily.
Obrovský dík patří také organizátorům, hlavně pak skvělému publiku,
které zde zase jako obvykle vytvořilo
nádhernou kulisu,“ prozradil ředitel
Městského kulturního střediska v Konici a člen kapely Junior Tomáš Vrba.
Hned po této kapele měla přijít zřejmě
největší legenda na Konicku skupina
Merkur. Ta provází své příznivce už
neuvěřitelných padesát let. Ještě před ní
se však objevilo překvapení večera, kdy
se v areálu křtila nová deska Vlastimila
Grepla s názvem Táborákové a žukové
písně. „Proč táborákové, je asi všem jasné, a žukové z toho důvodu, že Vlasťa

jezdil dlouhé roky legendárním vozem
Žuk, který mu stál před domem ještě
nedávno,“ prozradil Tomáš „Mamut“
Grepl, hlavní organizátor této události.
Ještě před křtem alba potěšil fanoušky
melodickými písněmi z dob začátků
kulturního dění v Konici. Po křtu se
pak ještě na pódium vrátil a pro změnu
nachystal pro diváky písně peprnějšího
rázu, které přítomné velmi pobavily.
„Jsem tu každým rokem a vždycky se
těším. Tady v tom prostředí to má něco
do sebe. Já jsem na koncertech většiny
těchto uskupení strávil mládí, právě
s jejich hudbou mám spojenou řadu
zážitků, na které už teď mohu jen
vzpomínat,“ říkal s úsměvem účastník
Josef, zarytý fanoušek bigbítu.
Pak už přišla na řadu kapela Merkur.
Sice začala asi s hodinovým zpožděním podle připraveného programu,
to však nikomu z posluchačů vůbec
nevadilo. Při jejích hitech už parket
opravdu nestačil, vedle dobře zná-

mých písní nezapomněla kapela přidat i řadu vzpomínek z dob minulých.
Další kapelou v pořadí byl Marasd,
spontánní akci všech příznivců korunovaly zajímavé taneční kreace. Po
nich dostala svůj prostor také skupina

Arest a v nastoleném trendu vynikajících výkonů pokračovala. Celý večer
až do pozdních nočních hodin zakončila ve vynikajícím stylu i poslední kapela Demence.
Letošní prázdniny tak v zámeckém
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FOTOGALERIE

parku odstartovaly opravdu ve velkém
stylu a legendy regionálního bigbítu
jasně ukázaly, že stále dokáží nabídnout
svým posluchačům úžasnou show, které také notně přispěla skvěle připravená
stage i vynikající akustika v areálu.

Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV Také letos převzali
v Městském divadle v Prostějově
absolventi Střední odborné školy
podnikání a obchodu maturitní
vysvědčení. Slavnostní vyřazení
absolventů podtrhovaly školní taláry.
„Tato slavnost byla jedinou, kterou si
mohli studenti maturitního ročníku
plně užít. Ve čtvrtém ročníku totiž

přišli o všechny studentské rituály
spojené se závěrem studia. Poznávací výlet do Prahy, maturitní ples se
stužkováním, poslední zvonění nebo
například majáles, vše bylo zrušeno.
Proto jsme rádi, že se protiepidemiologická opatření uvolnila a umožnila
tak slavnostní předání maturitních
vysvědčení,“ podotkl ředitel školy
Marek Moudrý.

Ze 43 úspěšných absolventů odmaturovalo 22 s vyznamenáním.
Studenti měli možnost rozšířit si
vzdělání o profesní zkoušky Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu. Všichni přihlášení
studenti tuto zkoušku úspěšně
zvládli. Slavnostního dopoledne
se zúčastnili také primátor Statutárního města František Jura

a náměstkyně primátora Milada
Sokolová. „Zvláštní poděkování
si samozřejmě zaslouží škola,
na níž jste k úspěšnému složení
zkoušky z dospělosti a k osvědčení
patřičných vědomostí dospěli.
Střední odborná škola podnikání
a obchodu je institucí, na kterou
jsme v Prostějově hrdí, protože
patří k nejlepším středním školám

ve městě a jistě budete souhlasit, že
se může pyšnit skvělými studenty.
Dohromady učitelé a studenti potvrzují, že škola soukromá může
být synonymem kvality,“ uvedla ve
svém projevu k absolventům a jejich
rodičům Milada Sokolová.
Novou školní tradicí je od loňského
roku vyřazení absolventů ve
slavnostních talárech.
„Taláry

jsme si nechali ušít na zakázku
a impulsem bylo získání Ceny Jana
Amose Komenského, kterou naše
škola loni získala jako jediná v ČR.
A reakce loňských absolventů a jejich rodičů byla velmi pozitivní.
Taláry dodávají této události velmi
slavností ráz a staly se jedním ze
symbolů naší školy, “ pousmál se
Marek Moudrý.
(pk)
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Program nabité páteční noci zahájila kapela Quercus, během které se už začala
zámecká zahrada postupně plnit a atmosféra nabírala grády. Po ní se na ob-

Jan FREHAR

KONICE Letní večer, nádherné
prostředí, spousta piva a výborné
muziky, pro všechny příznivce českého rocku i bigbítu jednoznačně
snový večer. Tak by se dal charakterizovat první prázdninový pátek
v konickému zámeckému parku,
který patřil všem milovníkům klasického bigbítu. Všichni přítomní fanoušci dnes již legendárních
regionálních uskupení si museli
přijít na své. Nebe pod mrakem
sice chvílemi zlobilo a hrozilo deštěm i bouřkou, ale i díky vynikající
hudbě si nakonec „živly daly říct“.
Během večera nechybělo ani překvapení v podobě křtu desky ikony
konické hudby Vlastimila Grepla.
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Seřazení skupin za sebou přitom nebylo náhodné. Jak prozradila jedna
z hlavních pořadatelek Pavla Vašková,
nejtvrdší muzika zaznívala uprostřed
programu v podání kapely Medea Rey.
Pak se hudba postupně uklidňovala,
na konci tak nádvoří rozezněl i hit od
skupiny Buty Jednou ráno. „Nevěděla jsem sama, co od toho mohu čekat.
S akcemi se roztrhl pytel. Lidi ale při-

PROSTĚJOV Kdo má rád tvrdší
muziku, v sobotu 10. července
si přišel na své. A nemusel ani
nikam do klubu nebo na velký
koncert. Stačilo zajít do prostějovského zámku. Tam se poprvé
konal ProFest rock, nový festival, který dal prostor lokálním
kapelám. A to těm amatérským,
někdy začínajícím, jak se ale
ukázalo, tak ve všech případech kvalitním. Organizátoři
z městského Kulturního klubu
Duha na festival přivedli pět
kapel, z toho tři prostějovské.
Konkrétně Kepler-22, Medea
Rey a Majestico Muzikus.
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společnost

herného Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem zatím poněkud zůstává za očekáváním. „Lidé přichází
méně, než tomu bylo v předchozích
letech. Denně se však dotazují telefonicky, jestli a za jakých podmínek
je možný vstup do Muzea kočárů,“
popsal majitel muzea Václav Obr.
Kvůli dlouhé době plné nejistot byl
nakonec zrušen i Josefkol, který by
se za normálních okolností opět
konal předposlední červencový víkend. „V krátké době po rozvolnění

není možné akci takového formátu
uspořádat, neboť přípravy na ni zaberou obvykle celý rok.
Navíc někteří z účastníků jsou řemeslníci z jižní Moravy, jež byla postižena tornádem. Nyní mají velké ztráty
a zcela jiné starosti,“ odůvodnil Obr.
To však neznamená, že Muzeum kočárů zcela usne. „Na příští měsíce jsme
naplánovali sérii akcí pro menší skupiny zájemců. Půjde o ukázky historických kočárů v naší krajině, řemeslné
a předváděcí akce, umělecké kovářské, kamenické práce a jejich ukázky
a mnohé další,“ upřesnil Václav Obr.
Jak už Večerník informoval, při
akci „Cestovním kočárem po Olomouckém kraji“, které se zúčastnily
stovky lidí v jednotlivých obcích
a městech, začala sbírka na pomoc

jižní Moravě „Během této akce darovali občané na jednotlivých zastávkách na podporu rodin zasažených
tornádem celkem 18 800 korun.
Nejvíce přispěli lidé z Náměště na
Hané a Litovle,“ zmínil Václav Obr
s tím, že na tento program navázaly
hned další den formanské jízdy za
poznáváním tradic a přírodních parků našeho kraje.
V Muzeu kočárů, které je po patnácti
letech stavby dokončeno, představí
o prázdninových víkendech komentované prohlídky v livrejích s video
projekcí a ukázkou mistrů řemesel.
Návštěvníci spatří umělecká díla
z různých úhlů pohledu s předvedením patentních
mechanismů na historických kočárech.
(mls)

a akvarel. „Ráda vidím, jak se městská
sbírka rozrůstá. Je zde spousta uměleckých děl, která postupně představujeme
veřejnosti na výstavách. Věříme, že díla,
která nám k nákupu doporučila komise
pro nákup uměleckých děl, se budou
lidem líbit,“ říká náměstkyně primátora
pro kulturu Milada Sokolová. Jak dodala, jde o obrazy dvou rodáků z Prostějova respektive Zdětína. Osmnáct tisíc
korun stál městskou pokladnu olej na
plátně s názvem Dívka se slunečnicemi a osm tisíc korun akvarel v paspartě
Draní peří.
(mik)

PROSTĚJOV Dalších šestadvacet
tisíc korun investovali prostějovští
radní do nákupu uměleckých děl,
která obohatí sbírku městské galerie.
Konšelé se konkrétně rozhodli zakoupit dva obrazy od malířů Františka Sylvy Tomana a Oldřicha Lasáka.
Rada města Prostějova vybrala pro rozšíření uměleckých sbírek města další
díla. Jde o dva obrazy – olej na plátně

lí jezdím fotit často, tenkrát jsem chtěl
nafotit ranní mlhu na přehradě, na kterou jsem však neměl štěstí. Bylo ovšem
krásné letní ráno, a tak jsem se přesunul k Podhradskému rybníku, kde
celkem nečekaně vznikla tato fotka,“
prozradil nám autor, který se v současnosti zaměřuje zejména na svatební fotografii, v nichž se snaží zachytit důležité okamžiky, atmosféru a emoce. Jeho
srdeční záležitostí však stále zůstává
fotografování krajiny a přírody, ostatně
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ku. „Jsem rodačka a jsem zde už strašně
dlouho, radnici ale docela dobře znám.
Hlavně jsem se chtěla podívat na vnitřní
prostory znovu a kompletně,“ poznamenala Jana Lipovská, jedna ze žen na
prohlídce budovy. „Zda pro mě zazněly
nové informace? Novinky asi ne, spíše upřesnění. Už zde přeci jen bydlím
dlouho a ledasco jsem už znala,“ pověděla žena.

Před radnicí hovořil o někdejších úvahách Prostějovanů, kde a jak zbudovat
novou radnici. Poznamenal mimo jiné,
že výběr architekta trval devět let nebo
že proti původnímu plánu byla stavba
dražší. „Původně byla vyprojektovaná
cena 750 tisíc korun, všichni byli tehdy
spokojení, jak je to levné. Ve finále ale
radnice stála 850 tisíc korun. Inu, i tenkrát byly vícepráce,“ konstatoval František Jura. Hovořil však rovněž o Matěji Rejskovi, jehož rodiště bývá někdy
přesouvané do Prostějova u Chrudimi,
nebo o soše ženy se zavázanýma očima
nad vchodem do budovy – symbolu
spravedlnosti. Jurovi se pak dařilo zapojovat do akce i její účastníky. Dával jim
hádanky, šprýmoval s nimi. A nakonec
byl sám zaskočený, že coby průvodce
nemusí mít v prostorách radnice rouš-
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Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ

„V sedm třicet byl start a první účastníci
se zde objevili zhruba deset minut před
půl jedenáctou. Trasa byla dlouhá jedenáct kilometrů a byly zde dvě kontroly,“
1V[VQFXCPQXÆQDTC\[UGTQ\TQUVGO÷UVUM¾UDÊTMCWO÷NGEMÚEJF÷N
prozradil za organizátory Petr Šindler.

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC Jeho nejčastějšími slovy ten den byly

Michal SOBECKÝ

ČECHY POD KOSÍŘEM Dobrou
obuv, dostatek pití a taky nějakou tu
pochodovou hůl do ruky pro toho,
kdo je fajnšmekr. Takto – někteří
navíc s fotoaparátem – vyráželi v sobotu 3. července turisté na Pochod
Mánesovou stezkou z Náměště na
Hané. Osazenstvo zámku Čechy pod
Kosířem tuto akci zorganizovalo už
podruhé. Od rána se tak od Náměště směrem na Prostějovsko trousily
desítky lidí. Čekalo je parné počasí,
ale také trasa, která z velké části vedla
lesem.

„nabídněte si“ a „medaile“. Právě občerstvení, medaili i pamětní list úspěšní
pokořitelé celé trasy v cíli dostali.
Do něj však vedla přeci jen dlouhá
cesta. Mezi prvními ji zdolal Josef Jüngling. „Trasa byla stejná, počasí nám
vyšlo. Šlo se tedy dobře. Ještě se vrátíme
přes Lhotu pod Kosířem a Černou věž
v Drahanovicích,“ poznamenal turista.
Sám přitom na mnohých podobných
událostech nejen startuje, ale podílí se
aktivně i na jejich chodu. „My podobné
akce i pořádáme, chodíme každý týden.
Takže se nechodíme inspirovat, radíme
spíš my,“ usmívá se Josef Jüngling krátce
předtím, než na něj vyšla řada s medailí – každá přitom byla originální, žádná
sériová výroba.
„Na všechny účastníky medaile vyšly,
což je pozitivní,“ konstatoval po akci
kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa. Ze startu do cíle

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

nakonec došla padesátka lidí. Pokud
se někteří z nich zúčastní i napřesrok,
čekají je novinky. „Spokojenost panuje
určitě, plánujeme pokračovat. Co ale
chceme změnit, je skutečnost, že mo-

mentálně to není okruh. Většina lidí se
dnes posunuje po vlastní ose. Takže i na
jejich doporučení budeme příště mít cíl
i start na jednom místě,“ vysvětlil Váňa
záměr akce.
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Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

na Mánesův pochod

/<?IÁI<FJPKDGD Vzhůru do kopců. Turisté vyrazili
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tograf roku vyhlašované časopisem FotoVideo.
Milan Samochin se k fotografování
dostal díky své cestě po Střední Americe, kde jej uchvátila tamější příroda
natolik, že o této tvůrčí činnosti začal
přemýšlet hlouběji. V soutěži Fotograf roku byl oceněn v kategorii Hrady
a zámky. „Snímek plumlovského zámku vznikl loni v červnu. Pořídil jsem
ho za svítání, mohlo být něco před
pátou hodinnou. Do Plumlova a oko-

PLUMLOV Tohle se podařilo!
Plumlovský zámek, jehož silueta
se odráží na hladině Podhradského rybníka, je nesporně fotogenický. Aby ovšem vznikla
výjimečná fotografie, k tomu je
potřeba mnohem víc než pouhé
zachycení romanticky působící
reality. To se nepochybně podařilo prostějovskému fotografovi
Milanu Samochinovi, který díky
tomu uspěl v prestižní soutěži Fo-
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PROSTĚJOV Menší změnou rolí
prošel v pátek prostějovský primátor František Jura. Pracoviště zůstalo stejné, radnice. Ovšem dočasně
se v ní z primátora stal turistickým
průvodcem. Na dvou turnusech,
ve dvě a o půl čtvrté, se vypravil na
obhlídku radnice s účastníky prohlídek. „Zvenku je hezká a zevnitř
ještě hezčí. Vždy, když do radnice
vcházím, vcházím s pokorou,“ poznamenal třeba ještě před vraty radnice primátor Jura.

Primátor se v pátek změnil v průvodce

Vítejte na radnici!

cestování a poznávání nových kultur je
pro něj nejlepší relaxací. V Prostějově
naposledy představil své fotografie loni
v Kulturním klubu Duha na výstavě
nazvané Mojí krajinou.
(mls)

SE STAL FOTOGRAFEM ROKU

Soně Provazové, která byla odvolána po necelých dvou a půl letech ve
funkci. Jako důvody uvedl krajský
úřad nespokojenost s fungováním
muzea, velkou fluktuaci zaměstnanců a snahu o to, aby se prostějovské
muzeum stalo institucí s „nadregionálním přesahem“.
Večerník připravuje s novou ředitelkou Muzea a galerie v Prostějově
Veronikou Hrbáčkovou rozhovor,
který přineseme v některém z následujících vydání.
(sob)
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Povede jej Veronika Hrbáčková
PROSTĚJOV – Půl roku. Tak
dlouho kulturní veřejnost čekala
na obsazení postu ředitele či ředitelky Muzea a galerie v Prostějově.
Nyní je definitivně jasno. Pomyslného kormidla se ujala Veronika
Hrbáčková (na snímku), která zvítězila ve výběrovém řízení.
Předtím pracovala ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci, kde jako kurátorka spravovala fond Etnografie.
„Podařilo se nám uskutečnit výběrové řízení s mimořádnou konkurencí.
Paní Hrbáčková mezi uchazeči zazářila nejen odbornou erudicí, ale také
jako člověk dobře znalý muzejního
provozu. Věřím, že přináší silnou
vizi, která prostějovské muzeum posune vpřed,“ uvedl Jan Žůrek, radní
pro kulturu Olomouckého kraje.
Zaměřit se podle krajského úřadu
chce na návštěvníky, ale i na péči
a prezentaci sbírek. „Instituce jako
muzea a galerie ‚stojí‘ na odborných
pracovnících a já věřím, že s týmem
nadšených, motivovaných a odborně zdatných kolegů se to podaří.
Jsem optimista a těším se také na dialog. Je důležité naslouchat druhým,“
řekla Veronika Hrbáčková.
Hrbáčková nastoupila do funkce po
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ČECHY POD KOSÍŘEM Po rozsáhlé a velkoryse pojaté rekonstrukci se provoz Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem rozjel na
plné obrátky. Navzdory tomu oblíbený Josefkol se letos bohužel
konat nebude. Tradiční sraz řemeslníků v zámeckém parku se u nás
dlouhodobě řadí mezi nejnavštěvovanější akce roku.
Přestože v průběhu uplynulých týdnů došlo k rozvolnění protiepidemických opatření, návštěvnost nád-

Bìhem jízdy cestovním
koèárem
VHQDSRPRFMLzQÉ0RUD
YÈ
vybralo 18 800 korun

Muzeum kočárů chystá menší akce IJQJPü@?DO@GFP

JOSEFKOL LETOS
NEBUDE,
LED
NA *PU@PHHµ
OBZORU!
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i dál pracovat. Teď jsem se ale rozhodl
jít jiným směrem. Přeji týmu hodně
štěstí v nové sezóně. Hlavně ať je zase
plný zimák. Právě pro fanoušky se
hokej tady v Prostějově hraje,“ říká ke
svému odchodu Václav Meidl.
Pozici po Meidlovi zaujme Michal
Mareš, který není v prostějovském
klubu žádnou novou tváří. Mareš
během ročníku 2019/2020 pracoval
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jako kustod Jestřábů. Mimo toho se
u týmu pohyboval i v dalších letech,
učil se a nabíral cenné zkušenosti.
Nyní chce do klubu přinést nový
a moderní styl. „Moc se těším na tuhle
pozici a budu pracovat na tom, aby se
marketing posunul vpřed. Hlavně si
přeji vidět plný zimák, na kterém opět
začne vše žít,“ prozrazuje svoje cíle Michal Mareš.

PROSTĚJOV Počet uveřejněných
hráčů Jestřábů se zastavil na čísle
24. Tedy dvou brankářích a dvaadvaceti hráčích do pole. Nadále tak
panovaly a panují spekulace o tom,
kdo ještě by měl Prostějov posílit.
Například dnes již bývalý sportovní
manažer Prostějova Jiří Vykoukal
mluvil po uplynulé sezóně o tom,
že by bylo dobré pracovat se širším
kádrem, čemuž ovšem čtyřiadvacet

Pro Prostějov je nejznámějším jménem nepochybně Patrik Husák. Řízný
bek byl jedním z těch, kteří už v Prostějově působili, a to v letech 2014 až
2016. Zažil tak dlouhý, ale úspěšný

Michal SOBECKÝ

jmen úplně neodpovídá. Jak ale
Večerník zjistil, s týmem trénovali ještě další tři hráči, z toho jeden
gólman.

boj o zachování 1. ligy v Prostějově
stejně jako další sezónu. I to, že přežil
řez sestavou po týmově mizerné sezóně, ukazuje na jeho kvality. Ty ostatně
potvrdil třeba v Porubě, kdy nastřádal
senzačních 40 bodů za sezónu. Ta minulá se mu už tolik nepovedla, přesto
ale patřil k nejproduktivnějším hráčům Frýdku-Místku.
Bez práce po minulé sezóně zůstal
i centr Tomáš Jáchym, který v posled-

ních letech hrál v Porubě. Tam si připisoval vyrovnané výkony, prokázal
schopnost dobře bránit, ale i nahrávat,
v minulé sezóně byl čtvrtým nejlepším nahrávačem celé soutěže. Třetí
posilou by podle informací Večerníku
měl být Martin Altrichter, dvacetiletý
brankář naposledy vypomáhal Šumperku, za který odchytal 10 zápasů.
Pro plzeňského odchovance by šlo
o třetí sezónu mezi dospělými.

Měl je posílit „mistr asistencí“ i odchovanec Plzně
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v posledních deseti letech Prostějov jednoznačně potvrdil výsledky
z letní přípravy v následující sezóně.
V mnoha jiných případech naopak
ročník dopadl výrazně jinak než letní
utkání, z nichž se zkrátka body nepočítají.

Téměř celé nové mužstvo, noví členové realizačního týmu a teď ještě další
změna, a to na postu marketingového
manažera. Tak vypadá příprava hanáckého celku na další ročník Chance
ligy, který pro Prostějov odstartuje 11.
září v Sokolově. Útočník Václav Meidl
ukončil loni ve 34 letech svoji hráčskou kariéru a od letní přípravy na
sezónu 2020/2021 působil na pozici
marketingového manažera Hanáků.
Nyní se jeho a cesty prostějovského
klubu nadobro rozcházejí. „Chtěl bych
poděkovat vedení a prostějovskému
klubu za šanci, že jsem tu mohl dlouhá léta hrát a po ukončení své kariéry

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Škatulata v realizačním týmu Hanáků i nadále pokračují. Po roce působení skončil
na postu marketingového manažera bývalý prostějovský hráč Václav Meidl. Od začátku července jej
na této pozici vystřídal Michal
Mareš, který působil u Jestřábů
jako kustod.
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Poruba, Prostějov (sob) – Na zajímavá jména se znovu můžeme těšit
v Chance lize. Ač ji opustil po minulém ročníku například Peter Jánský, Milan Mikulík, ale také Tomáš
Plekanec s Jaromírem Jágrem, na jejich místa nastupují jiní hokejisté se
zajímavým životopisem.
Například do Frýdku-Místku přichází
Roman Szturc. Zkušený útočník má
za sebou pět set zápasů v extralize, loni
pak byl kapitánem Havířova. Nyní by
měl posílit Frýdek-Místek, z něhož to
pro něj může znamenat opět jen krok
od opětovného působení v nejvyšší
soutěži. K tomu se může přiblížit
také mladík Pavel Jenyš. Odchovanec
Brna a hráč se zkušenostmi ze zámoří
se po roce stráveném ve slovenské extralize vrací do vlasti, na rok se upsal
Porubě.
V Přerově pak vítají zpět
pětatřicetiletého beka Josefa Hrabala, který se vrací po roce. V tom
minulém během ročníku vyrazil do
zahraničí, Rakouska a Anglie. Nyní je
zpět připraven vyztužit už tak solidní
obranu Zubrů.

