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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Chyba personálu, nebo netrpělivost pacienta?
Po automobilové nehodě byl František Meitner dopraven do
prostějovské nemocnice. Ošetřen tam však nakonec nebyl.
Po dvou hodinách marného čekání na lůžku
v místnosti vedle ordinace se totiž rozhodl, že
raději půjde domů! Přístup personálu jej přitom naštval natolik, že se rozhodl na situaci
upozornit. Dle nemocnice pacient neudává
pravdivé časové údaje a tvrdí, že během jeho
návštěvy se zdravotníci museli věnovat pacientům s vážnějšími obtížemi.
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Foto: Martin Zaoral

Obec Vranovice – Kelčice

Bližší informace na
www.vranovicekelcice.cz nebo
na tel.: 606 749 963, 582 370 011

18061210636

18062810711

18062610705

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Mateřské školy Kelčice
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rubriky

RYCHLÝ

Nevìdìl o sobì nic
Olšany u Prostějova (mik) - Mezi
Olšany a Lutínem byl minulý týden
v noci ze čtvrtka 28. na pátek 29. června
nalezen muž, který policistům nebyl
vůbec schopen říct, kdo je a odkud
pochází. „Působil dezorientován,“ potvrdila mluvčí krajské policie Irena Urbánková. Hned v pátek ráno policisté
médiím poskytli fotografii podivného
chlapíka a požádali o zveřejnění pátrací
relace. Ta se ukázala jako úspěšná už po
několika hodinách. „Díky zveřejnění
a tím i získání mnoha poznatků od různých lidí se policistům podařilo muže
identifikovat a také kontaktovat jeho
rodinu,“ oznámila uplynulý pátek po
poledni Irena Urbánková.

FOTO VEÈERNÍKU

VYHRAZENO PRO BEZDOMOVCE
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Víte, jak se řekne maďarsky kočárek? Fakan fáro. Kočárky dávno neslouží pouze
k převozu nemluvňat, jejich kouzlo již dávno
objevili také bezdomovci. Slouží jim nejen jako dodávky, na nichž převáží své podivuhodné
poklady, ale i jako svého druhu autokary, když
na nich vozí vše, co potřebují k přenocování.
Nelze se tedy ani divit, že kočárky vnímají jako
své regulérní čtyřstopé miláčky a jako s takovými s nimi zabírají místa na veřejných parkovištích.

Sbíraly jako o závod
Prostějov (mik) – Se závěrem školního roku byla také uzavřena soutěž dětí
ve sběru starého papíru, kterou každoročně pořádá prostějovský magistrát
ve spolupráci se společností FCC. Děti
z prostějovských základních škol posbíraly od září do poloviny června úctyhodných 195 407 kilogramů papíru.
Celkově nejvíce na ZŠ v ulici Palackého, ovšem první cenu získaly děti ze ZŠ
v ulici Majakovského ve Vrahovicích,
kde se jim podařilo posbírat nejvíce papíru na jednoho žáka. „Smyslem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění
odpadů. Školy navíc touto formou
získají další finanční prostředky na svoji
činnost. Jsme velmi rádi, že se školy do
akce pravidelně zapojují,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

REDAKCE
BUDE VE STÁTNÍ
SVÁTEK 5. A 6.
ÈERVENCE
UZAVØENA

Foto: Martin Zaoral

Agentura 
To nás čeká pěkná polízanice! Na padesáté výročí okupace soudružských
armád v srpnu 1968 přijede na návštěvu Prostějovska americký prezident Donald Lump! Agentura Hóser
se to exkluzivně dozvěděla od svých
důvěryhodných zdrojů z FBI a Pentagonu! „Yes, Yes. Mister Lump bude
v Prostějově,“ uvedl pro naši houseří
redakci jeden z agentů FBI.
Návštěvu prvního muže nejmocnější
země světa už potvrdila i primátorka