Nová jména pro
Chance ligu,
3ÔLFK½]ÉQDGÈMQÙ
PODGÉN3ÔHURYKO½VÉ
návrat

Kadaň, Prostějov (sob) – Cíl?
Neskončit poslední. Nepochybně takový si pro začátek stanovila Kadaň.
Prvoligový tým, pravidelný účastník
druhé nejvyšší soutěže, je každoročně
otloukánkem, v posledních čtyřech
ročnících skončil poslední.
Nyní se tak snaží posílit. A kromě
mužstva, kde zatím přibývají na soupisku zejména obránci, představila
Kadaň i realizační tým. Překvapením
je přitom zejména jeho šéf, jako
trenér totiž lavičku povede Vladimír
Růžička, někdejší reprezentační
kouč, který s týmem na MS 2010
vyhrál zlatou medaili. Růžička dosud ve druhé nejvyšší lize jako trenér
nepůsobil, v Kadani už se ale mihl,
před svým předešlým působením
v Hradci Králové tam fungoval jako
konzultant.
Sám Růžička své nové působiště
označil jako dočasnou záležitost.
Vyjádřil rovněž přání zkusit si
angažmá v KHL. V souvislosti
s příchodem Růžičky na post trenéra
se spekulovalo i o posílení v podobě
jeho syna Vladimíra Růžičky
mladšího. Ten však podle všeho na
sever Čech nepřijde.

Kadaò povede
9ODGLPÉU5ÕzLÄND
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yy Jak se zrodil váš návrat do
Prostějova? A váhal jste nad ním
dlouho?
„Prostějov mě kontaktoval zhruba na
začátku května s tím, že hledá kondičního
trenéra. Poté jsem si sedl s panem Totterem a s panem Luňákem a domluvili
jsme se. Dlouho jsem neváhal, protože

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

jsem Prostějovák a k hokeji mám vztah,
takže mám radost, že mohu být opět jeho
součástí.“
yy Jaká přesně by měla být vaše role
v realizačním týmu, co vše máte mít na
starost?
„Mám na starost silovou a kondiční
přípravu hráčů. Dále budu spolupracovat
s fyzioterapeutem Filipem Lukešem, se
kterým budeme vytvářet kompenzační
plán jako prevenci zranění, pro každého
hráče na základě diagnostiky, kterou
udělá s každým hráčem právě Filip.“
yy Nedávno jste ještě hrál v Anglii.
Proč jste se rozhodl kariéru zakončit?

PROSTĚJOV Zajímavou akvizici získali prostějovští Jestřábi před letní přípravou. Ne ovšem do pole nebo do brány, ale do realizačního
týmu. Ten posílil Martin Finkes (na snímku), který bude zastávat roli
kondičního trenéra. To je vedle kouče brankářů další pozice, jež nebyla vždy u Jestřábů obsazena. Pro soutěžní ročník 2021/2022 však
bude, což většina hráčů okamžitě kvitovala. Pro Finkese se přitom
jedná o velký návrat, vždyť Prostějov dobře zná. Nejenže zde působil,
ale navíc odtud pochází.

„V Anglii jsem skončil před zhruba
pěti lety. Vzpomínám na Sheffield rád,
měli jsme tam perfektní partu Čechů
a Slováků, mimo jiné Dalibora Sedláře
a Luboše Korhoně, které si mohou
prostějovští fanoušci pamatovat, v Sheffieldu sice hráli za jiný tým, ale trávili jsme
spolu dost času. Kariéru jsem ukončil,
protože jsem se rozhodl odjet pracovně na
Island. Po práci jsem trávil hodně času ve
fitku a začal trénovat lidi. Navíc trenéřina
si vyžaduje hodně sebevzdělávání, takže
na hokej už jednoduše nezbyl čas.“
yy Jaký je to nyní pocit vracet se do
Prostějova, k týmu, ale v jiné roli?
„Dobrý, už se těším, až to vypukne. Zejména jsem se těšil na nové zázemí a novou posilovnu, která mi hodně usnadní
práci.“
yy Co považujete při budování
kondice u profi sportovců za zásadní
a nejdůležitější?
„Těch faktorů je několik a je těžké vše
obsáhnout v několika větách. Zejmé-

na záleží na sportovním odvětví. Od
toho se vše odvíjí, jinak bude vypadat
příprava fotbalisty a jinak zase například
u hokejisty. Důležité je sportovce naučit
správnou mechaniku pohybu, to jim
může výkon velice usnadnit a nenadřou
se u něj tolik. Poté záleží na fázi sezóny,
ve které se hráč nachází. Důležitým
faktorem, zejména v sezóně, je hráče
nepřetěžovat, protože z toho může
plynout pokles výkonnosti, v horším
případě zranění.“
yy Jak přibližně vypadá porce cvičení
- běhání - posilování, kterou by měl prvoligový hráč zvládnout?
„V období letní přípravy tráví hráči
hodně času v posilovně. V hokeji hraje
velkou roli rychlost a tu hráč nezíská,
pokud nebude dostatečně silný. Během
přípravy se střídají období, kdy se
pracuje na svalovém objemu, maximální síle a poté se přechází do dynamiky
a výbušnosti. Zapomínat se nesmí ani
na mobilitu a kloubní rozsahy. Co se

týče kondice,, tu hráči nabírají intenzivními intervaly
valy ať už průběžně, nebo
na ‚airbiku‘. A protože pohyb na bruslích je velicee specifický, tak nejlepší
způsob nabírání
ání kondice pro hokejisty je tréninkk na ledě. Není tedy
na škodu, když
yž si hráči během
letní přípravyy jednou dvakrát
týdně dají trénink
rénink na ledě,
pokud k tomuu mají možnost.
Doby, kdy jste
te mohli vídat
hokejisty při dlouhých desetikilometrových
vých výbězích
k Hloučele, jsou snad už
pryč.“ (úsměv))
yy Je nějaká
ká sportovní akk
tivita, kterou
rou hokejistům
v době individuální
dividuální přípravy
doporučujete?
e? A pokud ano, proč
zrovna tato?
„Kromě výše popsaného zařazujeme
jiné sporty ať už je to fotbal, tenis basketbal, nebo florbal. Je to dobré z toho
důvodu, že zapojí zase jiné svalové

Martin Finkes hlásí návrat do hokejového Prostějovaa

skupiny, energetické systémy a každý
sport si vyžaduje jinou orientaci v prostoru, takže to může hráčům pomoci
dosáhnout určité komplexnosti.“
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ráže, jeden padá, ale v první lize padá
týmů hodně. Myslím si, že se obávají
všichni, namočit se může každý z týmů.
A u sebe, nevím, jestli jsou to obavy. Ale
je jasné, že od začátku tam bude tlak na
to nepodcenit úvod soutěže. Možná to
bude na úkor mladších hráčů, ale určitě
se soutěž zkvalitní a bude velice zajímavá
pro diváky. Myslím si ale, že se obávat mohou všichni, protože půjde hodně týmů
dolů. Takže určitě každý bude ostražitý,
každý gól a bod se bude počítat. Soutěž
to potřebovala. Domnívám se, že bude
vyrovnanější.“
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směřoval k horní třetině tabulky. Na
druhou stranu už sezóna 2019/2020
podobný tip nabízela. První náznaky
toho, zda jsou tato očekávání reálná,
by ale měly přijít již brzy, během přípravných zápasů. Jejich výsledky ale
mohou být ošemetné, pouze dvakrát
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lední hokej

rá už má něco za sebou, a víc než učit
se nové budou přizpůsobovat svou
hru požadavkům nových trenérů.
Jsou vlastně jediné dvě skutečnosti,
které mohou trochu ohrozit možný
budoucí úspěch. A sice individuální
letní příprava a nepřijetí týmu fanoušky. Způsob přípravy je samozřejmě věc trenérů. A kouč Totter jej
vysvětloval a navrch s ním má i mnohé zkušenosti. Nicméně tým je nový,
zcela nově seskládaný. A právě letní
příprava by měla být obdobím, kdy si
lidsky sedne. To nyní může mužstvu
chybět. Pokud jde pak o fanoušky,
zde hrozí problém ještě větší. Nezveřejňování nových hráčů (na stránkách Jestřábů najdete v týmu pro
další ročník čtyři jména) je v ostrém
kontrastu s jinými kluby. Stejně jako
nešťastným způsobem komunikace se
sportovní veřejností. Jednoduše hrozí, že se diváci s týmem neztotožní,
nepřijmou ho. Bude to pro ně parta
neznámých lidí. Sice v prostějovském
dresu, ale nevytvoří si k nim bližší
vztah.
Z dosud zveřejněných záměrů tak
plyne, že tým má znovu velké ambice.
Jaké by měly být? Nepochybně druhé
kolo play-off. Zatím se zdá být prokletím to první a pro Jestřáby konečnou. Dočkají se tentokrát?

Nemalé
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Adam Wolf působil v Prostějově
pouze jednu sezónu, a to na postu
brankářské dvojky. Příliš prostoru ale
nedostal, za celý ročník nastoupil jen
do čtyř utkání, z toho do tří od úvodní
minuty.

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V loňském ročníku oblékal dres rivalů z Přerova,
v nadcházející sezóně bude Tomáš
Dřímal (na snímku) hájit barvy
Jestřábů. Jednadvacetiletý obránce
je odchovancem zlínského hokeje
a má cenné zahraniční zkušenosti,
které získal za necelé tři sezóny ve
Skandinávii. V české druhé nejvyšší lize to pro něj nyní bude teprve
druhý ročník.

„Když jsme se v Přerově domlouvali
na konci sezóny co a jak dál, tak mi
dali kontakt do Prostějova na pana
trenéra. S ním jsem se pak domlouval
dále o mém působení tady.“
yy Podle čeho jste se rozhodoval?
„Moc jsem se ani nerozhodoval. Spíš
jsem si řekl, že to tady zkusím. Plusem
je, že to mám blíže k domovu, než
kdybych to zkoušel někde na druhém
konci republiky.“
yy Kádr na nadcházející ročník je
dost obnovený. Co vy říkáte na sloyy V uplynulé sezóně jste hrál žení hráčské kabiny?
v Přerově. Jak se zrodil váš přesun „Myslím si, že mužstvo je dost zajímado Prostějova?
vé, co se týče jmen. Vypadá to dobře.“

a bývalý Zubr
Tomáš Dřímal

Výsledná sestava vypadá na papíře silně, jsou v ní zastoupeni střelci, tvůrci
hry i hráči na černou práci, stejně tak
střední a starší generace, určitý prostor
dostali také mladší hráči, zejména trio
z loňska ve složení Krejčí, Podlaha a Janeček. Klub však zatím oficiálně žádné prohlášení, o která místa by se rád
rval, nevydal. Aktuální odhad by ale
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co může hokejista mít. Každý hráč
je jiný, potřebuje úplně jiné věci,“
vyjádřil se třeba před časem útočník
Martin Novák. Ten přišel z Českých
Budějovic, kde se přes léto často jelo
individuálně.
Z Motoru ostatně přišel i trenér Jestřábů Aleš Totter. Na dotaz, jak zatím
práce hokejistů vypadá, odpovídá
optimisticky. „Myslím si, že je všechno v pořádku. Posílají to kondičnímu, ale komunikujeme to i spolu.
Podle plánů by ale mělo být vše O.K.
Ve středu, čtvrtek a v pátek jsou testy. Hlavně v pátek, kdy budeme dělat
interní a také na klinice. Právě tento
týden to zhodnotíme,“ prozradil pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Aktuál-

ně se ale jeho práce hodně točí kolem
uzavření kádru. „Máme pod smlouvou šestnáct útočníků a osm obránců
a taky dva gólmany. Na try-outu je
dalších pět hráčů, takže tam uvidíme.
Ale už je znát, že se to chýlí ke konci,
hráči se o to musí porvat. Že má někdo smlouvu, ještě nezaručuje, že si
hráč zahraje,“ připomíná.
Tým nakonec tedy čítá najisto 29
jmen, a to včetně tří hráčů, které ještě klub oficiálně nezveřejnil (jeden
útočník, jeden obránce a také třetí
brankář). Bude ale chtít trenér Totter
nebo realizační tým jako celek ještě
navyšovat počet hráčů? „Ne, s počtem
jsme spokojení, jsme s tím O.K. A nevidíme teď na trhu nikoho, kdo by nás
doplnil, zaujal. Uvidíme, jak se hráči
budou jevit, zda nebude potřeba do
toho sáhnout. Věříme ale, že to nebudeme muset doplňovat, ani to není na
pořadu dne. Věříme, že se takto poskládáme,“ odhaduje Aleš Totter.

yy Je polovina července, jak to nyní
vypadá s návratem hráčů na led?
„Na led jdeme poprvé v úterý 20.
července dopoledne. A to na skupiny. 19. července večer bude volný
led, hráči si ho mohou vyzkoušet bez
trenérů. Hodně z nich bude mít nové
brusle. Bude tak pro ně volný led pro
hráče.“
yy Objeví se už na prvním tréninku
Petr Hubáček, který by měl mít na starost individuální dovednosti?

yy Znáte se s některým z hráčů?
„Ano. V týmu se znám s Klimíčkem
a Štefkou (další nové tváře Jestřábů
obránce Jiří Klimíček a útočník Jan Štefka – pozn. red.).“
yy Jaké jsou vaše cíle na další sezónu?
„Týmově doufám, že se dostaneme
co nejdál. Osobně se chci zase někam
posunout.“
yy Co čekáte od zápasu s Přerovem?
„Určitě se na to hodně těším. Budu
hrát proti klukům, které znám. Bude
tam proto i přímo mezi námi nějaká
rivalita. Na zápasy s Přerovem jsem
zvědavý, uvidíme, jak dopadnou.“
yy Nadcházející sezóna bude, co se
týče sestupů, dost radikální (ze 17
týmů dojde k redukci na 14 týmů –
pozn. red.). Co si o tom myslíte?
„Myslím si, že to bude mít na ročník
velký vliv. Určitě to zvýší konkurenci
mezi týmy. Žádný celek nebude chtít

sestoupit, proto se všichni budou rvát
o to, aby se v lize udrželi.“
yy Ve Skandinávii jste strávil necelé tři sezóny, jak se liší tamější hokej
od českého?
„Se seniorským hokejem tam nemám
takové zkušenosti jako s juniorským.
První ligu jsem spíše sledoval v domácích zápasech. Na ledě je to pak ale
úplně jiné než z tribuny. Takže těžko
porovnávat s naší první ligou.“
yy Co říkáte na individuální letní
přípravu?
„Svým způsobem jsem za ni i rád. Byl
jsem zvyklý si ji dělat buď sám, nebo
za pomoci kondičního trenéra. Myslím si, že je to dobré. Každý hráč potřebuje jiný přístup, každému prospívá něco jiného. Je to lepší, než když
je letní příprava dohromady a všichni
musíme dělat to samé. Podle mě se
individuální přípravou posune každý
dál.“
yy Jak konkrétně probíhá vaše příprava?
„Mám ji rozdělenou do tří fází, které
mám pod vedením našeho kondičního trenéra. Příprava se skládá ze silové

„Petr má ještě nějaké kempy. Určitě se
tam objeví na nějaký trénink, ale k dispozici dennodenně nám bude od konce srpna. V týdnu ale na tréninku bude. Když
budou hráči hrát mezi sebou, určitě se na
ně přijde taky podívat.“
yy Budou úvodní tréninky speciálně
zaměřené na nějaké činnosti hráče?
„Chceme jít od začátku, aby to mělo nějaký smysl. Hned od začátku se tak budeme
zaměřovat na hru, co chceme hrát. A tak
v prvních dvou pětidenních blocích bu-

PROSTĚJOV Už téměř celou letní přípravu za sebou má tým LHK
Jestřábi Prostějov. Zbývá rozhodnout o osudu několika posledních hráčů, poskládat tým. A pak už hurá na led. O návratu na něj
stejně tak ale i o dosavadní přípravě a o blížící se sezóně pohovořil
trenér Jestřábů Aleš Totter. Stejně jako řadu hráčů, i jeho bude čekat premiéra na lavičce Prostějova. V rozhovoru pro Večerník jsme
se s koučem Prostějova dotkli celé řady témat. Včetně náročnosti
dalšího ročníku, po kterém půjde dolů mnohem více týmů, než na
kolik jsme byli v poslední dekádě zvyklí. „Je to ale ku prospěchu
soutěže,“ míní Aleš Totter.
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části, dynamické a vytrvalostní. Řekl bych, že je to
taková klasika.“
yy Co očekáváte od blížící se sezóny? Věříte, že
se liga obejde bez větších koronavirových
opatření a přestávek?
„Hlavně doufám, že budou moci chodit fanoušci
ci
opět na stadiony. Bez nich
zápasy totiž nemají tu správv
nou atmosféru.“

dou hrát hráči mezi sebou. A bude to časově náročnější než pak od začátku srpna. Ale
v červenci chceme využít čas kvůli tomu,
že nás bude více a aby se hráči sehráli. Ještě
uvidíme, zda to bude řízená hra, modelové
zápasy. Od začátku ale chceme, abychom
se přiblížili ke hře, co chceme hrát. A každé
cvičení na tréninku mělo smysl.“
yy Mezi soupeři do přípravných zápasů se objevuje několik zajímavých
klubů. Není zde však Přerov…
„Tak vždycky to musí být o domluvě
dvou klubů. Přerov nás nekontaktoval
a my už jsme měli hodně předjednaných
zápasů, pět soupeřů. Nechtěli jsme jít přes
nějaké množství. Chtěli jsme jich osm,
osm zápasů, ale díky tomu, že nám tam
skončilo Jastrzebie, což je tým, který jen
tak nepotkáme, tak to nakynulo na deset
utkání. Já bych se tomu ale nebránil. Pokud bude někdy v budoucnu možnost
mít přípravný zápas s Přerovem, šel bych
do toho. Ale teď už byly zápasy předjednané, nechtěli jsme to rušit. A to přípravné období není nafukovací. Určitě se to
ale nabízí, a když by nás někdo oslovil,
neměli bychom s tím problém. My už ale
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Přerov neoslovovali, protože kostra zápasů už byla daná. Všichni navíc chtějí hrát
doma a venku, takže to naskáče. A díky
tomu, že Liptovský Mikuláš nám dojede
na dvojzápas, pak ten polský tým, Poruba
je zase jeden z favoritů, to je pro nás dobrá
konfrontace. A Třebíč je pak zase adept
do první osmičky…“
yy Můžete už prozradit, s kým počítáte do prvních dvou útoků nebo obran?
„Máme nějakou kostru. Ale zároveň probíhají individuální pohovory s hráči ohledně
rolí a postavení v týmu. Takže bych nic
zatím nechtěl prozrazovat. Máme ale představu o obráncích, jak by spolu mohli hrát,
a to samé útočníci. Ale ještě nebyl oznámen jeden obránce a jeden útočník. Jinak
všechna jména proběhla médii. Takže
dokud z našeho marketingového oddělení
informace neproběhne, nemůžu s nimi ani
veřejně operovat.“
yy V ročníku 2021/2022 se bude
padat výrazněji, ohroženo sestupem
bude hned pět týmů. Očekáváte proto
zvýšený tlak na vás i na hráče?
„Pro český hokej je to jen dobře, ten tlak
bude nejen v extralize. Jeden jde do ba-

0COQéKVUGFQUGUVWRWOčåG

Jdeme do finále. Tak by mohlo znít
heslo posledních dní v kabině Jestřábů. Právě ta už brzy zase bude hučet
životem, hráči se pomalu chystají na
návrat na zimní stadion. Dosud ale
rozhodně neměli na růžích ustláno, čekala je individuální příprava,
o níž už v minulosti nejeden sportovec prohlásil, že se sám hůře donutí
něco dělat. Jiní jsou naopak spokojení. „Myslím si, že je to to nejlepší,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Do prvních ostrých zápasů zbývají ještě více než dva
měsíce. Ty přípravné však už jsou, coby kamenem dohodil. A tak se
Jestřábi chystají na samý závěr individuální letní přípravy, již brzy
se zase začnou potkávat, za týden je pak čeká znovu led. Jak tedy
nyní vypadá kádr? Co od něj čekat?

Hokejisté se brzy vrátí mezi mantinely.
Soupiska je (téměř) kompletní

LED NA OBZORU!

těší se nová posila

Nové působiště má po uplynulé sezóně někdejší prostějovský brankář
Adam Wolf. Jihlavská Dukla na svém
webu potvrdila, že právě na Vysočině
našel nové pracovní místo. „Pomalu
se nám rýsuje dvojice gólmanů do
sezóny. Adam Wolf podepsal smlouvu v těchto dnech. V jeho případě tak
máme jistotu. Dále se velice dobře
vyvíjí situace okolo Makse Zhukova.
Pravděpodobnost, že bude v Dukle, je
den ode dne vyšší. Vypadá to, že se zde
chystá velice silná brankářská dvojice,“
uvedl k situaci v jihlavském brankovišti Bedřich Štěrban. Kromě Wolfa by
se v něm měli představit mladík Filip
Maláč a zkušenější Maks Zhukov.

U<HÁüDG?J'DCG<QT
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Prostějovský hokej nyní prochází
jakýmsi přechodným obdobím. A to
už druhý rok. Za tu dobu se v něm
vystřídalo velké množství hráčů.
Vždyť z ročníku 2019/2020 zbyl
v týmu jediný - Petr Krejčí. Přitom
je to pouhý rok a čtvrt... Přesto se
zdá, že Jestřábi, vzdor divokým odchodům a zdánlivě nedobré hráčské
politice, mohou pomýšlet na úspěch.
Není to ani tak tím, že bylo mužstvo
v minulých sezónách pasováno na
páté, šesté místo. A tým z Hané měl
šlapat na paty favoritům. Ne, pravé
důvody, proč si prostějovští Jestřábi
mají i do blízké budoucnosti dávat
velké cíle, jsou jinde.
Jedním z nich je zveřejnění realizačního týmu. Nutno říct, že překvapil snad
všechny. Kromě trenéra s pověstí progresivního kouče sledujícího moderní
trendy se totiž přidali rovněž mladý,
ale zároveň již zkušený kondiční trenér, dále fyzioterapeut či trenér brankářů. Obsazeny jsou tedy pozice, které
u Jestřábů nebyly vždy samozřejmostí.
A nezapomínejme ani na zkušeného
kouče Vlastimila Wojnara.
Pak je tu zde také změna v koncepci.
Zřetelně se projevuje v tom, jaké hráče měl Prostějov přivést, tedy zkušené,
hotové, tahouny. Zdá se, že přišel konec sázky na mladíky. Ostatně hráči,
kteří zůstali, tedy Ondřej Bláha, Petr
Mrázek či Robin Staněk, mezi ně již
nepatří. Ale jsou střední generací, kte-

Jaké mít cíle?
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měli bát kata,“ usmívala se Jana Doležalová z Prostějova. „Moc se mi to
líbí, celé je to pojato čistě historicky.
A my s manželem historii milujeme.
Ti všichni dnes v těch historických
kostýmech zaslouží obdiv, musí
jim být strašné horko,“ vypozorovala Jiřina Zdráhalová, jejíž vnučky si právě užívaly jízdy na oslech.
„Ráno jsem přemlouvala manžela,
aby jel se mnou, ale nechtěl. Teď
toho určitě lituje. Přijela jsem až
z Boskovic, které mají rovněž slavnou historii. Mám tyto akce ráda
a líbí se mi středověké přehlídky.
Věřím, že se dnes v Prostějově žije

dobře, mám tady příbuzné,“ svěřila se Večerníku Božena Lásková.
„Vzal jsem na náměstí své dva malé
syny a vůbec toho nelituju. Kluci
se naučili střílet z kuše, povozili
se na oslech a s velkým zájmem
si poslechli také vyprávění mistra
kata. I na můj vkus byl fakt ‚drsnej‘,“
přidal pobaveně mladý tatínek Jiří
Vedral.
Podobné názory na velkolepou
akci měli i mnozí další. Důležité
i pro organizátory bylo to, že se
akce povedla na jedničku a kdo
ji sledoval přímo na náměstí, byl
spokojen.
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Foto: Michal Kadlec

historie jakou Prahou, Brnem, Olomoucí a jinými městy. Možná ne
tak bouřlivě, ale stejně. S odstupem
staletí teď vidím, že Prostějovu jsem
měl v roce 1390 udělit daleko více
privilegií. Například právo pivovarnické. A rozhodně právo hrdelní,
aby se zde nedařilo lumpům! A přidal bych také daleko více svobod, ale
zároveň i více povinností, aby se to
celé nezvrtlo...“
yyTakže
yy
Takže jste do Prostějova
Prostějov
nepřivezl mistra kata jen tak
náhodou, že?

„Ten musí být přítomný všude, protože lumpové by se měli mít na pozoru a čeho se bát!“
yy Měl jste možnost si pohovořit se současným primátorem
města. O čem jste si povykládali?
„Mohu prohlásit, že pan primátor se
všemi konšely jsou docela osvícení
lidé, protože jim záleží na tomto
městě a jeho obyvatelích. Sám primátor mě překvapil jednak svým
rozhledem po historii a místopisu
tohoto města a je to člověk, který rozumně mluví, umí se usmát a určitě
patří mezi ty, kteří to s Prostějovem
myslí dobře.“
yyJošte Moravský, co byste Prostějovu popřál do dalších staletí?
„Přál bych si, aby i nadále panovala
jistota bytí občanů a aby stejně tak
byly obchodní a společenské stavy na
té nejvyšší možné úrovni. Dále bych
Prostějovu přál, aby se dařila vymáhat jak práva, tak i povinnosti. Aby lid
měl dostatek práce a mohl si žít v pokoji a blahobytu. A vůbec bych si přál,
aby lidé začali daleko více myslet na
své sousedy a blízké. Protože toto je
budoucnost veškerého bytí na tomto
požehnaném světě!“

PROSTĚJOV Při slavnostech
630. výročí povýšení Prostějova na
město nemohla kromě současného primátora města a dalších konšelů chybět ani náměstkyně pro
kulturu Milada Sokolová (na snímku), která se ve spolupráci s Kulturním klubem Duha a agenturou
Gryff pod celý program oslav na
prostějovském náměstí podepsala.
Večerník ji krátce poté, co unikla ze
spárů kata, vyzpovídal.
yy Povedly se oslavy a jste spokojena s jejich průběhem?
„Podle mého názoru se opravdu vyvedly. Přálo nám počasí, náměstí se
pěkně zaplnilo a program byl opět
velmi zajímavý a zábavný.“
yy Jak na vás působila společnost Gryff, která předvedla historický program? A byla režie celého dne pouze na ní nebo se oslavy
odehrávaly podle scénáře Kulturního klubu Duha?
„Společnost Gryff již pro město loni
připravila městský ples v historickém
rázu a s připomínkami výročí udělení
městských práv, a protože jsme s ním
byli velmi spokojeni, oslovili jsme ji
i nyní. Zakázka na celý program byla
zadána na klíč. Detailní program jsme
ale samozřejmě probírali společně.“

yyCo vás osobně na celém programu zaujalo nejvíce?
„Hudební vystoupení. Obdivuji
dudy, takže jsem si hodně užila historickou hudbu za jejich doprovodu.“
yy O čem jste si povídala s katem a neměla jste obavy, že vám
setne hlavu?
„Ptala jsem se ho, kolik má v poslední době práce... (úsměv) Mám čisté
svědomí, takže jsem se toho, že mu
ujede meč a přijdu o hlavu, nebála!“
yy Famózní byl průvod náměstím za zvuku bubnů v čele s Joštem
Moravským. Jak jste se vy osobně
v tomto historickém průvodu cítila?
„Jsem velká milovnice historie, takže to
pro mě byl velký zážitek. Připomínat si
naše předky, kteří stáli při zrodu Prostějova jako města, je důležitá a krásná věc.“
yy Jak jste spokojena s účastí
diváků? Neočekávala jste jich víc?
„Prostor před muzeem se pěkně zaplnil,
plná byla i místa na sezení. U mě proto
s návštěvností panovala spokojenost.“

yyVypila jste si žejdlík piva s Joštem Moravským. Jak vám chutnalo?
„Pivo chutná vždycky dobře, natož
když si připijete s tak významnou
historickou osobností, jako je sám
římský král a markrabě moravský.
yy Možná to v tuto chvíli není
podstatné, ale kolik stály městskou
pokladnu celé oslavy 630. výročí
povýšení Prostějova na město?
„Město na oslavách spolupracovalo s řadou dalších institucí, které na
různé části přispěly ze svého. Magistrát pak za bohatý program zaplatil
sto šedesát tisíc korun.“
yyCo byste popřála Prostějovu
do jeho dalších desetiletí a staletí?
„Aby ani v budoucnu jeho obyvatelé
nezapomněli na své předky a udrželi tradici města jako centra kultury,
podnikavosti a sportu.“

(QVQCTEJKX/5QMQNQXÆ

Milada Sokolová

SURVWěMRYVNpKR primátora
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Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Oslavy 630.
výročí vzniku Prostějova, respektive jeho povýšení na
město, proběhly na náměstí T.
G. Masaryka během předminulého sobotního odpoledne.
Velice atraktivní režie celého
programu slavností se ujala již
osvědčená ostravská agentura
Gryff zabývající se stovkami
podobných akcí historického
významu. Doufáme, že čtenáři
Večerníku ocení ohlédnutí za
sobotní velkolepou show na
prostějovském náměstí galerií
snímků přímo z dějiště.
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Bujaré výroèní oslavy na námìstí v obraze

PROSTĚJOV Ne každému se podaří pořídit rozhovor s osobností,
která se narodila roku 1351... Večerníku se to ale povedlo! Sotva
seskočil z bujného oře, stal se na
prostějovském náměstí Jošt Moravský a král římský terčem otázek
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
yyVaše Výsosti, jak vy se díváte
na město Prostějov?
„Město Prostějov je takovou
kovou krásnou
zahrádkou mezi městy.
y. Když člověk
přijde na radnici, tak vidí,
idí, že historie tohoto území a bohatství
se zrcadlí nejen na radnici,
nici, ale
také v lidech. A upozorňuorňuji, že jde o centrum celé
Hané. A já jsem od nepapaměti nejen král římský
ký
a kurfiřt braniborský,
ý,
ale také Jošt Moravský
Prostějovský. A jsem
na to patřičně hrd!“
yy Pane markra-bě, nelitujete toho,
o,
že jste před 631 letyy
povýšil Prostějov na
město?
„Vůbec ne! Ostatně Prorostějovem prošla stejná
ná

Jošt Moravský je hrdý na to,
Û?PLI=?H;m?GíMNIJIPÐmCF
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Michal KADLEC

µ3ĊLGDOE\FK3URVWüMRYX „Jsem milovnice historie,
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PROSTĚJOV Na oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město
si na náměstí T. G. Masaryka našly během sobotního odpoledne
26. června cestu stovky lidí, které
dorazily i z okolních regionů. Večerník zjišťoval, jak se jim program
líbil a jak by se jim zamlouvalo žít
v době, kdy Prostějov teprve městská privilegia získával.
„Já bych v té době rozhodně žít
nechtěla, lidé to tehdy ve středověku měli mnohem těžší. Na druhé
straně měli k sobě určitě tak nějak
blíž a líp se k sobě chovali. Znám
spoustu lidí v Prostějově, kteří by se

Lidem se oslavy líbily, pøijeli i pøespolní

společnost
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PROSTĚJOV „Tak prostě není zapotřebí příliš času ani příprav, stačí
chuť a odhodlání udělat něco pro
dobrou věc,“ shrnul krátce ředitel
školy Roman Pazdera výsledek
téměř bleskové akce, sbírky „Na
pomoc jižní Moravě“.
„Den po ničivém řádění tornáda na
jihu naší země nikdo nemluvil ve
škole o ničem jiném a v očích i těch
nejmenších školáků jste mohli číst
úzkost, obavy a soucit. Pomáhat různým organizacím či charitám, dětem
i dospělým, je na naší škole dlouhole-

tou tradicí, předáváme nejen peníze,
ale i například hračky, oblečení, brýle, pet vršky. Věnovali jsme finanční
obnos i třem rodinám po výbuchu
pyrotechniky v Mostkovicích, v dubnu během rotační výuky jsme vybrali
11 145 korun a zaslali nadaci Život
dětem,“ prozradil ředitel školy.
Proto s uspořádáním sbírky neváhali na ZŠ Melantrichova ani teď.
„Hned v pondělí osmadvacátého
června jsme se telefonicky spojili
s Obecním úřadem Hrušky a dohodli podrobnosti i způsob předání

peněžité pomoci. Moc si vážíme
rodičů našich žáků, jež nás v tomto
směru podporují a obratem poslali
nemalé finanční příspěvky. Vážíme
si také žáků, kteří vybrali peníze ze
svých pokladniček i zaměstnanců,
kteří jdou dětem příkladem a lhostejnost je jim cizí,“ vzkazuje Roman
Pazdera.
Prioritou letošního závěru školního
roku se tak nestalo předávání vysvědčení, ale přeposlání částky 52 491
korun do obce Hrušky. „Děkujeme
moc,“ dodal ředitel školy.
(ks)
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STÍNAVA Hoďte se do gala a vyrazte na kopec! I tak mohlo znít
heslo sobotního odpoledne těsně
před startem letních prázdnin.
Motýlků a šatiček však netřeba.
Ne, děti (i dospělí, pokud chtěli)
se zde více uplatnili v maškarních
kostýmech. A tak se Stínava načas
proměnila v obec plnou pirátů
nebo princezen.
Právě pro malou drobotinu obec
spolu s hasiči připravila dětský den
plný her i tance. O ten se staraly dvě
předtanečnice a DJ-pirát. „Tak a jdeme soutěžit o sladkosti. Tedy kromě
mých dcer, ty už zásobu sladkostí
dopředu vyčerpaly,“ hlásal rozverný
DJ, který energicky řídil dětskou diskotéku.
Kromě tančení však děti čekalo také
například házení na cíl, malování na
obličej a obří skluzavka. Vzhledem
k dešti, který akci předcházel, se nakonec jednalo o skluzavku vodní.
„Alespoň se ale pročistil vzduch,
hned to bylo příjemnější,“ poznamenal za místní hasiče jejich starosta
Michal Burget. S průběhem byl spo-
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kojený. „Sami lidi zpětně hodnotili
událost jako povedenou, děti byly
nadšené. Za nás tedy spokojenost,“
vzkazuje Burget.
Podle toho to taky na místě vypadalo: dobrá nálada, pohoda. „Byli
jsme zde už minulý rok, dcera se
tedy hodně těšila. Třeba na malování
a taky na skluzavku,“ sdělila Večerníku Martina, jedna z maminek.

Událost měla navíc i charitativní
podtext. Lidé tak útratou za občerstvení připravené hasiči a taky
dobrovolným vstupným pomohli.
„Krátce před začátkem akce jsme se
dohodli, že veškerý výtěžek a vstupné spolu s penězi od obce půjdou na
oblast na jižní Moravě postiženou
tornádem,“ informoval Michal Burget.
(sob)
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OTASLAVICE Poslední předprázdninový víkend se letošního
otevření dočkal biotop v Otaslavicích. Celé odpoledne se točilo především kolem dětí, pro něž byla nachystána řada soutěží
a stanovišť, které pověřily jejich fyzičku, ale také jejich vědomosti.
Nechyběl ani skákací hrad či možnost projížďky na koni. A v neposlední řadě se všichni přítomní mohli samozřejmě i vykoupat.
Celý den pak uzavřelo večerní promítání filmu.

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Akci připravilo vedení obce společně se sborem dobrovolných hasičů
a místními sokoly. Během celého
odpoledne si tak mohly všechny přítomné děti i se svými rodiči zasoutěžit na různých stanovištích, kde
byly připraveny pestré disciplíny.

Zatímco některé prověřily spíše fyzické zdatnosti, jako bylo například
skákání v pytlích, jízda na kolečkách
či krátké běhy a plavecké závody. Na
dalších stanovištích se jednalo hlavně o úkoly spojené s tematikou života v obci. Zde tak děti i s pomocí rodičů mohly poznávat různé zahradní
vybavení, poznávací kvízy nebo také
ukázky chovu některých domácích
zvířat.
„Myslím si, že počasí nám opravdu
přálo. Bylo doslova ideálně, dalo se
i koupat, ale nebylo zase až takové

horko jako v přechozích dnech, což
bylo pro soutěže našich nejmenších
jedině dobře. I tematika spíše zemědělská měla velmi pozitivní ohlas
a všichni zúčastnění se opravdu pobavili, za což jsme vážně rádi,“ hodnotil akci starosta obce Marek Hýbl.
Kromě soutěží se děti mohly vyřádit
také na skákacím hradu, který byl
pro ně připraven, nebo na workoutovém hřišti, jež bylo vybudováno
v areálu koupaliště před letošní sezónou. Velkou zábavou a nevšedním
zážitkem byla také možnost projížďky na koni. Tu si některé z více než
stovky zúčastněných dětí velmi pochvalovaly. V pozdějších odpoledních hodinách přišla na řadu dětská
diskotéka, kde si děti mohly zatančit
na dobře známé hity, v jejím průběhu přišla na řadu tombola o velmi
zajímavé ceny.

Pozor, létají šípy!8ÊEGO÷ąKEG\CåKN[

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Závěr dne patřil prvnímu letošnímu
promítání v letním kině v areálu biotopu. Letošní sezónu otevřel film Bajkeři,
který nebyl vybrán náhodně, protože
se v obci nově buduje pumtracková
dráha pro cyklisty nedaleko právě biotopu v areálu „starého hřiště“.
„Jsem rád, že se nám vydařilo počasí
a nakonec dorazila spousta dětí i rodičů. Snad je již tohle smutné koronavirové období za námi a čekají nás už
jen příjemné chvíle. Jsem rád, že i le-

tošní první večerní promítání dopadlo
úspěšně stejně jako celé odpoledne.
Určitě budeme chtít kromě koupání
navázat také na loňské filmové pátky,
kdy bychom měli pořádat promítání
každých čtrnáct dnů,“ prozradil místostarosta obce a organizátor večerního promítání Mojmír Sokol.
Kromě veselí však nezapomněla
obec ani na smutnější dozvuky současnosti a připomněla také události
na nedaleké jižní Moravě. „Když

(QVQ,CP(TGJCT

se na to podíváme, že u nás jsme se
mohli takto veselit a jen o nějakých
přibližně sedmdesát kilometrů dále
mají lidé zcela jiné starosti, tak to
samozřejmě není ani nám lhostejné.
Proto budeme jako obec pořádat veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tímto obrovským neštěstím.
Následné vybrané peníze poté poputují do jednoho z nejpostiženějších míst,“ doplnil závěrem starosta
Marek Hýbl.

došlo na naši adresu...
adresu...
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VÍCEMĚŘICE Klidnou ruku, dobrá mířidla. A taky skvělý zrak. To vše
je potřeba při zdolávání překážek
v podobě lukostřeleckých terčů. Potvrzovali to i účastníci Bow Cupu, závodu pořádaného ve Víceměřicích.
Organizátoři ze Střediska volného
času Orion nachystali účastníkům
zajímavou trasu v lese, okolo potoka svodnice. Zde pak měli střelci
za úkol trefit figuríny zvířat – třeba
ptáka dodo, dále tetřeva nebo srnce.
Nechyběly však ani surikaty. Celkem
na účastníky čekalo dvacet terčů.

Michal SOBECKÝ
Původně byl závod omezen na 70
účastníků. Nakonec jich ale dorazilo
více. „Máme zde osmdesát střelců
plus nějaký doprovod také. Zapojily
se i děti. Do dvanácti let je jich nějaký
tucet, do patnácti let tu jsou další. Vyloženě poprvé tu asi nikdo není,“ poznamenává Antonín Bartošík, hlavní
organizátor akce.
U některých účastníků nechybělo ani
lovecké oblečení – část lidí dala přitom
na poněkud starší módu. Podmínky ale
měli všichni stejné, a tak se šlo skolit zvěř.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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„Největší tady máme daňka z terčů, dále
také prase. Ono ale také platí, čím větší,
tím více stojí peněz,“ usmívá se Bartošík. Zajímavostí závodu pak bylo, že se
mohli účastnit i lidé s foukačkou.
Těžký terén však neznamenal výzvu
jen při střílení. Ale taky při hledání
šípů. Při jednom z nich figuroval i muž
středního věku, David. Ten dojel ze
Zlína. „Že se občas ztratí šíp? Stane
se...,“ krčí rameny při přesunu na další
stanoviště. „Jezdíme sem rádi, pan Bartošík vede skvělý klub, nově založený.

Umí to dobře zorganizovat, navíc závod je v krásném prostředí,“ ocenil pak
muž organizátory.
Do cíle pak šli střelci – ať už se jim dařilo nebo ne – dobře naladění. Lesem se
často ozýval smích. Ostatně výsledky
byly až na druhém, možná třetím místě. „Třeba cenu útěchy nemáme, lidi to
dělají proto, že je to baví, pokecají si.
Máme zde tombolu, kde může vyhrát
každý,“ prozradil Antonín Bartošík. Po
střelbě na 20 až 27 metrů pak čekal
účastníky i oběd.

„V sobotu 19. června se sešli v Areálu Bloudníku Víceměřičtí, aby si
vzájemně poměřili svůj kuchařský
um a vytříbené chutě při vaření
kotlíkových gulášů již na 3. ročníku
GULÁŠVARU. Vzhledem k tomu,
že po koronavirovém rozvolnění je
všude spousta akcí, byla tato událost
tentokrát komorní, pouze s účastí
domácích kulinářů. Z celkového počtu osmi družstev, kromě rodinných
a přátelských týmů, se do vaření
pustili i zahrádkáři, hasiči, seniorky
z klubu, ale i tým uživatelů našeho
sociálního zařízení.
Po vylosování míst a přípravě přírodních kuchyní se v devět hodin
pustili do vaření, aby potom po
dvanácté hodině předložili své „vytuněné majstrštyky“ odborné porotě.
Mezitím už guláše mohli ochutnávat
i diváci. Na rozdíl od předešlých ročníků byla letos většina těch, co si brali
jen degustační malé porce, aby sami
mohli ohodnotit guláše od více týmů.
Ať si přítomní kupovali malé, či normální porce, tak než porota v odděleném prostoru rozhodla, měli všichni
vyprodáno.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Při závěrečném vyhlašování výsledků byly věcnou cenou, diplomem za
účast a dřevěnou pamětní vařečkou
odměněny všechny týmy, ale vítězové
mohli být jen tři. Bronzovou pozici
získal tým Patrioti za hovězí guláš,
ze stříbra se radovali Hasiči za vepřový guláš, ale nejlepším gulášem
byl pro rok 2021 „Hovězí guláš na

černém pivu“ od NDV teamu pana
Francla.
Všem vítězům, ale i těm, kteří se
neumístili na bedně, gratulujeme,
protože podle návštěvníků i poroty
opravdu i tentokrát nebylo špatného
guláše!“
Marcela Iránková,
Obecní úřad Víceměřice

sport
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David Píchal dal
premiérový gól
v ligovém týmu

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Na brány ligové kopané klepe v těchto dnech prostějovský útočník David Píchal. Dvacetiletý odchovanec 1.SK Prostějov nyní podstupuje přípravu s Mladou Boleslaví. A daří se mu, v zápasech dostává prostor, nastoupil proti Ústí nad Labem, Trenčínu i Příbrami. A právě s Příbramí se radoval ze své první branky v dresu ligového
celku. Obstaral ji v 76. minutě a upravil tak na konečných 2:0. Hráč, který v Prostějově oblékal dres číslo 99, v minulé sezóně za Prostějov naskočil do 19 utkání a vstřelil 4 góly. David Píchal je nyní ve středočeském klubu formou
hostování. Spolu s ním do něj přišel i záložník David Jurásek, který už se rovněž stihl střelecky prosadit.
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Foto: internet
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PROSTĚJOV Volejbalové Mistrovství Evropy žen 2021 propukne už za měsíc a týden. Proto je logické, že národní výběry
České republiky i Slovenska coby účastníci
tohoto vrcholného turnaje se po nepříliš
dlouhém období letního volna opět vrací
k přípravě. V obou týmech přitom figuruje
po jedné hráčce VK Prostějov.
O něco dříve zahájily finální fázi společné tréninkové práce směrem k blížícímu
se ME Slovenky, do jejichž nominace opět
patří smečařka vékáčka Karolína Fričová.
Devatenáctka povolaných plejerek se pod
vedením italského kouče Marca Fenoglia
sešla v sobotu 10. července v Popradu, kde
bude ladit formu před přátelskými duely
doma se Španělskem (24. a 25. července)
a v Řecku (4. až 6. srpna).
NOMINOVANÉ HRÁČKY – ČESKO
Nahrávačky: Kateřina Valková, Simona Bajusz,
Tiziana Baumruková.

Blokařky: Veronika Trnková, Pavlína
Šimáňová, Ela Koulisiani.
Smečařky: Andrea Kossányiová, Michaela
Mlejnková, Eva Hodanová, Lucie Nová,
Petra Kojdová.
Univerzálka: Gabriela Orvošová.
Libera: Veronika Dostálová, Adéla Chevalierová, Daniela Digrinová.
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Češky mají sraz právě dnes v Pelhřimově,
kde během tohoto týdne proběhne úvodní
reprezentační soustředění. Mezi sedmnácti nominovanými volejbalistkami nechybí
nová prostějovská posila, nahrávačka Simona Bajusz. A také čtyři bývalé členky VK Veronika Trnková, Andrea Kossányiová, Lucie
Nová a Petra Kojdová. Rovněž kolektiv ČR
čekají přípravné zápasy, nejprve ve Švýcarsku (24. a 25. července) a poté v rámci
mezinárodního turnaje v Maďarsku (6. až
8. srpna).
Zajímavostí je, že se český a slovenský nároďák
následně střetnou ve vzájemných přátelácích
11. a 12. srpna v Brně, kde půjde o poslední
generálku na letošní šampionát starého kontinentu.
(son)
NOMINOVANÉ HRÁČKY – SLOVENSKKO
Nahrávačky: Barbora Koseková, Anna
Kohútová, Lucia Sedláčková
Blokařky: Jaroslava Pencová, Michaela
Abrhámová, Tereza Hrušecká, Ema Smiešková,
Katarína Körmendyová.
Smečařky: Nikola Radosová, Mária
Žernovič, Karin Palgutová, Karolína Fričová,
Romana Hudecová, Dominika Drobňáková.
Univerzálky: Karin Šunderlíková, Romana
Krišková.
Libera: Michaela Španková, Skarleta Jančová,
Ema Magdinová.

BLED, PROSTĚJOV Také druhý závod
Světového poháru na přesnost přistání
2021 byl pro parašutisty Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov
reprezentující Českou republiku velmi úspěšný. Ve slovinském Bledu opět
získali cenné kovy (stejně jako předtím
v Chorvatsku) – tentokrát dva.

Marek SONNEVEND
V mužské kategorii jednotlivců se skvěle
dařilo Bonifáci Hájkovi, který během osmi
soutěžních seskoků nasbíral pouhé tři trestné centimetry. To znamená o jeden víc než
vítězný Stefan Wiesner z Německa a stejně
jako jeho krajan Kai Erthel, jemuž druhou
pozici zajistila lepší pomocná kritéria. Těsně třetí Hájek tedy bral bronz, z dalších
borců Dukly se do elitní desítky vešli ještě
sedmí Libor Jiroušek a Oldřich Šorf.
Blízko druhému triumfu aktuální sezóny byli Hanáci v soutěži družstev mužů,
kde svedli vyrovnaný souboj o prvenství
s domácími Slovinci. Ti nakonec sečetli
42 trestných centimetrů, zatímco vyslanci
ČR 46 a to znamenalo stříbrnou medaili
za druhou příčku. Druhý prostějovský tým
obsadil s 58 centimetry čtvrté místo jen
kousek za třetími Italy.
„Byla to kvalitní příprava na letošní světové
šampionáty. Konkurence dorazila do Bledu
podobná jako předtím do Rijeky, chyběli

někteří favorité. My jsme zaskákali znovu
solidně, závod vyšel hlavně Bonimu Hájkovi. Každé umístění na stupních vítězů
samozřejmě potěší. Zpočátku trochu zlobilo počasí v podobě silnějšího větru, ale postupně se podmínky umoudřily,“ informoval
Večerník reprezentační trenér a stále aktivní
závodník v jedné osobě Libor Jiroušek.
Třetí díl SP je na programu od 30. července
do 1. srpna v italském Bellunu. Ovšem ještě

dřív – konkrétně ve druhé polovině tohoto
týdne – se koná mistrovství republiky v klasických disciplínách, jež hostí v termínu 15.
až 18. července Strakonice. „Na jednu stranu půjde o další přípravu na MS, na druhou
stranu ale MČR pro nás každoročně má
svou prestiž,“ řekl Jiroušek směrem k nadcházejícímu národnímu přeboru.
0CUVWRP÷XÊV÷\čUGRąK52RCTCwWVKUVčXG5NQXKPUMWFQUVCNKDTQP\QXÚ$QPKH¾E*¾LGM(na horPÊHQVQITCHKK CUVąÊDTPÆFTWåUVXQ&WMN[2TQUV÷LQX
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PARAŠUTISMUS

Snad neexistuje Čech, který by nezaregistroval
čerstvé velké úspěchy našich sportovců ve dvou
celosvětově nejrozšířenějších sportech. Spousta
z vás určitě i na vlastní oči sledovala, kterak fotbalisté ČR srdnatě postoupili až do čtvrtfinále
Mistrovství Evropy a basketbalisté ČR famózně
pronikli z kvalifikace na letní olympijské hry.
Proč tyhle skvělé počiny zmiňuji? Neboť se jimi
můžeme pozitivně inspirovat. My všichni z české (potažmo moravské i slezské) kotliny, každý
z nás. A nejvíc v tom směru, že na hřišti nerozhoduje vždy jen individuální kvalita či role favorita,
ale důležitější leckdy je týmové pojetí, soudržnost, obrovská touha.
Fotbalisté sice po úžasném skolení Nizozemska
vypadli s Dánskem, přesto však dřeli i za cenu
naprostého fyzického vyčerpání (v některých
případech téměř sebezničení) až do posledního
dechu. Basketbalisté zase překonali počáteční
problémy, aby pak jako dokonale spolupracující
mančaft heroicky přemohli hvězdnou Kanadu
a smetli neméně silné Řecko. Právě v takových
vrcholných momentech jsem opravdu hrdým
Čechem. A určitě nejen já.

Od globálních úspěchů výsledkových pojďme
k jednomu místnímu pořadatelskému. Týká se
tenisového turnaje ve čtyřhře neregistrovaných
PROSTĚJOV CUP 2021, jenž proběhl poslední
červnovou sobotu v areálu TK Agrofert PV za
Kosteleckou ulicí.
Tuhle akci určenou sice pro sportovní „amatéry“,
leč organizovanou bez jakéhokoliv přehánění na
profesionální úrovni zničilo před rokem nepříznivé počasí v podobě vytrvalého deště. Loňské
zklamání hlavního organizátora Martina Krupičky z téhle smůly bylo logicky obří.
Přesto ani na chvíli nezaváhal a místo rezignace
okamžitě začal se svým parťákem Petrem Dosedělem i dalšími pomocníky chystat jubilejní desátý ročník. Jeho přípravy průběžně zabraly skoro
celých uplynulých dvanáct měsíců, bez ohledu na
jiný strašák koronavirových komplikací.
Když se potom 26. června sjelo na místo konání
kompletních čtyřicet přihlášených dvojic, celý
den nezapršelo a obětavá práce na dokonalém
zajištění turnaje byla maximálně zúročena, dostavila se zasloužená satisfakce. Navíc umocněná
triumfem domácího páru Husařík, Trčka. Super!

Radost ze zdárně uskutečněného sportovního podniku se samozřejmě netýká zdaleka jen
podrobněji rozebíraného PROSTĚJOV CUPU,
nýbrž i celé řady jiných pořádaných akcí v dalších
odvětvích, s nimiž se po jarním rozvolnění hygienických opatření postupně roztrhl pytel.
Je paráda, že přes některá pokračující dílčí omezení stojí mnoha organizátorům z našeho regionu
za zvýšenou námahu uskutečnění čehokoliv, co
potěší vyprahlé duše pohybu milovných lidí.
Při sledování planetárně nekončícího šílenství
a paranoie okolo covidu-19 se však nelze ubránit
éterem neustále poletující otázce: jak dlouho současná pohoda relativní normálnosti ještě potrvá,
než mocní svými rozhodnutími zatnou široké veřejnosti znovu tipec?
Za mě vše přesně vystihuje citát slavného hokejisty Tomáše Plekance, který populistické snaze
Andreje Babiše přiživit se na evropském úspěchu českých fotbalistů svou twitterovou gratulací
rázně odpověděl: „Hlavně si na to vzpomeňte, až
zase při osmé vlně covidu a dvacáté mutaci zavřete školy a sporty – hlavně pro děti...“ Netřeba nic
dodávat.

SVĚTOVÝ POHÁR 2021
VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
(Bled, Slovinsko)
Muži – jednotlivci: 1. Wiesner (Německo) 2 cm, 2. Erthel (Německo) 3
cm, 3. Hájek (Česko – Dukla Prostějov) 3 cm, 4. Graser (Rakousko) a Hirschler (Maďarsko) 5 cm, 6. Zgierski
(Polsko) 6 cm, 7. Jiroušek a Šorf 7 cm,
22. Gečnuk a Pavlíček 10 cm, 24. Tábor, Kříž a Směšný 11 cm, 55. Chládek
15 cm, 74. Žák a Rataj (všichni Česko
– Dukla Prostějov) 19 cm.
Muži – družstva: 1. Slovinsko 42
cm, 2. Česko – Dukla Prostějov
II (Hájek, Šorf, Pavlíček, Směšný,
Chládek) 46 cm, 3. Itálie 56 cm,
4. Česko – Dukla Prostějov I
(Jiroušek, Gečnuk, Tábor, Kříž,
Žák) 58 cm, 5. Rakousko 62 cm,
6. Švýcarsko 66 cm.
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PROSTĚJOV Prostějovský cyklistický klub byl organizátorem letošního Mistrovství republiky mládeže na dráze ve sprinterských
disciplínách. A domácí šampionát fantasticky vyšel jezdcům
i jezdkyním TUFO PARDUS Prostějov, kteří v domácím prostředí
velodromu za Kosteleckou ulicí posbírali celkem třiadvacet medailí! Třináct zlatých, sedm stříbrných a tři bronzové kovy se staly
velkolepým vysvědčením pro hanácké talenty.

Marek SONNEVEND
Nad vrcholnou národní akcí převzal
záštitu místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch
Pikal. Bez zaváhání přitom prošla třídenním maratonem závodů kadetka

TUFO PARDUS Patricie Müllerová, která získala hned čtyři mistrovské tituly a potvrdila tak opět svůj
velký talent i nadání vítězit! Mezi
kadetkami si vedla velice dobře rovněž Karolína Richterová, jež vybojovala dva bronzy a společně s Patricií

0CPGLX[wwÊUVWRGÿX[UVQWRKNKRąKRTQUV÷LQXUMÆOwCORKQP¾VWKDGPLCOÊPEK67(1
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(QVQCTEJKX/KEJCNC/T¾éMC

i Eliškou Grulichovou triumf v team
sprintu.
Velkou radost pořádajícímu oddílu
udělali mladší žáci Alexandr Kaniščev
a Matěj Dedek, kteří po sbírce bramborových pozic z individuálních disciplín ovládli v kategorii benjamínků
team sprint a stali se tuzemskými přeborníky. Vycházející hvězdou je také
starší žák Filip Novák. Po zaváhání ve
sprintu nedal v dalších disciplínách
nikomu šanci a posbíral tři zlata na
500 metrů, v team sprintu i keirinu.
V kadetech si pro prvenství ze sprintu
a stříbro na 500 metrů dojel Vojtěch
Koblížek.
Prostějovští junioři se ve svém věku
už specializují hlavně na vytrvalostní
disciplíny. Nicméně ve složení Radek Vlček, Matyáš Koblížek a Radovan Štec dokázali brát druhé místo
v team sprintu. Sbírku cenných kovů
v téhle věkové kategorii pak doplnili
Radek Vlček dvěma stříbry na 1 kilometr a v keirinu, Matyáš Koblížek
bronzem ve sprintu a Gabriela Bártová titulem na 500 metrů plus druhou pozicí z team sprintu.
Vydařené MČR shrnul vedoucí trenér prostějovské mládeže Martin
Cetkovský. „U nás v klubu se na sprint
přímo nezaměřujeme, nicméně rychlostní příprava je nedílnou součástí

2CVTKEKG/ÙNNGTQX¾ WRTQUVąGF \ÊUMCNCPCFQO¾EÊO/è4éV[ąKVKVWN[-CTQNÊPC4KEJVGTQX¾ XRTCXQ RąKFCNCLGFPQ\NCVQCFXC
DTQP\[
(QVQCTEJKX/KEJCNC/T¾éMC

přípravy. Proto se konfrontaci v těchto disciplínách nevyhýbáme a já
osobně jsem přesvědčen, že zejména
u mladších kategorií mají sprinterské
disciplíny nezastupitelnou roli pro

rozvoj mladých talentů. A počet získaných medailí? Nic nepřeceňuji, ale
vyhrávat nikdy neomrzí, je to přece
sport a kdo by nechtěl být nejlepší,
že? Nerad bych také zapomněl na

samozřejmě mám i z výborných výsledků naší
mládeže. Druhý den už byl výsledkově chudší, ale
tak to ve sportu chodí,“ ohlédl se předseda TUFO
PARDUS Prostějov Petr Šrámek.
(son)

NEZAMYSLICE Zajímavý a hlavně nečekaný úspěch si připsali jezdci kolové klubu Prima Nezamyslice.
Červnové úvodní kolo extraligy se
jim totiž náramně vyvedlo. A duo
Martin a Petr Přikrylovi skončilo
díky čtyřem výhrám a dvěma porážkám na průběžném druhém místě.
Přitom teprve loni se družstvo probilo zpět do extraligy.
„Po čtyřech letech si v loňské sezóně
vybojovala nezamyslická dvojice postup do nejvyšší soutěže a překvapila
umístěním v prvním turnaji. V letošní
zkrácené sezóně se odehrají pouze tři
kola, i tak je po dobrém umístění prioritou hlavně záchrana v nejvyšší soutěži,“

pomoc při organizaci a zajištění celého mistrovství od všech členů týmu
a rodičů, kteří se během náročných tří
dnů podíleli na zdárném chodu šampionátu,“ zhodnotil Cetkovský.
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KYJOV, PROSTĚJOV Další díl Českého poháru na silnici 2021 hostil koncem června
tradiční pořadatel z Kyjova. Cyklistům TUFO PARDUS Prostějov se na jihu Moravy
skvěle dařilo, během dvou víkendových dnů získali hned kvinteto triumfů!
Na úvod se konalo kritérium, letos zařazeno do
dlouhodobé Carla ligy. A právě tento závod byl
pro členy hanáckého týmu velmi úspěšný, připsali
si čtyři vítězství a jedno druhé místo! Nejcennějším zářezem bylo prvenství Daniela Babora v elitní mužské kategorii. Dalšími premianty se stali junior Matyáš Koblížek, juniorka Gabriela Bártová
a kadetka Patricie Müllerová, mezi kadety dosáhl
Vojtěch Koblížek na stříbrný stupeň. Ve starších
žácích uniklo pódium jen těsně Filipu Novákovi,
který se v cíli musel spokojit se čtvrtým místem.
Neděle pařila silničnímu poháru, který pro mládež nese název Techniserv Cup a u mužů Škoda
Cup. Zde držel modro-žluté akcie nejvýše Vojtěch Koblížek, který v kategorii kadetů nenašel
přemožitele. V juniorech získal díky svým sprinterským schopnostem Radek Vlček nevděčnou
bramborovou pozici, solidně si vedla mezi přesilou žen Dukly Praha devátá Naďa Voráčová, mezi
muži obsadil Daniel Babor jedenáctou příčku.
2TQUV÷LQXwVÊE[MNKUVÆ&CPKGN$CDQT UPÊOGMXRTCXQ C/CV[- „První den nám vyšel parádně, čtyři zlata se po¾w-QDNÊåGM QDT¾\GMXNGXQQDCLUQWWRTQUVąGF RQUXÚEJ čítají. Samozřejmě nejviditelnější je vítězství
VTKWOHGEJX-[LQX÷
ZHQVQCTEJKX//T¾éMC v mužské elitní kategorii. Stejně vekou radost ale

0G\CO[UNKEM¾MQNQX¾UNCXÊX×XQFPÊOMQNGFQUNQXCRąGLGNCMQPMWTGPEK (QVQCTEJKX.-QwCąG

sdělil za klub kolové Libor Košař po
úspěchu na domácí půdě.
Pro Večerník se pak zamýšlel nad
tím, co týmu mohlo hned v úvodu
ročníku tak pomoci? „Těžko říct.
Snad to, že i přes koronavirovou krizi
jsme měli umožněn přístup do tělocvičny, takže kluci trénovali a byli na
tom dobře po stránce přípravy Je to
opravdu velký úspěch. V extralize už
jsme působili, ale vždy na hraně sestupu,“ poznamenal Košař.
Úspěch mohli jezdci kolové potvrdit
opět doma, nezamyslická Prima ve spolupráci se Zlínem uspořádala další kolo
včera, tj. 11. července od 9.30 hodin.
(sob)
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MIKULOV, PROSTĚJOV Trojice
zástupců boxerského oddílu BC
DTJ Prostějov se představila na
prvním ročníku mezinárodního
turnaje Zlatá rukavica města Mikulova 2021, jehož hlavním organizátorem byl trenér prostějovské
rohovnické mládeže a zároveň
reprezentační kouč dívek České
republiky Martin Klíč.
Tomu se podařilo na jih Moravy
přilákat kluby ze sedmi evropských
zemí (ČR, Slovensko, Německo,
Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko), které přivezly své zástupce
i zástupkyně věkových kategorií
kadetské a školní mládeže. „Šlo mi
o další možnost kvalitní mezinárodní konfrontace boxerských nadějí
nejmladšího věku, právě tyhle talenty nemívají tolik příležitostí absolvovat dobré zápasy proti soupeřům
či soupeřkám z jiných států. Kromě
oficiálních utkání přitom došlo také
na tréninkové sparingy, neboť i ty

0C VWTPCLK <NCV¾ TWMCXKEC O÷UVC /KMWNQXC
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DQZW$%&6,2TQUV÷LQX \NGXC /CTMWUi¾PFQT 8CPGUUC 4GKVGTQX¾ C &QTKCP -TQRQI

(QVQCTEJKX/-NÊéG

mají svůj nemalý přínos,“ konstatoval Martin Klíč.
Jak si vedli členové BC DTJ? Markus Šándor (školní mládež, do 63
kilogramů) v semifinále porazil na
body Alexandera Poliačika ze Slovenska a ve finále podlehl Sahelovi

Sultaninimu (Rakousko) těsným
bodovým výrokem rozhodčích. Dorian Kropog (školní mládež, do 38
kg) nejprve nestačil na Slováka Kristiána Harasníka, zatímco na druhý
pokus jasně zdolal jeho krajana Martina Bohunčáka. Vanessa Reiterová
(školní mládež, do 50 kilogramů)
sbírala zkušenosti v prohraném duelu s Nikolinou Novakovic z Rakouska i v dalším sparingovém střetnutí
přípravného charakteru.
„Proběhlo dvacet zápasů, o den později devatenáct. V drtivé většině proti sobě stály mladé talenty z různých
zemí, navíc se výborně potrénovalo
i spárovalo. Právě tohle vidím jako
cestu, jak na sobě dobře pracovat
a zlepšovat se. Proto mám radost,
že se premiéra mikulovského turnaje ve spolupráci s Jihomoravskou
oblastí boxu a pod záštitou České
boxerské asociace mohla uskutečnit.
I s prostějovskou účastí,“ shrnul Klíč.
(son)

Přidá další želízka do reprezentace?
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PROSTĚJOV Velkými úspěchy se
může nyní čerstvě pyšnit vzpěračský
klub Vzpírání Haná. Oddíl založený
Prostějovankou Julií Švecovou totiž
uspěl jednak v prvním kole třetí ligy
mužů, zároveň se podařilo odchovankyni klubu Natálii Melichové poprvé nakouknout do reprezentace.
„Ještě tam papírově není. Sice reprezentovala, ale oficiální to bude až po
startu na ME. Každopádně jsem za
to ráda, kdo by nechtěl mít úspěšné
svěřence?“ konstatuje Julie Švecová.
Nejprve však proběhlo 1. kolo třetí
ligy mužů. „Tři veteráni, kteří mohli

startovat i o čtrnáct dnů dříve na MČR
masters, se bohužel nemohli zúčastnit.
Přesto jsme složili poměrně silné družstvo, hlavně zásluhou Arnošta Vogela,
který letos nehostoval a pomohl nám
svým prvoligovým výkonem dosáhnout na třetí místo,“ vzkazuje klub.
Právě Arnošt nakonec hodně
k úspěchu dopomohl, zabodoval
a nakonec si vyslechl i jedno velké
uznání. „Nakonec jsme skončili na
třetím místě. A náš Arnošt byl zvolen
nejlepším závodníkem celé soutěže,“
prozradila Julie Švecová.
Úspěch si pak připsala také Natálie Me-

lichová. „Dvanáctého června proběhly
v Polsku mezinárodní závody V4, kterých se s mládežnickou reprezentací
účastnila i naše Natálie Melichová.
Závody byly v průběhu jejího prvního reprezentačního soustředění, kde
musela rychle najet z tréninku třikrát
týdně na dvoufázové tréninky každý
den. I přes únavu podala hezký výkon.
Trhla 54 kg, 58 se jí nepovedlo udržet.
V nadhozu dala 68, následně i 70, který
však pro pokrčený loket nebyl platný,“
poznamenala Julie Švecová, sama reprezentantka a například taky držitelka polského titulu. „Závody ve V4 byly moje
první velké závody a k tomu ještě první
závody po skoro roce karantény. Takže
jsem byla nervózní. Ale s výkonem jsem
velmi spokojená i přesto, že se mi moc
nepovedla technika v trhu. Jsem ráda, že
jsem se mohla zúčastnit,“ prozradila pak
sama Natálie Melichová.
Oba zmíněné vzpěrače přitom čeká
už brzy další výzva v podobě účasti na
mistrovství Evropy.
(sob)

fotbal
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TŘI NOVÉ POSILY
Eskáčko je před uzávěrkou příchodů. Kdo zůstane?

PROSTĚJOV Krátká letní příprava pomalu končí. A už za necelé dva týdny čeká druholigový tým 1.SK Prostějov první
soutěžní zápas. Přichází tak doba, kdy se vše uzavírá, zejména pak soupiska. Jak vypadá ta současná? Nadále se pokukuje po útočníkovi. Naopak záloha vypadá kompletní a obrana rovněž. Čekání na hráče, kteří minulý ročník hostovali ze
Sigmy, ale dobře nedopadlo…

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Finální. Taková je fáze letní přípravy
prostějovského „Áčka“. Hráči nadále
usilovně trénují, navíc se ale stále více
soustředí na to, aby podávali dobré
výkony v zápasech. Motivace je jasná, možnost dostat se do „A“ týmu,

nejlépe do základní sestavy. Prosadit
se v konkurenci přitom není vůbec
nic snadného. Zejména střed zálohy
je na tom ohledně konkurence velice
dobře. Dobře pro budoucí výsledky
týmu, hůře pro některé hráče, kteří to
budou mít velmi těžké se zde prosadit. Z toho důvodu také v dresu Prostějova nejspíš neuvidíme Jiřího Spáčila. „Museli jsme si říct, zda ho chceme
povolávat. Střed máme silný, byla by
škoda ho zde držet, kdyby toho moc
nenahrál,“ uvedl sportovní manažer

eskáčka Ladislav Dudík k záložníkovi. Ten tak zůstává v olomouckém
„Béčku“.
Rozutekli se ale i další hráči, kteří dorazili před půlrokem, respektive rokem
z Olomouce. Skončil třeba krajní záložník Jakub Matoušek, autor sedmi
branek. A taky další solidní střelec Tomáš Zlatohlávek. „Chtěl působit blíže
Praze. Rozhodl se tedy pro Vlašim.
Bude nám chybět, popřáli jsme mu
hodně štěstí,“ povzdechl si Ladislav
Dudík. Zdá se ale, že by pozici střelců
mohli obstarat dva jiní hráči. Kromě
klasiky v podání Jana Koudelky by
mohlo jít o Vasila Kušeje, který už
ukázal, že se umí dostat do řady šancí.
A taky o Jakuba Vichtu. Zde je ale stále
otázkou, zda do sezóny zasáhne. „Asi si
ho tady ještě necháme. Je vidět, že má
zájem, chce se prosadit. Třetiligoví hrá-

2TQOPQJQJT¾éčPCUVCNCPGLFčNGåKV÷LwÊH¾\GUG\ÐP[XV÷EJVQFPGEJUGTQ\JQFWLG\FCFQUVCPQWUONQWXW
Foto: Michal Sobecký

či mají ale velký deficit v tom, že nehráli kvůli koronaviru, nemohli trénovat.
Bude důležité vidět chuť se prosadit,
v takovém případě možná přimhouřím oči,“ konstatoval trenér eskáčka Jiří
Jarošík k novému hráči po týdnu, který byl pro hráče mimořádně náročný.
Během šesti dnů je čekaly tři přípravné
zápasy, a sice s Baníkem Ostrava (0:3),
Uničovem (3:1) a Zlínem (2:2).
Hodně hráčů naopak na zkoušce neuspělo. Třeba řecké duo
Pozatsidis–Panagou. Dále pak Václav
Uzlík či Denis Dziuba. Jistotu sestavy

zatím nemají ani dva poslední nováčci
Robert Bartolomeu, který může být
ve druhé lize klidně rozdílovým hráčem. Ostatně má za sebou působení
ve Znojmě či ve Zbrojovce Brno. Jisto
nemá ani Milan Kadlec, obránce, který
nastoupil proti Zlínu na pravé straně.
A nepočínal si zle. „Trénovali s námi
jednou a pak s nimi jedeme zkoušet na
ligový tým. Není to jednoduché, jsou
tam nové nároky, věci kolem taktiky.
První dojem ale zanechali slušný, podívám se ještě na videu. Určitě s námi
budou ještě týden, pak se uvidí,“ po-

věděl Jiří Jarošík. Naopak si Prostějov
může odškrtnout ještě jednu posilu
směrem dopředu. Smlouvu si vybojoval exblanenský Filip Žák. Ten už
v uplynulém týdnu ukázal, že se umí
dostat do šancí, hraje přímočaře a nebojí se ani soubojů. „Ano, Žák je před
podpisem, měl by zde dostat smlouvu
na dva roky,“ potvrdil koncem týdne
Ladislav Dudík. Tým už je tak početně
i kvalitativně téměř zformovaný. Díky
a zároveň kvůli dobré sezóně však soupiska prošla víc než jen kosmetickými
úpravami…
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duo hráčů se neprosadilo
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Hodně cizokrajně mohla znít soupiska Hanáků
v ročníku 2021/2022. K nigerijskému záložníkovi Solomonu
Omalemu totiž z ciziny mohli přibýt také dva řečtí hráči,
útočník Theocharis Pozatzidis
a pravý obránce Konstantinos
Panagou.
Duo Řeků se k týmu přidalo teprve před necelými třemi týdny.
Jak se ale ukázalo, jen na chviličku. Sportovní manažer Ladislav
Dudík totiž potvrdil, že ani jeden
z hráčů si výkony o místo v týmu
nakonec neřekl. „Je to zatím málo.

Třeba Pozatzidis má dobrou postavu. Ale na druhou ligu to ještě
není,“ okomentoval výkony hráčů
Dudík. Zkouška dvojici skončila v uplynulém týdnu, vedení
eskáčka mladíci nepřesvědčili ani
v utkání proti Uničovu, v němž
nastoupili od první minuty. Řecká
stopa se tak na Hané neobjeví. Přitom už v docela nedávné minulosti
si hru za eskáčko vyzkoušel fotbalista s řeckým pasem. Loni v létě
absolvoval část přípravy s týmem
záložník Athanasios Fokaidis. Na
zkoušce zaujal, z rodinných důvodů však nakonec k dlouhodobější
spolupráci s tímto hráčem nedošlo.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Přípravy na sezónu
2021/2022 pokračují a s nimi i otřesy kádru. V něm už po předminulém
týdnu skončili Václav Uzlík a Marek
Pittner. Nyní je na odchodu z Prostějova následují další dva zkoušení
hráči. Neprosadili se mladíci Denis
Dziuba z Frýdku-Místku a Adam
Vrba hrající za mládež Plzně. Informoval o tom sportovní manažer
klubu Ladislav Dudík. „Dziuba je
šikovný kluk, ale zároveň středový
hráč. A na tomhle postu je u nás tak
velká konkurence, že by měl velký
problém se prosadit. Dále ho budeme sledovat. Co se týká Vrby z Plzně,
tak bylo vidět, že mu chybí herní praxe. Snažil se ukázat, zatím to ale bylo
málo,“ konstatoval Ladislav Dudík.
S týmem naopak dále v přípravě pokračují dva hráči na zkoušku Marek
Hausknecht a Jakub Vichta.

?QJED>@HG<?ÁFĄ
Místo odchozích plejerů už mělo
načas přitom eskáčko náhradu. Do
týmu přišla řecká dvojice Panagou–
Pozatsidis. Otázkou je, zda se v týmu
udrží. „Jeden je vysoký útočník, který
už ukázal, že umí hrát i zády k bráně,
druhý zase pravý bek,“ vyjádřil se Ladislav Dudík. Ani jeden z hráčů se ale do
sestavy neprosadil. Ne zcela jasná byla
dlouho situace ohledně hráčů, kteří se
po úspěšné sezóně vraceli z hostování
v Prostějově do olomoucké Sigmy.
Jedná se například o Jakuba Matouška, Tomáše Zlatohlávka, Jiřího Spáčila
a Štěpána Langra. „Z Olomouce ze
zkoušky se nám vrací Filip Mucha. Pokud se jedná o ty čtyři, zde se rozhodne
v nejbližších dnech,“ uvedl týden zpět
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Foto: Michal Sobecký

Ladislav Dudík. Následně se přitom
ukázalo, jak rychle se může situace
změnit: k týmu už se nevrátí Zlatohlávek, Matoušek ani Spáčil, podobně to
vypadá s Matějem Langerem. Oproti

původnímu předpokladu tří, čtyř příchodů a stejného počtu odchodů to
nyní vypadá, že tým nastoupí do sezóny
ve výrazně změněné sestavě.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Ligisté mìli
v pøípravì problémy

Jiří Jarošík se ohlíží za přípravou
ravou
PROSTĚJOV Pořádnými otřesy prochází tým 1.SK Prostějov po úspěšné sezóně zakončené
třetím místem. A jedním z nich byl i příchod nového trenéra Jiřího Jarošíka (na snímku).
nímku). Ten
má zatím za sebou necelý měsíc působení na lavičce Prostějova a taky čtyři přípravné
avné zápasy. S týmem už zároveň absolvoval řadu tréninků, kádr poznal po všech stránkách.. I když, jak
sám kouč upozorňuje, nadále se pracuje na konečném složení týmu. Jak ale dosud
ud hodnotí
práci kolektivu, obsazenost jednotlivých postů, sílu Prostějova? O názory na tyto skutečnosti
kutečnostii
se podělil s redakcí PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A zároveň prozradil osud některých
rých hráčů
ů
a to, zda budou v dalším ročníku jejich jména spojená právě s Prostějovem.

Michal SOBECKÝ
yy Jak se z vašeho pohledu jeví
novější hráči na zkoušce? Jak to
vypadá s Markem Hausknechtem,
Jakubem Vichtou…?
„Tak zatím se mi nejlépe jeví Hausknecht.
Vypadá dobře, na tréninku pracuje, je vidět, že má zájem se prosadit do kádru.
A to mám radost. Co se týká Řeků, tak
ti končí, nejsou lepší než hráči odsud, tak
tam to nemá ani cenu řešit. A co se týká
Vichty…, střídá dobré momenty se slabšími. Taky je to pro něj přechod o stupeň
víš, s tím se musí srovnat. Ale podle mě
by měl o šanci více bojovat.“

yy V jeho případě však ještě není
rozhodnuto?
„Ne, tam rozhodnuto opravdu ještě
není.“
yy Je nějaký post, třeba střed zálohy?
„Ano, tam máme nejvíce lidí, tam
nás bota netlačí. Jsou jiná místa, kde
je to horší. Třeba pozice krajních
hráčů, pravý obránce, možná i útočník. Máme, nevím, tak tři místa, kde
bychom ještě rádi posílili.“
yy U brankářů je ale jasno?
„Jo, tam jasno je. Tahle dvojka se
mi líbí. Jsou spolehliví, sice dostali
góly, ale líbí se mi jejich přístup, hrají

a podobně.
podobně Teď
ho ale moc zzrovna
není.“
yy Když to shrneme,
shrn
tak co vám dosud o týmu
příprava napověděla?
„Je tam ještě hodně práce. V první řadě jde o stabilizaci kkádru,
dobře. Tam doufám problém
oblém nekonkuren na
uzavřít ho. A mít konkurenci
bude. A Trefil, je škoda,
a, že jsme
každém postu, dva hráče, kte
kteří buse museli rozloučit. Alee tady je to
ú
dou kvalitou podobní a na úrovni
prostě pro dva gólmany.
y. Rozdělit
druhé ligy. A budou se chtít uukázat
čas a prostor mezi tři, too by byla
novému trenérovi, budou praškoda.“
h
covat, makat. Co se týká herních
yy Budete ještě zkoušet
šet něs nám
věcí, tak je normální, že se
stějovv
koho z mladíků, prostějovnep
zpočátku třeba něco nepodaří.
ských odchovanců?
z
Určitě musíme jít od zápasu
„Ne, teď už moc času na zkoutvrd prak zápasu, budeme tvrdě
šení není. Kdo sem přijde,
se
covat přes celou sezónu,
it. Ne
měl by nás prostě posílit.
takže doufám, že se budejít na zkoušku. Říkám, teď
me zvedat. Je to ale i o tom,
není moc času. V zimě bude
by spoabychom se sehráli, byli
-QWé5-2TQUV÷LQX,KąÊ,CTQwÊMOčåGDÚV\CVÊOURąÊžnost
pauza větší, to je možnost
lu nějakou dobu. M
Myslím,
Foto: internet
ápasů RTCXQWURQMQLGPÚ
vyzkoušet více hráčů, zápasů
že to bude dobré.“

Prostějov (sob) – Zajímavé výsledky
nabídl uplynulý týden, zejména pak
prodloužený víkend v letní přípravě
druholigových týmů. Podobně jako
Prostějov, tak i mnohé jiné celky ze soutěže Fortuna:Národní liga si přípravu
zpestřují zápasy s ligovými mančafty.
A stejně jako eskáčko se Zlínem, i další
mužstva ligisty trápila. Například Teplice jen remizovaly s Varnsdorfem a překvapení se zrodilo u Mladé Boleslavi,
kterou dokázala na jejím vlastním hřišti
porazit Chrudim. Inu, ne vždy papírové
předpoklady něco znamenají...

Prostìjovská kolonie
v Líšni zùstává
Prostějov (sob) – Malou prostějovskou kolonii utvořili někdejší hráči
eskáčka před dohranou sezónou v brněnské Líšni. Nastupovali za ni například David Pašek, Milan Lutonský či
Jan Šteigl, na Hané rovněž půl sezóny
působil Martin Zikl. Už nyní je přitom
jisté, že se prostějovská kolonie udrží,
i když v jiném složení. Odchází totiž Zikl
se Šteiglem – který se vrací do eskáčka –
naopak přicházejí rovněž exprostějované Bronislav Stáňa a Šimon Chwaszcz,
jenž v Prostějově hrál v roce 2016.

dny k tomu ho připravit na nový ročník.
Navíc ročník, v němž klub bude mít nepochybně ambici minimálně současné
pozice udržet. Druhé, nejhůře třetí místo? Jasný cíl. Už tehdy měl Jiří Jarošík najisto k dispozici hráče jako jsou Sus, Stříž,
Machynek, Koudelka nebo Bárta. Další
naopak byli s otazníkem, třeba brankář
Filip Mucha, který ale nakonec v Prostějově zůstává. Mnoho jiných si ale svou
pozici vydobylo. Důvod? Řada odchodů. „Tak to už ve druhé lize bývá, že po
úspěšných hráčích sáhnou týmy ligové,“
krčí rameny prostějovští funkcionáři.

ré tým stále zkouší. Hlavní bolístkou
však může být útok. Zde v minulosti
zaskakoval Jan Koudelka. Jenže Tomáš
Zlatohlávek odešel stejně jako David
Píchal. Klub tak přišel o dva čistokrevné
útočníky. Na jejich místo se nyní dere
Jakub Vichta a Filip Žák, přičemž první
jmenovaný zatím stále podepsaný není.
Přejděme nyní k přípravným zápasům.
Prostějov odehrál zatím čtyři klání,
z toho tři s prvoligovými soupeři. I proto
hned dva zápasy marně čekal na vstřelení branky. Ty přišly až proti Uničovu,
a to hned tři. Další dvě pak zařídil tým se
Zlínem. Jakou hrou se ale mužstvo prezentovalo? Proti Slovácku výsledek úplně předvedené hře neodpovídal, Ostrava pak eskáčko k ničemu moc nepustila.
„Například Slovácko proti nám nastoupilo zhruba ve složení, jak by mělo hrát
i v sezóně. A ten rozdíl tam prostě vidět

byl,“ konstatoval předseda prostějovského fotbalu František Jura. V dalších zápasech už se ale eskáčko prezentovalo solidním fotbalem, pozornou defenzivou
i vysokou produktivitou. A to nejen ve
střílených gólech, ale hlavně v poměru
dotažených a nedotažených šancí. Většina zkrátka končila střelou.
Nyní eskáčko čeká finální fáze přípravy.
Posledních pár podpisů, generálka s Rosicemi. A poté už ligové zápasy. Uspěje
v nich tým? Pokud naváže na poslední

nou bránu – 0:1. Už ve třinácté minutě
se ale po rohu dostal k míči Kolář a hlavou srovnal. Vysoké tempo hry pokračovalo, Zlín se snažil hrozit zejména
z centrů ze stran, o jeden se pokusil třeba
Dramé, nebyl ale přesný.
V 16. minutě se naopak mohl prosadit
Kušej, ze standardky ale našel jen brankáře. Šancí odpověděl Pozner, tečovaná
střela ale mířila mimo. Ve 21. minutě poslal skvělý míč brankář Mucha Kušejovi,
ten byl však obrán. Pak se ale o slovo
znovu přihlásil Zlín. Poznar nejprve minul bránu, ve 34. minutě už se ale skóre
měnilo, Matejov dostal dlouhou nahrávku, vytočil se ke střele a trefil se přesně na
druhou tyč – 2:1.
Eskáčko ale mělo rychlou odpověď. Už
za dvě minuty vyzval Kopřiva nahrávkou po straně ke skórování. A Kušej
pobídku využil k přesné přízemní střele
– 2:2. Zlín znovu přidal, Hrubý ale hlavičkoval centr vedle a další od Dramého
dokázal zblokovat Bartolomeu. Konec
poločasu ale patřil Prostějovu. Ten si vytvořil tři náznaky šancí, zejména ta ze 42.
minuty byla povedená, na jeden dotek.
Zastavil ji však ofsajd Žáka.
Po změně stran se diváci znovu nenudili. Alespoň zprvu ne. Druhou půli načal

LUHAČOVICE Čtvrtý přípravný
zápas mělo v sobotu před sebou 1.SK
Prostějov. A znovu jej čekalo střetnutí s ligovým týmem, tentokrát celkem
FC Fastav Zlín. Ten sice v minulé sezóně nepodával nijak oslnivé výkony,
očekávání, že bude mít optickou převahu, se však naplnila. Ne ale herní
nebo výsledkovou. Zlín se střelecky
trápil, naopak Prostějov byl maximálně produktivní a v utkání hraném
v Luhačovicích uhrál zaslouženou
a zároveň cennou remízu 2:2.

Do utkání proti Zlínu zasáhla opět trochu jiná sestava. Chyběli v ní Panagou
a Pozatsidis, kteří se do mužstva neprosadili. Nenastoupili nakonec ani Šteigl
či Schuster. V základní sestavě naopak
dostal prostor Milan Kadlec, nováček
sestavy přicházející ze středních Čech.
Do brány putoval Filip Mucha.
Úvod zápasu vyšel Prostějovu skvěle.
Z první šance střela nebyla, ze druhé už
ano. Bartolomeu však nemířil přesně,
minul druhou tyč. V 10. minutě už se ale
eskáčko prosadilo. Kušej obral brankáře
při rozehrávce o míč a naservíroval ho
Žákovi, který už měl před sebou prázd-

Michal SOBECKÝ

„Jsem rozhodně rád, že to letos vyšlo. Jako
základ…, nevím, jestli úplně bude. Budu ale
rozhodně bojovat za to, abych se do základní
sestavy dostal.“
yy Co se u vás podařilo změnit, zlepšit za
ten rok?
„Já doufám, že na přístupu jsem toho moc
nezměnil. Myslím si ale, že tvrdá práce a tréninky udělaly svoje. Na to se nedá říct nic

yy Jak jste zatím spokojen s vývojem letní přípravy?
„Tak zatím jsem spokojený hodně. Je tam
nový trenér, tým je kvalitní. Nevím, co dodat,
prostě spokojenost.“
yy Loni jste zkouškou v Prostějově
neprošel. Letos to vypadá mnohem
lépe, třeba i na základ. Cítíte zadostiučinění?

BYLI JSME
U TOHO

yy Na úvod sezóny Prostějov čekají týmy
jako Příbram a Brno. Navíc doma. To
bude pro vás asi něco nového?
„Bude to velká zkušenost. Moc se na to těším. Doufám, že se nám začátek sezóny podaří. Je nejdůležitější chytit se hned ze začátku. Budeme se na to intenzivně připravovat.
A snad budeme úspěšní.“
yy Čekáte v hledišti velkou podporu od
rodiny?
„No určitě ano.“ (smích)
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nakonec rychlejší. V 60. minutě se diváci
dočkali na straně domácích pětinásobného střídání. A v 66. zase tvrdého zákroku
Omaleho na Bobčíka, který chtěl střílet.
Bobčík se přeci jen po čase ke střele
dostal, mířil ale jen do Muchy. Zlín
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střelou z úhlu střídající Hrdlička. Mucha
byl pozorný. V 51. minutě si domácí zavařili faulem v pokutovém území. Nařízenou
penaltu ale Kušej neproměnil, nechal jen
vniknout brankáře. Krátce poté poslal Jiráček spoluhráče do brejku, brankář byl ale
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jiného. Dostat se tam člověk může jen pílí
a nasazením. Jak v trénincích, tak v zápasech.“
yy Fotbalu hodně uškodil koronavirus.
Jak se promítl u vás?
„No, v tomhle byl určitě problém. Zápasy nebyly. Třetí liga se prostě zrušila, měli jsme jen
nějaké přípravné. Naštěstí se aspoň přáteláky
ke konci sezóny mohly hrát. Měli jsme tedy
v Sigmě v ‚Béčku‘ pár dobrých zápasů. Ale
pořád to nebyla utkání ligová. Takže herní
vytíženost chyběla. Trénink tam ale pořád
byl, takže se to dalo dohnat aspoň takto.“
yy Přidáváte si ještě nějakou sportovní
aktivitu k tréninkům letní přípravy?
„Tak určitě, vždycky jsem to tak měl. Nějakou regeneraci po tréninku, dále posilovnu.
Samozřejmě jsou tam tréninky navíc, někdy
i kolo. Celkově ale i jiné sporty než fotbal.“
yy Máte možnost hrát v týmu s hráči jako
Petr Jiráček nebo Aleš Schuster. Jak tuto
šanci hodnotíte?

říká Marek Hausknecht

PROSTĚJOV Loni to ještě nevyšlo. Jak se ale říká, kdo si počká, ten se
dočká. A Marek Hausknecht (na snímku) se opravdu nejspíš dočkal.
Druhá zkouška v prostějovském „Áčku“ už mu vyšla. Dvacetiletý
odchovanec Prostějova byl v týmu Jiřího Jarošíka na zkoušce. Tou
úspěšně prošel a dá se tedy čekat, že v dresu 1.SK Prostějov se objeví
další Prostějovan. Cesta za tímto cílem byla pro Marka Hausknechta
dlouhá, nyní už je ale blízko druholigové premiéře.„Základ? No nevím. Ale porvu se o něj,“ slibuje sobě, svým blízkým a samozřejmě
trenérovi. Ohlasy na mladíka, který poslední roky trávil v Sigmě
Olomouc, jsou přitom pozitivní. Nyní tak zbývá vyřešit otázku, jakou
roli a jaký prostor mu budou svěřeny.

„To je obrovská zkušenost. Tihle hráči mají už
něco za sebou. A vedle
nich hrát…, oni už vědí,
co a jak. Takže si na hřišti
nějakým způsobem hru pohlídají,
dají nějaké rady,
jak hrát, co zlepšit.
Z tohohle pohledu
je to fakt výborná věc.“

Ohromná zkušenost,“

zatlačil, další šance ale nepřicházely.
V 71. minutě naopak musel brankář
domácích rychle odkopávat před dotírajícím Žákem. Hru směrem dopředu
pak oživil Koudelka, byl to ale v 77.
minutě Bala, kdo mohl poslat eskáčko
do vedení – hlavičku ale poslal jen do

brankáře. Pět minut před koncem Zlín
opět zatlačil, ale střely ne a ne přijít.
A tak v závěru zahrozili Vichta s Koudelkou, střeleckou nemohoucnost Zlína pak potvrdil v 87. minutě Cedidla.
Prostějov tak uhrál více než přijatelný
výsledek v poměru 2:2.

Jan JELÍNEK - FC Fastav Zlín:
„Vyzkoušeli jsme si nové taktické prvky a některé hráče na jiných postech. V tomto
směru utkání splnilo účel. Kluci to odedřeli, odmakali, i zde byla naprostá spokojenost.
Co se týká kvality zápasu, tak jsme věděli, že krátké hřiště bude více o soubojích,
doplňování, útočení na balón. To jsem tam viděl taky, i když samozřejmě máme stále
na čem pracovat. Ale spokojení tak, že by bylo vše super, to nejsme. My jsme věděli, že
Prostějov dokáže zrychlit velmi dobře do brejku, oni tak zápasy hrají. Takže v tomhle
pro nás bylo utkání taky dobré. Teď jsme chodili trochu výše s obranou, abychom
si to vyzkoušeli, podíváme se, co fungovalo a co ne. Rozebereme si to. Ale dali jsme
soupeři moc příležitostí, dva góly jsme si dali sami, naše zaváhání soupeř perfektně
využil. První poločas se mi líbil více než ten druhý, i když jsme dostali branky. Ale co
se týká kombinace a dostávání se do šestnáctky, se mi líbilo více. Vstup do druhého
poločasu byl katastrofální, to nebylo vůbec dobré. Pak jsme to prostřídali, zase se to
zvedlo, hodně jsme dobývali, tlačili se do brány. Na můj vkus ale šlo do šestnáctky
málo balónů. Tam to musí létat, a ne že to zase skončí na stoperech.“
Jiøí JAROŠÍK – trenér 1.SK Prostìjov:
„Dneska tam bylo daleko více pozitiv. Je vidět, že to, co si říkáme, co trénujeme, tam už
začíná být vidět. Samozřejmě jsme dneska nezkoušeli tolik hráčů. Převládá ale dobrá nálada. Myslím, že jsme všichni potřebovali dobrý výsledek proti kvalitnímu soupeři. Říkám,
byly vidět lepší výkony od skoro všech hráčů. Pořád zkoušíme několik nových hráčů, stále
nejsme kompletní. Mělo to ale parametry a určitě jsme rádi nejen za výsledek, ale hlavně
za tu předvedenou hru.“

Pozápasové hodnocení trenérù

FC Slovan Rosice je týmem z Moravskoslezské fotbalové ligy, tedy soutěže o úroveň
níže, než je druhá liga. Nebylo tomu tak
vždy, Rosice se do třetí ligy dostaly poprvé
v roce 2011. Brzy znovu spadly do Divize,
nicméně poslední dvě sezóny opět odehrály právě v Moravskoslezské fotbalové lize.
Ostudu si přitom rozhodně nedělají. V první z comebackových sezón skončily páté,
loni pak desáté. Což ovšem o síle Rosic ještě
nic nevypovídá. Jednak v ročníku nastupovalo hned osmnáct týmů, hlavně se však
kvůli koronaviru většina sezóny neodehrála.
Právě v tom může mít Prostějov – kromě
toho, že se jedná o profesionální klub hra-

Michal SOBECKÝ

jící o třídu výše – výhodu. Soupeř může
trpět na nerozehranost. Sázet na druhou
stranu na to eskáčko nemůže. Taky třetiligový Uničov ukázal, že umí pořádně
pozlobit. Rosice nebudou jiné. Stejně jako
Uničov totiž disponují hráči z ligy a mladíky z ligového klubu, v tomhle případě
z Brna. Například Michael Kršák či Radek
Buchta v minulosti první ligu hráli, celkově
pak mají Rosice k dispozici zkušený tým.
Dokonce velezkušený, jeden z brankářů
Petr Soustružník je ročník 1971.
Na kvalitu a sílu protivníka pak upozorňuje také sportovní manažer Prostějova
Ladislav Dudík. „Nemůžeme se příliš
koukat na to, že je to soupeř ze třetí ligy.
Dlouhodobě se Rosice ukazují ve velmi
dobrém světle,“ varuje před případným
podceněním. Dalším varováním by
mohl být první přípravný zápas Slovanu, v něm totiž Rosice porazily nově
druholigový Vyškov 2:1. Jak se bude
vyvíjet utkání eskáčka s celkem z jižní
Moravy, to se dozvíme už 17. července
po desáté hodině.

-J?>@IîIÁI@IÁI<HÁNOî

PROSTĚJOV Poslední přípravné utkání před začátkem ročníku
2021/2022 čeká fotbalisty 1.SK Prostějov. Poprvé se přitom představí
doma. Po venkovních utkáních se
Slováckem, Baníkem Ostrava, Uničovem a Zlínem sehrají zápas před
vlastními fanoušky, a sice s Rosicemi.

Foto: Michal Sobecký
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'XvDQl02/©. - SK Unièov:
„Nastoupili jsme proti velice dobrému soupeři. Potřebovali jsme soupeře, který nás
prověří, abychom zjistili, kde jsou naše slabiny, na čem pracovat. Hned jsme totiž
odjeli na soustředění, kde tyto věci budeme řešit. Z toho důvodu jsem za zápas rád,
protože Prostějov hrál rychle dopředu, napadal nás a my jsme se mu, myslím si, zvlášť v
prvním poločase vyrovnali. Akorát tam byly nedostatky v rozhodující fázi, nevytvořili
jsme si pořádné šance a ztroskotalo to trochu na nepřesnosti. Ale myslím si, že jsme
byli zdatným soupeřem. Ve druhé půli nám ale snad došly síly, takže soupeř hrozil
akcemi po stranách, které jsme nezvládali bránit. A soupeř překlopil zápas na svou
stranu. Byla škoda, že jsme inkasovali hned po vstřeleném gólu, že jsme chvíli nevedli,
aby Prostějov musel hrát do naší obrany a my mohli chodit do brejků.“
Jiøí JAROŠÍK – trenér 1.SK Prostìjov:
„Myslím si, že jsme měli silný úvod, měli jsme dát gól hned ze začátku. Pak jsme úplně
polevili, nechali jsme hrát soupeře, nebyli aktivní. Když se ale podívám na sestavu,
tak tam hráli maximálně čtyři hráči základní sestavy. A Uničov má taky svou kvalitu,
dlouhodobě hraje na špici třetí ligy, jsou pohromadě, my furt zkoušíme. Není to jednoduché. Myslím si ale, že po půli, když jsme vyměnili hráče to bylo trochu lepší. Ale
pořád je tam hodně práce na týmovém projevu.“

Pozápasové hodnocení trenérù

na druhé straně už padla, Vichta při-brzdil rychlou akci, vytočil se do střelyy
a zamířil přesně – 1:3. Další minuty užž
přinesly pěkné akce Prostějova, dobréé
nahrávky posílali především Omalee
a Hausknecht. V 82. minutě tak Kušejj
mohl přidat další gól, další nabídka proo
tohoto hráče přišla v 88. minutě odd
Hausknechta. Eskáčko už však žádnouu
další branku nepřidalo, z Uničova si takk
odvezlo dvoubrankové vítězství.

37
31

Už zkraje utkání se oba celky snažily o aktivní hru. Více na míči ale
byl podle očekávání Baník, který
pouštěl hráče eskáčka za půlku jen
sporadicky, sám se naopak dostával
do šancí. Například ve 13. minutě
domácí přečetli rozehrávku Prostějova, Kuzmanovič ale nebyl přesný.
Ještě větší šance přišla ve 21. minutě. Bialek fauloval ve vápně, kromě
žluté karty padl také trest v podobě
penalty. Potočný nicméně zaváhal
a pouze trefil brankáře Bártu. I v ná-

Michal SOBECKÝ
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sledujících minutách však byli nebezpečnější hosté. Chyběl jim však
buď hráč ve vápně, který by si poradil s centrem, nebo přesnější nahrávky. Eskáčko naopak opakovaně
skončilo v ofsajdu, nic s tím neudělal ani aktivní Kušej. Nakonec to byl
Baník, kdo nerozhodný stav rozsekl.
Kuzmanovič dostal ze strany míč,
elegantně si obešel dva hráče a prostřelil ve 35. Minutě Bártu – 1:0.
Aktivita domácích tím ale nepolevila, naopak. Zejména Potočný se
vepředu činil a zásoboval spoluhráče nabídkami. Největší šanci měl ale
Buchta, který pořádně protáhl Bártu. Ten však obstál.
Otázkou do druhé půle bylo, zda
bude Baníku stačit jednogólové
vedení? Neubere na tempu? Odpovědi se však ukázaly záhy, nebude a neubere. Štafetu směrem
dopředu nejnebezpečnějších hráčů
převzali po četném střídání v Baníku Granečný a Klíma. Právě druhý
jmenovaný mohl ve 49. minutě
navýšit skóre, ale Bárta byl proti.

Následovala hluchá pasáž bez šancí, pouze s jejich náznaky. Prostějov
se poté snažil dostat k nějakému
kloudnému zakončení, které do té
doby na straně eskáčka chybělo.
Leč se nedařilo. Opakovaně sklapla ofsajdová past, a co nepochytala
ona, to dovršily nepřesnosti. Baník
navíc zásluhou Budínského odskočil do trháku. Právě Budínský nejprve trefil jen boční síť brány, pak
už ale byl přesnější, ze standardní
situace kousek od hranice vápna
trefil v 70. minutě přesně, dosud
skvěle chytající Bárta neměl nárok.
Baník nepolevoval a dál hrozil. Po
několika centrech, které nenašly
adresáta, poslal střelu z osy Klíma
pouze do brankáře. Ten však krátce
před koncem základní hrací doby
kapituloval potřetí. Budínský dostal ideální pas a míč následně trefil přesně do šibenice. Jak se krátce
poté ukázalo, největší šance Prostějova měla přijít v poslední minutě.
Nováček sestavy Vrba však trefil
pouze brankáře.

„K utkání jsme přistoupili s ohledem na ten týden, máme za sebou necelých čtrnáct
dní. Jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově. I výkon byl lepší než minule. Tak doufám,
že to bude takto gradovat a posouvat se. Klíma a Budínský jsou s námi teprve od
předchozího dne. Zvažovali jsme, že je dáme rovnou do zápasu. Jsme rádi, že jsme to
udělali, viděli jsme je v akci a ukázali nám své možnosti.“
Jiøí JAROŠÍK – trenér 1.SK Prostìjov:
„Hráli jsme s kvalitním soupeřem, byla to pro nás pro všechny prověrka, náročné utkání.
Soupeř je dlouhodobě pohromadě, my naopak měli hráče na zkoušku. Mohli jsme ale
tým rozložit do dvou jedenáctek. Zase nám to ukázalo, na čem pracovat, co zlepšit. Někteří
hráči nám zůstali, někteří odešli, další přijdou. Byl to podobný zápas jako se Slováckem.
Měřit se s takovými soupeři je těžké. Kluci se snaží, ale dáváme to teprve dohromady, jak
kádr, tak herní věci. Chvíli to ještě potrvá, ale myslím, že to bude jen lepší.“

Ondøej SMETANA - FC Baník Ostrava:

Pozápasové hodnocení trenérù

$CPÊMUGWM¾\CNDÚVPCEÊN[GUM¾éMC6QO÷NQPGLX÷VwÊwCPEKCåXRQUNGFPÊOKPWV÷
Foto: internet

Krátce po konci testu na něm bylo
znát zklamání. „Je to pro mě těžké,
bylo to na jednu stranu trošku zklamání. Nechápu, proč si mě volali,
když měli možnost mě vidět v Prostějově, měli to kousíček, dvacet kilometrů. Dokonce tam byl pan Minář i trenér Jílek,“ konstatoval Filip
Mucha. Proč se nakonec se Sigmou
musel loučit? „Bylo mi to vysvětleno tak, že si nejsou jistí. A vyřešili to
tak, že Mandouse poslali do Slavie
a z ní naopak přišel gólman. Nevím,
jestli to měli nachystané. A nevím,
co si o tom mám vlastně myslet…,“

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV
Hořkosladkou
zprávu přichystal minulý týden
pro prostějovský fotbal, a zejména pro Filipa Muchu. Ten se totiž
po testech v ligové Sigmě vrací
zpět do Prostějova. Oznámila to
ve středu olomoucká Sigma. Mucha nezasáhl ani do přípravného
zápasu s Vyškovem, ani do následujícího střetnutí s Liptovským
Mikulášem.

Foto: Michal Sobecký

Ukázalo mi to, že pokud by se něco
naskytlo, tak jsem nejspíš schopný
se dostat do nějakého týmu,“ poznamenal Filip Mucha. Nakonec tak
v Prostějově zůstává a utvoří znovu
brankářskou dvojici s Michalem
Bártou.

2QVGUVGEJX5KIO÷D[N(KNKR/WEJCURÊwGTQ\RCéKVÚ

krčí nyní rameny prostějovský brankář, který v uplynulém druholigovém ročníku vychytal hned čtyři
čistá konta a byl oporou týmu.
Přesto ale nakonec nachází na uplynulém pobytu v Olomouci i něco
pozitivního. „Zkušenosti mi to dalo.

yy Máte za sebou duel se Zlínem.
Jak byste ho zhodnotil po herní
i výsledkové stránce?
„Dali jsme gól po chybě soupeře, byl to
super vstup. Pak jsme si ale nechali dát
dva góly sami, za mě úplně zbytečně.
Hlavně ten roh, to si musíme probrat,
tam chyběla komunikace. Myslím si
ale, že jsme to odběhali celkově docela
dobře. A podle mě to byl nejpovedenější přátelák během přípravy.“
yy Ve druhém poločase poslal Zlín
jedinou střelu na branku. To je skvělá
vizitka pro prostějovskou obranu…
„To sice ano, soupeř hrál dobře. Hrál
ale dobře jen po šestnáctku. My jsme
to tam docela dobře zdvojovali, byli
všude včas. Takže v tomhle super.“

yy Říkáte, že zápas byl zatím z těch
přípravných nejpovedenější. Je tam
přesto nějaký aspekt hry, který byste měli v zápasech změnit, zlepšit?
„No, zlepšili jsme trochu pohyb, i když
to není ještě úplně stoprocentní. Škoda té penalty, to se ale stane. Ale co
bychom měli zlepšit, tak ještě přidat
na pohybu, předvést více přesných
nahrávek a odvážněji hrát. I třeba já.
Párkrát jsem vyvezl balón, mohl jsem
to dávat na útočníka. Ale bál jsem se,
že mu to soupeř hned vezme, tak jsem
to dal jen na obranu. Takže jak říkám,
hrát odvážněji.“
yy Blíží se sezóna a hned v jejím
úvodu exligová Příbram. Co na takový los říkáte?

LUHAČOVICE Čtyři přípravné zápasy má za sebou 1.SK Prostějov.
A postupně tým zlepšuje svou hru a prakticky i výsledky. Naposledy
dokázal uhrát pomyslný bod se Zlínem. V přípravě ale platí jedno
pravidlo nade vše – je to příprava, takže výsledky zase tolik neznamenají. Mnohem důležitější je předvedená hra i individuální výkony,
jimiž si hráči říkají o základní sestavu (nebo o lavičku). Velmi blízko základu pro sezónu 2021/ 2022 je plejer Daniel Bialek. Obránce, který
v Prostějově načne třetí sezónu, se po příchodu z Frýdku-Místku stal
jedním ze stavebních kamenů hry Prostějova. A platí to i pro aktuální
letní přípravu, v níž dostává velkou porci minut i důvěry.

(KNKR/WEJCUGXT¾VKN\VGUVčX5KIO÷ velí obránce Bialek

„No, myslím si, že to bude vyrovnaný zápas. Troufám si říct, že ji klidně
můžeme porazit. Doufám v to a určitě
celý tým chce vyhrát a začít sezónu
třemi body.“

1DT¾PEG&CPKGN$KCNGMOQJNDÚVRQ\¾RCUGUG<NÊPGOURQMQLGPÚ
Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Těžko na cvičišti,
lehko v boji. To si nyní musí říkat
fotbalisté 1.SK Prostějov. Ti totiž
skutečně podstupují velmi obtížnou letní přípravu, což korunují
utkání proti ligovým celkům. Nyní
už mají za sebou svěřenci kouče
Jiřího Jarošíka takové zápasy dva.
V prvním prohráli 0:5 se Slováckem, minulou sobotu se jim podobně dařilo s Baníkem. Po prvním
poločase s ne úplně zlým skóre 0:1
přidala Ostrava dvě branky ve druhé půli a na svět se tak dostal další
výsledek vypadající jednoznačně.
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šel Prostějov do vedení, Panagou poslal Pozatsidisovi vysoký míč po lajně,
brankář domácích vyběhl z brány, míč
ale nezachytil a řecký útočník jej dovezl
do prázdné brány – 1:2. V 53. minutě
mohl vyrovnat Kamas, ač tísněn, vystřelil, ovšem minul. Krátce poté se
domácí prezentovali povedenou akcí,
dvěma přeneseními hry ze strany na
stranu, Sedláček však nebyl přesný v zakončení. V 59. minutě potkalo eskáčko
trojí střídání, do hry se tak dostal Žák,
Stříž a Hausknecht. Trio bylo následně
svědkem toho, jak brankáři domácích
ujel nečekaně míč a málem dostal hodně laciný gól z půlky hřiště, následně
Vichta po Koudelkově pasu střílel
nad. Další momenty přinesly poslední
vážné pokusy Uničova ohrozit bránu
soupeře. Koutný, ale ani poté Komenda však netrefili bránu. To v 68. minutě

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

pečnější a po zásluze se radoval ve 13.
minutě z vedení. Bača napřáhl ještě
před vápnem a proti tečované střele
Mucha neměl nárok. Hned nato ale
vyrovnal Šteigl, který individuální akci
na pravém křídle zakončil povedeným
zakončením – 1:1. Poté přišla střela
Vichty, bohužel nepřesná. Prostějov
poté pomalu přebíral otěže zápasu. Ve
35. minutě nevyužil standardku za faul
na Zapletala, posléze Šteigl tečovanou
ránu poslal mimo a Bialek z krkolomné pozice před bránou mířil nad.
Ve 39. minutě zlepšený výkon týmu
korunovala pěkná a rychlá akce, Pozatsidis se ale do zakončení nedostal.
Jeho krajan Panagou zakončil poločas
střelou z dálky, mířil ale nad břevno.
Druhá půle začala pozvolna, leč ve
48. minutě se ke střele dostal Vichta
– minul břevno. Minutu nato už ale

#JO=<GDDNO½Q@IIFPU?JJG<GDCJJPÜ@QQI<OÑ2IDDàJQQ
UNIČOV Až do třetího přípravného zápasu čekali fotbalisté Prostějova nejen na výhru, ale také na
vstřelené góly. Proti Uničovu přišly.
Eskáčko bylo poprvé v roli papírového favorita, střetlo se totiž s týmem hrajícím o jednu úroveň níže.
Místy však Uničov pořádně kousal.
Aktivnější ale byli hráči Prostějova,
a to nejen střelecky. Nakonec se se
svěřenci trenéra Jarošíka prosadili třikrát a ovládli utkání hrané ve
středu dopoledne v Uničově poměrem 3:1.
Branky přitom mohly padat už v prvních minutách zápasu. Hned v první
minutě poslal Zapletal dlouhý balón
na spoluhráče, ten se ocitl v dobré po.GVPÊRąÊRTCXCXéÊUNGEJ MGéGTXGPEK
zici, ale i v ofsajdu. Druhá minuta přinesla dlouhý lob Kopřivy, který našel
Počet přípravných zápasů: 4
Výsledky: 0:5 se Slováckem, 0:3 s Baníkem, 3:1 s Uničovem, 2:2 se Zlínem Šteigla, přes Koudelku se míč dostal
k Pozatsidisovi a ten hlavičkoval do
Střelecká bilance: 5:10
brankáře. Poté už zahrozil i Uničov,
Střelecká bilance v poločasech: 3:7, 2:3
Kamas ale přízemním zakončením
Nejlepší střelec: Kušej, Vichta, Pozatsidis, Šteigl, Žák (všichni jedna branka)
minul tyč. V 6. minutě mohl zahroNejvytěžovanější hráči: Bialek, Bala, Kušej, Kopřiva
zit po zaváhání Panagoua Vybíral, ke
Nejvytěžovanější brankář: Michal Bárta
střele se ale nedostal. Proti Krčovi už
přípravné zápasy a podaří se mu tým pomýšlet nejen na body, ale také na vy- ale musel blokem přispět prostějovský
Bala. Uničov byl v těch chvílích nebezještě na některých postech posílit, může soké umístění v tabulce.
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„Hrát s Jiráčkem a Schusterem? $@I@MµGF<N/JND>@HD

21. červen. To je den, kdy začala příprava
týmu. Tehdy se poprvé řada hráčů viděla s novým trenérem Jiřím Jarošíkem.
Ten byl narychlo povolaný za poněkud
nečekaně odchozího Pavla Šustra. Měl
před sebou těžký úkol sžít se s mužstvem, vhodně ho doplnit a za měsíc a tři

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Přestavba kádru sice před časem proběhla, další tak nebyla namístě. Změny
byly spíše vynucené. Během přípravy
nebo krátce před ní nakonec odešlo
celkem šest hráčů z loňské sestavy, pár
nováčků se pak poroučelo po testech.
„Cílem je mít na každý post dva kvalitativně srovnatelné hráče,“ deklaroval
trenér Jiří Jarošík. Což se nakonec povedlo. Kromě útoku, kde naopak může
ještě nějaká ta ofenzivní síla chybět.
Sportovní manažer Ladislav Dudík pak
vyjádřil rovněž obavy z obsazení krajních postů v záloze, trh s hráči v tomhle
směru nebyl Prostějovu úplně příznivě
nakloněný.
Přesto ale Prostějov pár nových hráčů
uvítal. Například Filipa Žáka z Blanska,
Vasila Kušeje z Ústí nad Labem, samozřejmě Petra Jiráčka ze Zlína. Určitou
nejistotou jsou pak další tři hráči, kte-

&RXN¿]DODSĆËSUDYD"

fotbal

PROSTĚJOV Sezóna 2021/2022 se rychle blíží, týmům zbývají poslední dva týdny příprav. Je tedy načase se podívat, co ta letní dosud
týmu 1.SK Prostějov přinesla. Je toho hodně: nový trenér, noví hráči,
řada přípravných zápasů. Na uplynulý měsíc se podíváme podrobněji. Co přinesl? Kdo z týmu zmizel? A jak vypadala hra mužstva?
Právě o tom budou následující fotbalové řádky.
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OTASLAVICE Druhý víkend
EXKLUZIVNÍ
v červenci se příznivci mohli
těšit na další ročník fotbalové- reportáž
ho turnaje Metle Cup ve spor- pro Večerník
tovním areálu v Otaslavicích.
Oproti předchozímu ročníku Jan
vyšlo počasí opravdu dokonale FREHAR
a boje o primát šestého ročníku
tak měly i vynikající kulisu, kterou tvořili nejen místní, ale také fanoušci klubů, jež přijeli společně s mužstvy. Po soubojích ve skupinách se diváci dočkali opravdu lítých bojů v play-off, to nabídlo
i určitá překvapení. Nejlepším mužstvem však stejně jako loni byl
celek Mrdokleče a stal se prvním obhájcem titulu stále prestižnějšího turnaje. V příštím roce tak bude chtít dovršit i zlatý hattrick.
Atmosféra turnaje

Šestý ročník začal přesně na čas odbitím desáté hodiny. A i když byla ještě ve
středu situace ohledně klubů kritická
a stále byla dvě místa volná, podařilo se
organizátorům sehnat i zbylá dvě mužstva. Hrálo se tak klasicky ve třech skupinách po pěti týmech, na což jsou už
celky zvyklé. Zápasy o umístění a postupy pokračovaly až do odpoledních
hodin. Následné play-off začalo krátce
před třetí hodinou.
Turnaj v letošním roce přilákal řadu
fanoušků, kteří dokázali vytvořit parádní atmosféru pro všechny mužstva. Největší emoce nabídl zápas
domácího celku s Litrpoolem, kde
kromě fotbalové kvality nechybělo
moc ani k potyčce. Atmosféru neovlivnilo ani to, že domácí vypadli, stále se bylo na co dívat.
Pro fanoušky i hráče byly kromě
otevřené hospůdky připraveny i dva
stánky s alkem i nealkem, takže se
netvořily ani žádné velké fronty. To
stejné platilo i pro občerstvení, každý
si mohl vybrat dle libosti, přítomní
ochutnali od klobásek a hermelínů
přes polévku až po makrely.
SKUPINY

Ve třech skupinách po pěti mužstvech se z patnácti mužstev muselo
rozhodnout o osmi postupujících.
Skupinu A zvládl nejlépe Ariston,
který si jako jediný ze všech mužstev
dokázal poradit ve všech čtyřech
zápasech. Největší komplikací byla
jednoznačně bitva s domácím mužstvem, kterou však také zvládl. Třetí
místo se povedlo vybojovat Bedihošti

a v letošním ročníku to stačilo na postup mezi nejlepší osmičku.
Ve skupině B na sebe narazili hned
tři pozdější semifinalisté. Z vítězství
se nakonec radoval Chop-Pot, který triumfoval před Litrpoolem jen
díky lepšímu skóre. Jejich vzájemný
souboj totiž nabídl remízu a řadu
emocí, které hru hodně kouskovaly.
Třetí místo pro sebe uzmul FC Wind,
který zatápěl i oběma hlavním favoritům. Boj pouze o čtvrté místo zbyl na
domácí rezervu a FC Losa, kde byli
úspěšnější domácí hráči.
C skupina se také ukázala jako opravdu těžká a kvůli největšímu počtu
z této skupiny postupovala pouze
dvě mužstva. Obhájce z Mrdoklečí
si dokázal poradit se všemi nástrahami a jediné body ztratil za remízu
s AC Roma, ty však ztratil za remízu
s Chop-Potem B a porážkou s Brodkem u Prostějova, která ho zároveň
také vyřadila ze skupiny. Druhé postupové místo si tak se sedmi body
vybojoval Brodek, další celky už měly
smůlu a poslední Penam byl za velkého otloukánka skupiny.
ÈTVRTFINÁLE

Skupiny se sice hrály na třech hřištích,
od čtvrtfinále už se však jednalo o dvě
a každé utkání řídili hned dva delegovaní rozhodčí. První dvojice tvořilo domácí mužstvo proti Litrpoolu
a Chop-Pot proti nedalekému Brodku u Prostějova. Následovaly pak zbylé dvojice mezi Aristonem a Windem
a Mrdoklečemi a Bedihoští.
Nejzajímavější podívanou nabídly
určitě „Metle“ proti Litrpoolu, kde
oba jasně ukazovaly, jak moc nechtějí

Podruhé za sebou slavil po penaltovém rozstřelu tým Mrdokleče
prohrát a byly pro to schopné dělat
i věci, které by na trávník patřit neměly. Vyrovnaný duel skončil až penaltovým rozstřelem a v něm se radovala
družina Litrpoolu. První zaváhání
totiž přišlo v deváté sérii, a to z kopaček domácího mužstva. Protivníkem
pro semifinále se stal Chop-Pot, jenž
si dokázal v dalším velmi dobrém duelu poradit s brodeckým mužstvem
poměrem 2:0 a mohl slavit postup.
Největší překvapení si přichystal celek
FC Wind, který se přihlásil až pár dnů
před turnajem, a i v šesti lidech dokázal
v souboji o semifinále porazit Ariston,
jenž šel do čtvrtfinále jako nejlepší
celek ze skupin. To v souběžném duelu
nenechaly Mrdokleče nic náhodě a celek z Bedihoště vyřadily poměrem 6:2.
SEMIFINÁLE

Do boje o medaile se dostaly hned
tři celky ze skupiny B, která by se tak
dala považovat za skupinu smrti letošního turnaje. V prvním semifinále
se představil Litrpool proti Chop-Potu a vzájemný souboj skončil
stejně jako ve skupině remízou 2:2,
když se Chop-Potu podařilo vyrovnat až chvíli před koncem. Na řadu
tak musely přijít penalty. V rozstřelu
byli úspěšní všichni střelci i včetně
brankářů a o vítězi rozhodly až druhé
série, které lépe zvládl Litrpool.
Druhé semifinále bylo přece jen jednoznačnější záležitostí. Mrdokleče
si poradily s FC Windem poměrem
5:2, kdy od začátku zápasu diktovaly
tempo hry. Nutno však také dodat, že
soupeř obhájce hrál pouze s jedním
hráčem na střídání, takže byl znát
i úbytek sil.

(KP¾NQXQWDKVXWOWUGN[KRąGUwCPEGPCQDQWUVTCP¾EJTQ\JQFPQWVRGPCNV[

daly z tribuny. Takticky svedená bitva,
kde nechtěl nikdo udělat chybu, však
o něco více vyhovovala Litrpoolu,
který si dokázal vytvořit vážnější
šance než loňský vítěz. Všechny však
dokázal zlikvidovat brankář, a to stejné platilo i na druhé straně, i když
práce měl gólman Litrpoolu přece jen
méně. Bezbrankový stav tak vydržel
po celý zápas a o vítězi tak musely
rozhodnout penalty.
Litrpool už s nimi na rozdíl od Mrdoklečí měl zkušenosti ze čtvrtfinále
i semifinále. Třetí triumf v řadě se mu
však nevydařil. Jediným neúspěšným
střelcem byl totiž hned ten první. Titul
tak především díky brankáři Tomáši
Hodovi dokázaly obhájit Mrdokleče
a večerní oslavy si náležitě užily oproti
loňskému roku, kdy se jim vážně zranil
kapitán v poslední sekundě turnaje.
INDIVIDUÁLNÍ CENY

O 3. MÍSTO

Kromě ocenění mužstvům se rozdávala také za individuální výkony. Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr
Matoušek z Aristonu, který zaznamenal hned dvanáct branek. Ani jeho
střelecký apetit však nepomohl mužstvu dále než do čtvrtfinále. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
gólman vítěze turnaje z Mrdoklečí
FINÁLE
Tomáš Hoda, který předváděl opravSouboj o vítězství nenabídl zcela du vynikající výkony, především ve
ofenzivní hody, co by fanoušky zve- finále podržel své mužstvo.
Bitvu o bronz pro sebe uzmul Chop-Pot, který potvrdil roli mírného favorita a stejně jako ve skupině dokázal
FC Wind porazit. Díky lepší kondici
tak po vítězství 3:0 mohli slavit hráči
okolo domácího plajera Dominika
Drmoly, který mužstvo skládal.

Foto: Jan Frehar
VÝSLEDKY
Skupina A

1. Ariston
2. Otaslavice
3. Bedihošť
4. FC Poko-Loko
5. Olé tým

4
4
4
4
4

1. Chop-Pot
2. Litrpool
3. FC Wind
4. Otaslavice „B“
5. FC Losa

4
4
4
4
4

1. Mrdokleče
2. Brodek u PV
3. Chop-Pot „B“
4. AC Roma
5. Penam PV

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

12
9
6
3
0

30:4
29:5
13:14
8:32
6:31

0
0
2
3
4

10
10
6
3
0

18:6
12:3
9:7
8:16
5:20

0
1
1
1
4

10
7
5
5
0

20:5
15:6
16:6
13:6
3:44

Skupina B

3
3
2
1
0

1
1
0
0
0

Skupina C

3
2
1
1
0

1
1
2
2
0

Ètvrtfinále

Ariston – FC Wind 1:3, Chop-Pot – Brodek u PV 2:0, Otaslavice – Litrpool 2:2 (8:9pk), Mrdokleče – Bedihošť 6:2
Semifinále

Mrdokleče – FC Wind 5:2, Litrpool – Chop-Pot 2:2 (11:10pk)
O 3. místo

Chop-Pot – FC Wind 3:0

Finále

Litrpool – Mrdokleče 0:0 (2:3pk)
Cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Lukáš Petržela z bronzového
Chop-Potu. Poslední individuální
ocenění si převzal Petr Rozsypal

jako osobnost turnaje, když se tento dlouhodobě nejlepší útočník
Otaslavic objevil letos na turnaji za
B mužstvo.

„Byla tu i řada dalších hodnotí další ročník jeden z organizátorů Martin Vogl

vynikajících hráčů,“
hodnotí svou trofej pro
nejlepšího hráče Lukáš Petržela

OTASLAVICE V letošním ročníku se zase vrátil se
svými spoluhráči na bednu. K bronzu opravdu velkým podílem přispěl také Lukáš Petržela (na snímku), který se snažil nejen tvořit, ale i sám skóroval,
byl vidět i v nejtěžších zápasech. Ocenění pro nejlepšího hráče turnaje tak skončilo ve správných rukou.
yy Jaký byl letošní ročník turnaje?
„Za mě zase velmi vydařený turnaj. Letos naštěstí vyšlo
i počasí, které bylo téměř ideální. Zase se podařilo
sehnat všech patnáct mužstev a byla tam jako vždy znát
kvalita. Když už ve skupině musíte hrát naplno, aby se
vůbec dalo postoupit.“
yy Vypadli jste v semifinále po penaltovém rozstřelu, což logicky hodně mrzí. Berete i třetí místo?
„Mrzelo nás to hodně, ale zase jsou stále horší věci než
prohraný penaltový rozstřel. Už tak jsme stav srovnali těsně před koncem zápasu, a ještě jsme mohli v posledních
sekundách inkasovat, ale penalty už jsou loterie. A tam byl
soupeř zkrátka přesnější. Třetí příčka je však také dobrá
a jsme rádi, že jsme se na bednu vůbec dostali.“
yy Stal jste se nejlepším hráčem. Potěšila vás tato
cena?
„Upřímně nevím, zda si ji opravdu zasloužím, byla tady
celá řada dobrých a kvalitních fotbalistů, kteří by si to také
zasloužili. Celkově si jí však vážím a beru to také jako týmovou trofej, protože bez spoluhráčů by to nešlo.“

Foto: Jan Frehar

yy Některé souboje byly velmi vyhecované. Nebylo
to podle vás i trochu přes čáru?
„Řekl bych, že to bylo zhruba jako vždycky. Tu a tam se
tedy objevil nějaký souboj, co už by se hodil spíše do jiných sportů, ale jinak to k malému fotbalu zkrátka patří.
Menší hřiště znamená více soubojů a vyhrocená atmosféra ukazuje, jak moc nechce nikdo prohrát. Je to třeba
vidět i na našem mužstvu, od prvního zápasu myslíme
na vítězství v turnaji a pak nás to možná trochu svazuje.
Kdybychom si šli radši jen zahrát fotbálek, třeba by nám
to šlo o něco lépe.“
(jaf)
ROZHOVOR S NEJLEPŠÍM
%5$1./Éì(07851$-(
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OTASLAVICE Šesté pokračování turnaje Metle
Cup je minulostí. V letošním ročníku se fanoušci
měli opravdu čím bavit a dali to také najevo večerním pokračováním korunovaným volnou zábavou.
Domácí mužstvo se sice do finálových bojů nedostalo, i přesto se však na adresu turnaje sešlo množství
pozitivních ohlasů, jak potvrdil i Martin Vogl (na
snímku), který má jako jeden z organizátorů turnaj
na starost.

Jan FREHAR
yy Jak byste hodnotil šestý ročník turnaje?
„Letošní ročník jednoznačně velice kladně. Zaprvé nám
vyšlo počasí oproti loňskému roku, kdy celý turnaj propršel. Zadruhé mám radost z toho, že jsme nakonec dali
dohromady patnáct mužstev a turnaj se plnohodnotně
odehrál. Jelikož letos bylo obzvláště složité dát všech patnáct mužstev dohromady. Všichni jsou buď na dovolené,
nebo prostě nechtěli nic skládat. Pokud bychom turnaj uspořádali v Chorvatsku, měli bychom minimálně
dvacet mužstev.“ (smích)
yy Letošní boje byly už od skupin poměrně vyhecované, čím to bylo?
„Ano, je tomu tak. Pravdou však je, že již jsme na tyto vyhecované bitvy trochu zvyklí, kluci se většinou navzájem
znají, jelikož spolu či proti sobě hrají i přes rok. Značí to
jen jediné, turnaj má prestiž, prohrát nechce zkrátka nikdo. Samozřejmě vždy by to mělo být v rámci fair play,
což se ne vždy některým horkým hlavám povede ukočírovat, ale to k fotbalu patří.“
yy Na druhou stranu celá atmosféra turnaje byla
velmi dobrá, i příznivci si ji pochvalovali. To se asi
muselo dobře poslouchat.
„Tak určitě. V první řadě to děláme hlavně kvůli lidem,
a to, že se to lidem líbí, je pro nás pořadatele ta největší odměna. Řekl bych, že letošní ročník byl průlomový

Foto: Jan Frehar

v tom, že i týmy, které již vypadly, tady zůstaly až do konce turnaje, některé dokonce až do večera, což je skvělé.
To je upřímně cílem již od prvního Metle Cupu.“
yy Vyskytly se i nějaké nedostatky či něco, co byste
chtěli do příště zlepšit?
„Nedostatky se najdou vždy, ale letos jich opravdu bylo
velmi málo. Jediné, co bych chtěl opravdu zlepšit, tak je
přihlašování týmů do turnaje, které od příštího ročníku
bude trochu jiné, bude řešeno s větším předstihem.
Máme již teď domluvené i nějaké zahraniční obsazení,
tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Rádi bychom již
asi měsíc předem měli o všech týmech jasnou představu
a nehonili vše na poslední chvíli.“
yy V příštím ročníku tak můžou fanoušci zase počítat s oběma turnaji?
„Pokud nás opět nepřibrzdí covid, tak určitě oba turnaje
proběhnou. Nemáme důvod uvažovat, že abychom turnaje nepořádali. Naopak. Chceme stávající turnaj ještě
vylepšit, na to si však počkejte.“

fotbal
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PROSTĚJOV Poslední dvě sezóny toužili v Olšanech po postupu z„pralesa“. Po loňské sezóně k tomu scházel jediný bod
na Nezamyslice, které si postup vybojovaly na úkor spojení
Výšovic se Skalkou. V letošní neodehrané ani polovině ročníku Olšany neztratily jediný bod a ukazovaly, že postup myslí
vážně, ten jim však zase zastavila pandemie a anulování ročníku. Nakonec se však přeci jen dočkali, když se Výšovice rozhodly pro dobrovolný pád o soutěž níž.

Jan FREHAR
Výšovicím se poslední tři ročníky příliš
nezadařily, hlavně však po stránce výsledků. Za herní projev si totiž nejednou
vysloužily pochvalu od svých soupeřů.
V sezóně 18/19 se zachránily v posledním kole. Další dva ročníky končily
podzimní část na sestupových příčkách,
vinou pandemie se však ani jeden z ročníků nedohrál. Obzvláště v loňské sezóně to bylo velké překvapení, protože po
sloučení se Skalkou byl klub pasován na
roli černého koně soutěže.

Informaci o dobrovolném odchodu
o třídu níže redakci potvrdil také lodivod Výšovic Michal Dudík. „Ano,
rozhodli jsme se opustit okresní
přebor a půjdeme hrát třetí třídu.
Někteří kluci, kteří s námi loni hráli,
dostali nabídku na vyšší soutěž, především kluci z Pivína. Jsou to stále
mladí kluci a určitě jsme jim v tom
nechtěli bránit, takže jsme se s nimi
dohodli na odchodu. Přeji jim, aby
se dokázali uchytit a nadále se fotbalem bavili,“ odtajnil hlavní důvod
této změny kouč.

ČECHOVICE Už po sestupu
přede dvěma lety to vypadalo,
že B mužstvo Čechovic do třetí
třídy přihlášku nepodá, nakonec se však do soutěže přihlásilo
a v prvním roce mu návrat mezi
okresní smetánku utekl o fous.
V následující další nedohrané
soutěže už to taková jízda nebyla, ale ambice zůstávaly. Do
dalšího ročníku však rezerva nevstoupí a v klubu plánují roční
odmlku. Stejně jako v loňském
roce se tak i letos rozloučila
okresní fotbalová mapa s jedním
mužstvem.
„Všechna mužstva, která hrála v loňské sezóně, své přihlášky podala
i letos. Jedinou výjimkou je rezerva
Čechovic, která podle mých informací nyní plánuje roční odmlku,“

prozradil sekretář okresního fotbalového svazu Petr Antoníček.
Čechovice patří dlouhodobě mezi
nejpočetnější mužstvo v regionu.
I proto by se tak mělo jednat pouze
o roční pauzu a znovu nastartování
B mužstva. „Pro letošní soutěžní
ročník jsme rezervu nepřihlásili.
Nešlo o důvody časové ani organizační, ale zkrátka v loňském
roce nebyl zcela dobrý počet hráčů. Chceme se jen soustředit na
dorostence, které čeká poslední
sezóna ve starším dorostu. V příštím roce nám jich zase řada přejde
do mužů, a s nimi budeme chtít
znovu rezervu obnovit. Teď by to
bylo nejen pro ně zbytečně komplikované,“ vyjmenoval důvody
nepřihlášení B mužstva sekretář
Čechovic Petr Klimeš.
(jaf)

Pokud se však sejdou všechny možné okolnosti, případné snahy o postup zpátky mezi okresní smetánku
by mohly být cílem klubu. „Teď nám
někteří kluci odešli, takže jsme měli
oprávněné obavy nejen ohledně
počtu, ale také kvality. A je pro nás
v současné chvíli lepší hrát třetí třídu a fotbalem se bavit, než abychom
byli v okrese spíše do počtu a nedej
bože měli potíže mužský fotbal ve
Výšovicích udržet. Po přípravě se
může stát, že ještě někteří hráči přijdou zpět. Pokud vše dobře půjde,
třeba se zase pokusíme o návrat
sportovní cestou,“ dodal otevřeně
Dudík.
Minulý týden byla tato informace
zatím pouze v rovině telefonické
dohody, nyní už je však oficiálně potvrzená. „Mohu potvrdit, že už jsem
obdržel i písemnou žádost Výšovic
o přihlášení třetí třídy. Na jejich
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uvolněné místo měly jako první nárok Olšany, které se je rozhodly přijmout,“ prozradil sekretář okresního
fotbalového svazu Petr Antoníček.
Možnost postupu do okresu v klubu dlouho nezvažovali a nabídku na
návrat po čtyřech letech přijali hned.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Jsme samozřejmě rádi, že se nám to
po těch dvou letech podařilo, i když
se nejednalo o přímý sportovní postup. I když nám tím pádem začne
sezóna už za necelý měsíc, nebylo
nad čím váhat. Naším cílem to bylo
dlouhodobě a věřím, že se dobře

připravíme,“ hlásil také trenér Olšan
Antonín Pospíšil.
Ambice klubu s velmi dobrou základnou
zatím nejsou zcela jasné. Ani sám trenér
neví, co přesně od nového ročníku očekávat. S jistotou se však budou chtít Olšany vyhnout starostem o záchranu.
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PROSTĚJOV I do druhého ročníku okresního poháru se přihlásilo
osm mužstev. Organizačně tak
zůstane soutěž ve stejném duchu
jako v loňském roce. Čtvrtfinále by
mělo být na programu týden před
začátkem soutěží, tedy v neděli 1.
srpna. Oproti minulému ročníku
se přihlásila tři nová mužstva. Ob-

hajovat vítězství v prvním ročníku
bude Brodek u Prostějova.
Okresní pohárová soutěž by se měla
odehrát během podzimní části a její
vítěz si zajistí vstupenku do krajské
soutěže. „Do okresního poháru se
pro letošní rok přihlásilo znovu osm
účastníků, takže systém zůstane zcela stejný jako v loňském roce, kdy se

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

odehraje postupně čtvrtfinále, semifinále a následné finále zřejmě opět
na neutrálním hřišti. Los poháru
proběhne stejně jako losovací aktiv
soutěží 13. července,“ prozradil k poháru sekretář OFS Prostějov Petr
Antoníček.
V poháru se letos objeví tři nováčci.
Konkrétně se jedná o Dobromili-

Dobromilice
Brodek u Prostějova
Brodek u Konice
Ptení
Plumlov B
Luká
Hvozd
Bedihošť

ce, Lukou a Bedihošť. Ty nahradily
loni celkem úspěšné celky Kladek,
rezervy Čechovic a Výšovice. Zbývající pětice si pohár vyzkoušela už
v minulém ročníku. Vítěz poháru
se kvalifikuje do předkola krajského
poháru a kromě toho se může těšit
na hodnotnou cenu.
(jaf)
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Finálový souboj předvedl snad úplně všechno
BRODEK U PROSTĚJOVA Jubilejní 10. ročník Memoriálu Václava Loncka pro žákovská družstva
v brodeckém sportovním areálu,
to byly poslední červnovou sobotu velmi vydařené zápasy napříč
regionálními kluby. Turnaje se
zúčastnila čtyři mužstva v podání domácích, Otaslavic, Pivína a spojeného celku Plumlova
s Vícovem. Za velmi vydařeného
počasí tak turnaj probíhal od
ranních hodin až do odpoledne.
Do finále se nakonec podařilo
probojovat dvěma nejlepším celkům posledního nedokončeného
ročníku okresního ročníku starších žáků, tedy domácího Brodku
u Prostějova a Otaslavic. Z vítězství se po urputné bitvě radovaly
Otaslavice.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Memoriál na počest trenéra brodeckých dorostů mezi roky 1973 až
1976 založilo před deseti lety duo Jiří
Hochman a Jaroslav Novák, ti dva
v uvedených letech působili právě
pod jeho vedením v krajském přeboru. „Václav byl u jedněch z největších

úspěchů brodecké mládeže v její historii a po jeho úmrtí se rozhodli jeho
bývalí svěřenci uspořádat memoriál
na jeho počest. Z něj se nám za uplynulé roky podařila udělat tradice,
za což jsme nesmírně rádi. Během
posledního se však přihodila další
velmi smutná skutečnost, zesnul totiž také syn Václav mladší, souputník
této generace hráčů. Od letošního
ročníku se tak jedná o memoriál
otce i syna Lonckových,“ prozradil
k tradičnímu turnaji velmi smutnou
zprávu sekretář brodeckého klubu
Radek Kolařík.
Memoriál se hrál stylem dvou semifinálových soubojů a následných
bojů o semifinále. Hrálo se podle klasických pravidel žákovských soutěží
na hřišti od vápna k vápnu. Každé
utkání se hrálo dvakrát třicet minut.
Semifinálové dvojice tvořil domácí
Brodek proti Pivínu a Otaslavice
proti spojenému mužstvu Plumlova
s Vícovem. Už semifinále nabídlo
jedno drama a jeden jednoznačný
výsledek. Domácí si totiž v prvním
utkání poradili s protivníkem z Pivína debaklem 15:0. Druhé semifinále
už nabídlo o poznání vyrovnanější
souboj. V něm však přeci jen měly
o něco navrch Otaslavice, a nakonec
se jim podařilo hráče Plumlova zlomit poměrem 4:1.
Bitva o bronz byla také jednoznačnou záležitostí. Zde se spojený celek

Plumlova s Vícovem se soupeřem
příliš nepáral a uštědřil soupeři další více než desetibrankový debakl
11:0.
Finálový souboj byl však zcela bez
debat zlatým hřebem celého turnaje. Domácí mužstvo proti vedlejším
Otaslavicím už samo o sobě slibovalo, že půjde o opravdu zajímavý
souboj. Na hřišti to však bylo znát
ještě více. Zápas přinesl spoustu
zajímavých příležitostí na obou
stranách a celý duel se hrál nahoru – dolů a musel bavit všechny
přítomné. První poločas branky
nenabídl, ve druhé to však oba
celky dokázaly změnit. Do vedení
se podařilo dostat domácím, kteří
využili přímého kopu z větší vzdálenosti. Poté se však skóre obrátilo,
kdy se „Metlařům“ podařilo vstřelit
dvě branky během několika minut.
Jenže po chybě hostujícího brankáře se domácí zase vrátili do zápasu
a srovnali na 2:2.
Tento stav tak vydržel až do konečného hvizdu sudího. Po opravdu vynikajícím utkání, které sneslo parametry souboje na vyšších úrovních,
musely utkání rozhodnout penalty.
V nich se dařilo více střelcům, ale
přeci jen se našli dva, kteří proměnit nedokázali, oba byli z domácího družstva. Nervydrásající finále
tak nakonec dokázal uzmout celek
Otaslavic.
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Semifinále: Brodek u Prostějova – Pivín 15:0, Plumlov/Vícov – Otaslavice 1:4.
O 3. místo: Pivín – Plumlov/Vícov 0:11.
FINÁLE: Brodek u Prostějova – Otaslavice 2:2, 3:4 na pokutové kopy
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rozhovor večerníku

Prostějovský tenisový trenér Jaroslav Navrátil nejen o budoucích nadějích
PROSTĚJOV Mezi největší
ětší současné odborníky na mužský
ský tenis
vrátil (na
je bezesporu Jaroslav Navrátil
itán čessnímku). Dlouholetý kapitán
kého národního výběru je také
ovského
šéftrenérem
prostějovského
nem reklubu a významným členem
alizačního týmu české jedničky
Jiřího Veselého. Podrobněě sleduje
h domávýsledky a výkony všech
cích hráčů a věří, že se v dohledné době někteří výrazně prosadí
ve světovém měřítku. „Taa cesta je
ha nebo
náročná. Tomáše Berdycha
íme kažRadka Štěpánka neobjevíme
dý den. Ale bojujeme a myslím si,
o světové
že některý z mladíků se do
dpokládá
padesátky dostane,“ předpokládá
Navrátil.

v rámci exkluzivního
ho
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Ani jeden den jste nechyběl
o areálu
v hledišti prostějovského
h Open.
během MONETA Czech
ledu doJaký to byl turnaj z pohledu
mácích tenistů?
hopitelně
„Všichni bychom si pochopitelně
le byl náš
přáli, aby minimálně ve finále
tal doma.
hráč a aby nejlépe titul zůstal
onkurenAle musíme respektovat konkurenci a ta je stále větší. Tenis na vysoké
et hráčů.
úrovni hraje stále větší počet
Podívejte se na Japonce Watanukiničku Paho. Vyřadil nasazenou jedničku
ním setu
blo Andujara, i když v prvním
získal jedinou hru. Musí to umět,
když s takovým soupeřem otočí zápas. Z tohoto pohledu máá postup
le velkou
Zdeňka Koláře do semifinále
cenu, stejně jako jeho finále s Roma
Romanem Jebavým v deblu.“
yy V prvním kole startovalo deset
Čechů, do čtvrtfinále ovšem prošli pouze dva. Dá se to brát jako
úspěch?
„Na to, že jsme měli jediného nasazeného, to není špatné. O Zdeňkovi
byla řeč, skvělý turnaj ale odehrál
také Dalibor Svrčina. Dostal divokou kartu, porazil silné soupeře
a prošel mezi nejlepší osmičku. To
je přece úspěch. Poskočil v žebříčku
o sedmdesát míst a jsem přesvědčený, že půjde nahoru. Už teď se
ukazuje, že práce na zlepšení servisu
a returnu nese své ovoce. Je před ním
ještě hodně práce, ale sám si potvrdil, že to má smysl.“
yy Naopak loňský semifinalista
Jiří Lehečka vypadl hned v 1. kole.
Co tomu říkáte?
„Tenis je o hlavě, to potvrdí každý,
kdo jej hrál. Jirka moc chtěl výsledek z minulého ročníku zopakovat.
Věděl, že body potřebuje obhájit.
Ukázalo se, jak je to těžké. V obou

setech vedl 5:3, pak přišly problémy
a porážka se zkušenějším Slovákem
Kleinem. Ale i tahle porážka má
svoji cenu. Vyzkoušel si, jak je těžké
obhájit úspěšný výsledek, příště na
to už bude připravený a dopadne to
lépe.“
yy Kromě Jiřího Veselého v osmifinále skončil Vít Kopřiva a Michael Vrbenský. Jak celkově hodnotíte výkony českých hráčů?
„Řada z nich měla smůlu na silné
soupeře. Turnaj je tradičně výborně obsazený, kluci to mají těžké.
Třeba Daniel Siniakov dostal hned
na začátku Sebastiana Baeze, který
se pohybuje na žebříčku kolem sto
šedesátého místa. S tím mohl těžko
něco dělat. Vítek Kopřiva vyřadil
nasazeného Jozefa Kovalíka
a pak narazil na Zdeňka Koláře, který odehrál jeden
z nejlepších turnajů vee
své kariéře. Někdy se
to prostě zamotá.“
yy V první světové stovce máme
jediného hráče,
stejně jako v té
druhé. Až ve třetí
je pět hráčů. Jaké
období mužský
tenis prožívá?
„Stále bych řekl,
že
přechodové.
V podobné situam.
ci je řada zemí
zemí.
et
Stejný počet
v
hráčů v první třístovcee
má třeba

Jednoduché to nebylo. Jirka Veselý se do Tokia
ještě na začátku roku hodně těšil. Měla to být
jeho první olympiáda. O té minulé v Riu jen slyšel,
chtěl tu atmosféru zažít na vlastní kůži. Jet ale
pouze na výlet zase nechtěl. A sám cítil, že na nějaký
velký výsledek to momentálně zkrátka není...

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Velká Británie, která přitom pumpuje do tenisu neuvěřitelné peníze. Stále vzpomínáme na úspěchy Tomáše
Berdycha a Radka Štěpánka. Je ale
třeba pamatovat na to, že to byli výjimeční hráči a takoví se neobjeví každý rok. Nelze srovnávat jejich generaci s tou současnou. Každá doba je
jiná. Musíme být trpěliví a našim talentům se maximálně věnovat. Myslím, že to přinese výsledky a opravdu
kvalitní hráče vychováme.“
yy Přestože třeba Zdeněk Kolář
a Vít Kopřiva, čtvrtý a pátý hráč
domácího žebříčku, mají čtyřiadvacet?
„U nás vždy hráči dozrávali později.
Petr Korda vyhrál Australian Open
v osmadvaceti a o dva roky později
byl světovou dvojkou. Radek Štěpánek v pětatřiceti získal rozhodující
bod ve finále Davis Cupu. Tomáš
Berdych měl nejlepší sezónu ve třiceti. Kromě toho další tři kluci ze
druhé a třetí světové stovky mají

mezi devatenácti a jednadvaceti. Jejich čas přijde.“
yy Váš svěřenec Jiří Veselý po poradě s týmem vynechá olympiádu. Souhlasil jste osobně s jeho
rozhodnutím?
„Sám jsem tuto variantu nadhodil.
Rozhodnutí odpovídá současné
realitě. Jirka by měl v Tokiu minimální šanci na medaili a o ní přece
olympiáda je. Absolvovat dlouhý
přesun a podrobit se velice přísným
zdravotním opatřením kvůli třeba
jedinému zápasu nemá smysl.“
yy Konečné rozhodnutí bylo na
daném hráči. Jak bylo pro Veselého složité?
„Jednoduché to nebylo. Jirka se do
Tokia ještě na začátku roku hodně
těšil. Měla to být jeho první olympiáda. O té minulé v Riu jen slyšel,
chtěl tu atmosféru zažít na vlastní
kůži. Jet ale jen na výlet zase nechtěl.
A sám cítil, že na nějaký velký výsledek to momentálně zkrátka není.“

yy Turnaj v Tokiu vynechají i elitní tenisté. Jak hodnotíte rozhodnutí Rafaela Nadala nebo Dominica Thiema?
„Každý hráč to jistě pečlivě zvažuje
a na takové rozhodnutí mají pochopitelně právo. Sezóna je nabitá, únava
se kumuluje a riziko zdravotních problémů roste. Všechny aspekty je třeba
pečlivě zvážit. Thiema čeká obhajoba
titulu na US Open a grandslam začíná těsně po olympiádě. Nadal zase
zohlednil své zdraví. Chce si prodloužit kariéru a potřebuje pauzy mezi
turnaji. Umím si představit, že takové
rozhodnutí není pro nikoho snadné,
je třeba je respektovat.“
yy Absence se nevyhnuly ani
předchozímu olympijskému turnaji v Riu…
„Tehdy měli sportovci obavu z viru
zika. Řada favoritů se odhlásila. Je

vizitka
✓ narozen 24. července 1957 v Přerově
✓ tenisový trenér a bývalý československý profesionální tenista
✓ největších úspěchů své kariéry dosáhl ve čtyřhře, v níž vyhrál dva turnaje
✓ na žebříčku ATP ve čtyřhře byl nejvýše klasifikován v prosinci 1987
na 31. místě, ve dvouhře pak v srpnu téhož roku na 64. místě
✓ v letech 1986 a 1987 se probojoval do čtvrtfinále mužské čtyřhry na French Open
✓ v roce 1983 byl členem československého daviscupového družstva a v prvním kole Světové skupiny odehrál
jednu vítěznou dvouhru proti paraguayeskému hráči Caballerovi
✓ osm let trénoval Tomáše Berdycha, s nímž dosáhl řady úspěchů
✓ v pozici nehrajícího kapitána přivedl český národní tým k vítězství v Davis Cupu v letech 2012 a 2013
a do finále v roce 2009
✓ je šéftrenérem TK Agrofert Prostějov, mezi jeho svěřence aktuálně patří tenisté Jiří Veselý, Jiří Lehečka
a Dalibor Svrčina
zajímavost: na prize-money vydělal během hráčské kariéry 216 482 amerických dolarů, což je v porovnání
s vyplácenými odměnami v současnosti doslova pakatel…
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JAROSLAV NAVRÁTIL

to přirozené, chtěli chránit sebe i své
rodiny. Čtyřhru nehráli například
bratři Bryanovi, obhájci zlata z Londýna. Na olympiády jezdili opakovaně, čekaly je čtvrté Hry. Rozhodně
je nevynechali, protože se jim prostě
nechtělo. Osobně si myslím, že
olympiádu chce minimálně jednou
prožít každý sportovec. Když se odhlásí, má pádný důvod.“
yy Jaký bude mít Veselý v průběhu tokijského turnaje program?
„Bude hrát turnaje. V průběhu olympijského turnaje se jen
v Evropě hrají tři podniky ATP.
V chorvatském Umagu, švýcarském
Gstaadu a rakouském Kitzbühelu.
Těm dáme přednost. Konkurence bude oslabená o hráče startující
v Tokiu, Jirka bude mít možnost
nahrát důležité body, které nutně
potřebuje.“

yy Může se vrátit do dřívější formy, která jej dostala až do čtvrté
světové desítky?
„Křišťálovou kouli nemám. (úsměv)
Ale pochopitelně vím, že Jirka umí
hrát mnohem lépe, než naznačují poslední výsledky. Někdy stačí málo. Jedna šťastná výhra a vše se otočí. V hokeji
se taky stane, že trápící se útočník dá
po dlouhé pauze gól po teči obránce,
uvolní se a najednou mu všechny střely
začnou padat do sítě. V tenise je to podobné. Moc bych si přál, aby se něco
podobného přihodilo.“
yy A byl tahounem během finálového turnaje Davis Cupu?
„To je vážně ještě daleko. Finálový
turnaj se bude hrát až na konci listopadu, do té doby se toho může
hodně změnit. Ale proti podobnému scénáři bych rozhodně nic nenamítal.“

tenis

13. července 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

Tenisový turnaj Sokola Mostkovice na kurtech
1(+1)&N@NO<GFJüDNOÁKµMP!UPM@>0@?Gµü
MOSTKOVICE Dva týdny po vydařeném Prostějov Cupu
úspěšně proběhla v našem regionu další velká tenisová akce ve čtyřhře neregistrovaných. Šlo o druhý ročník turnaje TJ
Sokol Mostkovice, který hostil malebný areál TK NATALI ve
jmenované obci kousek od okresního města.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
„Není naším cílem konkurovat
Prostějov Cupu celkovou velikostí, početností startovního pole ani
hráčskou kvalitou. Přesto jsme chtěli
udělat dobrý a pohodový turnaj,
během něhož si všichni účastníci
zahrají co nejlepší tenis. Což se letos,
myslím, povedlo na výbornou, dokonale vyšlo počasí. A já děkuji všem
partnerům i kamarádům, kteří mi
pomohli s organizačním zajištěním,“
řekl Večerníku hlavní pořadatel Ondřej Remenec.
Pětadvacet přihlášených dvojic bylo
rozděleno do pěti základních skupin, kde se vždy kvinteto deblů střetlo každý s každým na jednu hranou
sadu. Vítězové a tři nejlepší ze druhých míst postoupili do čtvrtfinále,
veškeré ostatní páry přešly do soutěže útěchy. „Tím pádem měl každý
zajištěno, že si zahraje minimálně
pět setů, a finalisté dospěli k sedmi,
respektive osmi. Což je pro spokojenost víc než dost,“ pousmál se Remenec.
Pod vytrvale svítícím sluníčkem
přišly vyřazovací boje na řadu v pokročilém odpoledni, aby trvaly až
do večerních hodin. Titul z loňska

obhajovalo duo Martin Krupička Martin Šlambor, přičemž oba tentokrát měli jiné parťáky.
A jak náročné celodenní bitvy dopadly?
V soutěži útěchy zvítězili Radim
Janíček (nedávný finalista a předchozí dvojnásobný vládce Prostějov Cupu) společně s Vítkem po
finálovém zdolání dvojice Knollová (jediná žena mezi účastníky),
König poměrem 6:2. Oba páry
vyřazené v semifinále Balák - Kůrka i Zbořil - Zbořil tvořili Prostějované.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

V hlavním pavouku elity byli loňští
premianti vyřazeni už v semifinále
a jak Krupička - Šilhánek, tak Jeřábek - Šlambor se tudíž museli na
(téměř) domácích kurtech spokojit
s pomyslným bronzem. Rozhodující duel o trofej patřil dvěma ostrav-

ským deblům, přičemž Dzurec, Sedlář ve finále porazili Blažka s Kočím
po boji těsně 6:4.
Poděkování partnerům: Sokol
Mostkovice, Palírna U Zeleného stromu, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

41è0ª-6'0+518¦*16740#,'6,51-1./156-18+%'
Pořadí základní skupiny A: 1. Krupička - Šilhánek 4 body (skóre 24:7), 2. Petráš - Wind 3 (18:11), 3.
Stolařík - Tománek 2 (19:17), 4. Přecechtěl - Remenec 1 (11:21), 5. Sedláček - Skopal 0 (8:24).
Pořadí základní skupiny B: 1. Blažek - Kočí 4 (25:11), 2. Bořil - Zajíček 3 (24:14), 3. Hokl - Navrátil 2
(21:17), 4. Karger - Redinger 1 (10:24), 5. Kmenčík - Kubíček 0 (11:25).
Pořadí základní skupiny C: 1. Dzurec - Sedlář 4 (24:8), 2. Helekal - Skula 3 (20:9), 3. Janíček - Vítek 2
(16:15), 4. Borovec - Karásek 1 (13:18), 5. Liška - Půda 0 (1:24).
Pořadí základní skupiny D: 1. Jeřábek - Šlambor 4 (25:11), 2. Krejčiřík - Pohanka 3 (23:12), 3. Zbořil
- Zbořil 2 (14:15), 4. Balák - Kůrka 1 (13:19), 5. Dvořák - Rozsypal 0 (6:24).
Pořadí základní skupiny E: 1. Kadlec - Šálek 4 (26:14), 2. Hradil - Strnad 3 (24:10), 3. Knollová - König
2 (18:13), 4. Lasovský - Loebe 1 (11:18), 5. Jeřábek - Jeřábek 0 (0:24).
Čtvrtfinále: Krupička, Šilhánek – Helekal, Skula 6:4, Blažek, Kočí – Krejčiřík, Pohanka 6:3, Dzurec,
Sedlář – Hradil, Strnad 6:4, Jeřábek, Šlambor – Kadlec, Šálek 6:4. Semifinále: Blažek, Kočí – Krupička,
Šilhánek 6:3, Dzurec, Sedlář – Jeřábek, Šlambor 6:0. Finále: Dzurec, Sedlář – Blažek, Kočí 6:4.
Soutěž útěchy
Čtvrtfinále: Janíček, Vítek – Bořil, Zajíček 6:3, Balák, Kůrka – Stolařík, Tománek 6:4, Zbořil, Zbořil –
Hokl, Navrátil 7:5, Knollová, König – Petráš, Wind 6:4. Semifinále: Janíček, Vítek – Balák, Kůrka 6:4,
Knollová, König – Zbořil, Zbořil 6:4. Finále: Janíček, Vítek – Knollová, König 6:2.
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Uspěly i další tenistky s prostějovskou stopou

LONDÝN, PROSTĚJOV Pouhé
tři sety ztratila ve Wimbledonu
Karolína Plíšková, přesto jí to
nestačilo na první titul z grandslamového turnaje. Ve finále prohrála ve třech setech s nejvýše
nasazenou Ashleigh Bartyovou
z Austrálie. Ve světovém žebříčku
WTA poskočila na sedmé místo,
přesto byla zklamaná, že se nedostala v Londýně až na vrchol.
Pořádný rozruch vzbudily ve Wimbledonu české tenistky s prostějovskou stopou. Do čtvrtého kola
postoupily hned tři, dvě prošly mezi
nejlepší osmičku a bývalá členka TK
Agrofert si zahrála finále. „Je to něco
úžasného. Delší dobu mám ze své
hry dobrý pocit, teď tomu odpovídají i výsledky. Že to přišlo zrovna
ve Wimbledonu, je skvělý bonus.
Mé aktuální hře tráva prostě svědčí,“
těšilo Plíškovou. Její jízda skončila
těsně před vrcholem. „Neberu to
jako totální zklamání, zklamání to
samozřejmě je, protože grandslam si

přeji a přála jsem si ho získat v tomto
zápase. Věřila jsem tomu, ale může
mi to na druhou stranu dodat kuráž
a sílu pokračovat a hrát dál,“ hodnotila své vystoupení Plíšková.
Česká tenistka vstoupila do zápasu
hodně nervózně. Rychle prohrávala
0:4 a velkou ztrátu už nedohnala. Ve
druhé sadě za stavu 5:6 čelila servisu
soupeřky a byla kousek od porážky,
velkou bojovností se jí ale podařilo
vynutit si třetí set. V jeho začátku přišla rychle o podání a přes velkou snahu Australanka vedení udržela. „Sice
jsem prohrála, ale nedala jsem se, bojovala jsem. Minimálně do druhého
setu jsem musela dát hodně energie.
Po příšerném začátku jsem našla cestu zpátky do zápasu, na to můžu být
hrdá,“ uvedla poražená finalistka.
Plíšková neměla turnaj ve Wimbledonu příliš ráda. Dlouho se jí na
trávě nedařilo, letošní úspěšné tažení její vztah ke grandslamovému
podniku hodně vylepšilo. Přispěly
k tomu také zaplněné tribuny. „Bylo

super hrát na tomhle kurtu před
tímhle publikem. Je to něco, pro co
hrajeme. Obě jsme se snažily vyhrát
a někdo prohrát musí. To musíte přijmout. Musím se prostě příště vrátit
silnější. Další šance samozřejmě přijdou, myslím, že jich budou spousty.
Nic nevzdávám,“ prohlásila Plíšková,
kterou potěšila přítomnost známého herce Toma Cruiseho v hledišti.
„Prý mi hodně fandil. To mě těší,“
usmála se Plíšková.
Ve čtvrtfinále skončila cesta Karolíny
Muchové, dcera prostějovského rodáka a fotbalisty Josefa i sestra současné jedničky fotbalového eskáčka Filipa. Nasazená devatenáctka až do 4.
kola prohrála pouze jednu sadu, proti
zkušené Němce Angelique Kerberové jí ovšem došly síly. O vyřazení rozhodl průběh druhého setu, v němž
od stavu 2:1 prohrála čtyři hry v řadě.
„Je to pochopitelně nepříjemná porážka, soupeřka ale hrála opravdu
dobře. Podle potřeby měnila rytmus hry, dokázala diktovat tempo.

dvojkou, trojkou pak Markéta Vondroušová. Finále je na programu 18.
července.
„Přestože před časem zraněný kotník není
ještě stoprocentně v pořádku, start na turnaji před českým publikem si rozhodně
nenechám ujít. Je to prakticky jediná možnost, jak se ukázat doma,“ uvedla Kvitová.
Na olympijské hry po pražském turnaji
odletí Kvitová, Krejčíková a Vondrou-

šová do dvouhry a také pro čtyřhru Kateřina Siniaková, která se ve Stromovce
představí v singlu.
Z českých hráček se dostaly přímo do
hlavní soutěže také Tereza Martincová,
Tereza Smitková a na divokou kartu juniorka Lucie Havlíčková.
Prague Open se jako turnaj okruhu
WTA hraje ve Stromovce od roku
2015. Předešlé ročníky se konaly na
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LONDÝN, PROSTĚJOV Po prvním vítězství ve Wimbledonu nad
Němcem Yannicem Hanfmannem
člen TK Agrofert Prostějov Jiří Veselý
věřil, že může na třetím grandslamu
sezóny uspět. Hned v následujícím
utkání jeho víra dostala těžkou ránu.
Kvůli zranění musel duel s Martonem
Fucsovicsem z Maďarska ve druhém
setu vzdát.
„Vždy jsem v Londýně dokázal najít své
zbraně a přednosti. Mám z Wimbledonu výborné vzpomínky, sehrál jsem
tady hodně skvělých zápasů. Bohužel
to tentokrát nevyšlo, je to smůla,“ uvedla
zklamaně česká jednička.
Prostějovský tenista přes vynucené čekání kvůli dešti s přehledem zvládl první
zápas. S německým soupeřem si poradil

za dvě a čtvrt hodiny a posedmé v kariéře ve Wimbledonu postoupil do 2. kola.
V něm už neměl štěstí. V sedmé hře
druhého setu se snažil doběhnout míček
u sítě, ale podvrtla se mu noha a český tenista se dlouho zvedal ze země. V zápase
však pokračoval a při svém podání ještě
odvrátil dva setboly. Jenže v následujícím
gamu si s bolestivou grimasou nechal přivolat fyzioterapeuta, který mu na kurtu
krátce prohmatal záda a záhy se s ním
odebral do šatny. Když se pak Veselý vrátil, nebyl schopen pokračovat.
„Omezení bylo opravdu velké. Do poslední chvíle jsem věřil, že se stane zázrak,
bohužel se nedostavil. Nemělo smysl
pokračovat. Akorát bych riskoval větší
zdravotní problém bez šance na úspěch,“
posteskl si Jiří Veselý.
(lv)
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Ale podařilo se mi zopakovat loňské
čtvrtfinále, takže nemůžu být úplně
nespokojená,“ řekla Muchová.
Při své premiéře na londýnské trávě
si Barbora Krejčíková zahrála 4. kolo,
v němž nestačila až na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie. „V posledních týdnech prožívám
neuvěřitelné věci. I Wimbledon byl
pro mě krásným turnajem. Udělám
maximum, abych minimálně podobný výsledek zopakovala také za
rok,“ uvedla Krejčíková.
S nejlepší světovou hráčkou vypadla ve 3. kole Kateřina Siniaková,
Kristýna Plíšková v soutěži skončila
o kolo dříve. Velkým překvapením
bylo vyřazení Petry Kvitové hned
po úvodním utkání. „Jsem ráda, že
jsem se sem po dvou letech mohla vrátit. Vím, že se na světě stávají
větší neštěstí než jedna porážka.
Ona samozřejmě bolí. Ale v životě
jsou důležitější věci,“ poznamenala
dvojnásobná vítězka londýnského
grandslamu.
(lv)

BRAUNSCHWEIG, PROSTĚJOV
Na další kvalitní výsledek v průběhu
sezóny dosáhl prostějovský tenista Vít Kopřiva, který v německém
Braunschweigu postoupil až do
semifinále tradičního challengeru.
Dařilo se také dalšímu hráči TK
Agrofert Jiřímu Lehečkovi. Ten
v Salzburgu musel o hlavní soutěž
bojovat v kvalifikaci a dostal se až
mezi nejlepší osmičku.
Kopřiva v Německu získal hodně zajímavý skalp, když ve 2. kole vyřadil ve
třech setech nejvýše nasazeného Benoita Paireho z Francie. Bývalá světová
osmnáctka se musela sklonit před hrou
prostějovského hráče, který měl v rozhodující třetí sadě více sil. Kopřiva pak
v další třísetové přetahované přehrál
Zizou Bergse z Belgie a nestačil až na
zkušeného Henriho Laaksonena ze
Švýcarska. „Pochopitelně jsem si přál

antuce a většinou na přelomu dubna
a května. První vítězkou byla Karolína Plíšková, o rok později triumfovala
Lucie Šafářová a v roce 2018 Kvitová.
Finále hrály Kristýna Plíšková v roce
2017 a předloni Karolína Muchová.
Loni jarní termín zhatil koronavirus,
v srpnu narychlo zařazené Prague
Open vyhrála Rumunka Simona Halepová.
(lv)
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Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê ± +DQIPDQQ
1ČPHFNR     2. kolo: 9HVHOê ±
)XFVRYLFV 0DćDUVNR VNUHþ
6DO]EXUJ²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:/HKHþND±$LFKKRUQ 5Dkousko) 6:4, 6:3. 2. kolo:/HKHþND±0OOHU
(Francie) 6:2, 6:4. þWYUWÀQiOH /HKHþND ±
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%UDXQVFKZHLJ²,7)FKDOOHQJHU
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6:1, 2:6, 6:2. þWYUWÀQiOH .RSĜLYD ± %HUJV
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PRAHA, PROSTĚJOV Řada elitních domácích tenistek se představí
na pražském turnaji WTA, který
bude pro některé tenistky generálkou
před olympiádou v Tokiu. Jedničkou
bude dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, která pražský
turnaj na antuce vyhrála před třemi
lety. Senzační šampionka antukového Roland Garros Krejčíková bude
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Dvouhra – 1. kolo: Kvitová (10) – Stephensová (USA) 3:6, 4:6, Karolína Plíšková (8) –
=LGDQãHNRYi 6ORYLQVNR    .UHMþtNRYi
(14) – Tausonová (Dánsko) 6:3, 6:2; Muchová
 ±ýDQJâXDM ýtQD 6LQLDNRYi±
:DQJ-DIDQ ýtQD .ULVWêQD3OtãNRYi
– Sharmaová (Austrálie) 3:6, 6:4, 6:4. 2. kolo:
.DUROtQD 3OtãNRYi ± 9HNLþRYi &KRUYDWVNR 
.UHMþtNRYi±3HWNRYLFRYi 1ČPHFNR 
0XFKRYi±*LRUJLRYi ,WiOLH 
6LQLDNRYi±9DQGHZHJKHRYi 86$ 
.ULVWêQD3OtãNRYi±3DYOMXþHQNRYRYi
(16-Rusko) 3:6, 3:6. 3. kolo: Karolína
Plíšková – Martincová 6:3, 6:3; Muchová
± 3DYOMXþHQNRYRYi 5XVNR   
.UHMþtNRYi±6HYDVWRYRYi /RW\ãVNR 
 6LQLDNRYi ± %DUW\RYi $XVWUiOLH  
5:7. 4. kolo: Karolína Plíšková – Samsonovová (Rusko) 6:2, 6:3; Muchová – Badosaová
âSDQČOVNR   .UHMþtNRYi±%DUW\RYi $XVWUiOLH þWYUWÀQiOH KarolíQD3OtãNRYi±*ROXELFRYi âYêFDUVNR 
0XFKRYi±.HUEHURYi 1ČPHFNR 
6HPL¿QiOH.DUROtQD3OtãNRYi±6DEDOHQNRYi
%ČORUXVNR     )LQiOH Karolína
3OtãNRYi±%DUWK\RYi $XVWUiOLH 

postoupit poprvé v kariéře do finále
challengeru, ale soupeř byl prostě lepší. Měl více energie a přesnější údery.
Hlavně ve druhém setu jsem na něj nenašel žádnou zbraň, řekl Kopřiva.
O další vylepšení svého žebříčkového
maxima se postaral Lehečka na kvalitně
obsazeném podniku v Salzburgu, kde
odehrál pět zápasů včetně kvalifikace.
„Je to náročné, musím se snažit, abych
co nejrychleji měl potřebný žebříček
a měl účast v hlavní soutěži garantovanou,“ řekl Lehečka.
(lv)