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Kus mostu, nebo meteor? Na začátku uplynulého týdne cosi spadlo na čelní
sklo auta osmadvacetileté řidičky, která projížděla pod mostem mezi Prostějovem a Žešovem. Nyní se řeší, odkud onen kámen přiletěl. Jednalo se o kus
rekonstruovaného mostu, nebo snad o další meteor nad Prostějovskem?
ttÁUFSâtt
Štěstí mu nepršelo. Říká se, že vždycky, když dokončíš mytí auta, začne pršet. Na
to, až zaprší a uschne, rozhodně nečekal Tomáš Lakatoš, který zvládl vykrást auto
odstavené v myčce ve Wolkerově ulici. Při činu jej ovšem zachytily kamery. Dostal se proto před soud, odkud notorický zloděj putoval rovnou do vězení.
tt4UʭFEBtt
Neopakovatelný vesmír. „Od počátku existence planety Země se jevy na naší
obloze ani jednou neopakovaly, takže jde o vskutku nevyčerpatelné divadlo
s neobyčejně nízkým vstupným: stačí vyjít do tmy a zaklonit hlavu,“ napsal český astronom Jiří Grygar. Vstupenka na dokument o jednom z nejznámějších
českých vědců do prostějovského kina zdarma nebyla. Stála stovku.
ttɇUWSUFLtt
Bojovnice s kytarou. „Jen z rádia hlas těší nás předpovědí počasí. Jenom ten
hlas a nikdo víc nemluví. Když češu si vlasy.“ Podobné pocity jako ve své písni
„Zamilovaná“ musela prožívat Lenka Filipová po odchodu manžela, po jehož
boku strávila dlouhých čtyřiatřicet let. Zřejmě v souvislosti s dlouhodobým
stresem ji postihla vážná choroba, kterou ovšem dokázala překonat. Bojovnice
s kytarou vystoupila v Čechách pod Kosířem.
tt1ÈUFLtt
Ester na olymppijádě. Dle neověřených informací Ester Ledecká celý život poctivě trénovala jen pro to, aby urvala zlato na Zimní olymppijádě v Nezamyslicích. Tréninku prý
obětovala vše a její tatínek kvůli tomu musel prodat své dvě kytary a jednu manželku.
Přestože Ester na olympijjádě nastoupila ve všech disciplínách, v konkurenci zkušených
borců z Burkiny Faso či Somálska nakonec neuspěla. Nevzdává se a příští rok to chce zkusit znovu.
tt4PCPUBtt
Sto let boje za demokracii. „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty
nedostatky, ale ne překonávat demokracii,“ upozornil Tomáš Garyk Masaryk, který před
sto lety stál u vzniku samostatného Československa. Kulaté výročí si připomněli v Pivíně.
tt/FEʏMFtt
Pat a já. Víte, jak se jmenuje brácha od Pata a Mata? Šach! Jeden z mých oblíbených svetrů je červený. Můj kamarád vždy, když mě v něm vidí, na mě volá,
Mate! Díky němu bezpečně vím, který z kutilů je který. Podívat se na zbrusu
nová dobrodružství známé dvojice oblíbené od Holandska až po Irán mohli
návštěvníci kina Metro 70.

    

Prostějova Alena Rašáková. „Jsem
z toho úplně v prdeli, tohle jsem nečekala. Víte, co to dá práce zajistit americkému prezidentovi ochranu a také
bydlení, stravu a pití? Že kurňa nechtěl
přijet až po komunálních volbách,“
ulevila si první dáma Prostějova.
A co vůbec chce Donald Lump v Prostějově dělat? „Volal mi, že chce být
u toho, jak si budeme připomínat
vstup vojsk rudých bratrů do našeho
města. On sám prý plánuje okupaci
Ruska, tak se chce zřejmě přiučit.
Navíc chce mezi Prostějovem a Držovicemi nechat postavit vysokou zeď,
aby nám do města neutíkali migranti
z Držovic. Jsem z toho taky v šoku,
ale copak mu máme říct ne? Donald

KRIMI


Když někdo najde něco na
ulici, měl by se v první řadě
zajímat, komu věc patří.
Nebo rovnou zavolat úřadům
či policii. Tohoto se ovšem nedržel zatím nezjištěný nenechavec, který ve Višňové ulici
v Čechovicích našel batoh.
Nebyl jeho, navzdory tomu
ho prostě a jednoduše odnesl
neznámo kam.

30 000
Nešlo o žádnou maličkost.
Osmnáctiletý mladík, který
si tam batoh odložil a zapomněl na něj, v něm měl věci
za třicet tisíc korun. Kromě
jiného drahý mobil, náramkové hodinky či brýle. Z přečinu zatajení věci teď hrozí
rok vězení. Jen se dopátrat
pachatele...

www.vecernikpv.cz

Lump je persona, tu nemůžeme jen
tak odmítnout. Hlavně taky proto, že
nám slíbil vojenskou pomoc ve válce
proti opozičním zastupitelům,“ nechal se slyšet Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky pro válku a boj
proti migraci.
Podle našich agenturních informaci
hodlá prezident Lump navštívit i některé obce na Prostějovsku. Především se chce vykoupat v plumlovské
přehradě. „Jestli tam vleze, tak z těch
sinic dostane akorát tak flusltyfus.
Ta jeho blonďatá paruka zezelaná,“
prorokuje americkému prezidentovi
starosta Plumlova Áda Sršeň.
Z narychlo ohlášené návštěvy Donalda Lumpa na Prostějovsku jsou

nešťastní i strážci zákona z celého
regionu. „Jestli ho tady někdo odbafne, tak nám Američani vyhlásí válku!
Musíme mu zabezpečit ochranu, jakou ještě svět neviděl. Okamžitě posílám všechny policisty na střelnici, aby
se naučili zacházet se zbraní, kdyby
bylo potřeba,“ uvedl jeden z čelných
představitelů prostějovské policie.
Jmenován být nechtěl, slíbil to prý
americké CIA...
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku


 

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. 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 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.



Dvě hodiny bez povšimnutí. Podivná věc se udála v prostějovské
nemocnici. Podle vlastních slov tam
byl po autonehodě převezen zraněný
František Meitner, který však na lůžku
v čekárně ležel bez povšimnutí lékařů
dvě hodiny. Mluvčí špitálu pochybení odmítá, navíc prý „nesedí“ časové
údaje, které uvádí pacient.




1898

Po více než roce zveřejnila prostějovská policie informace o nálezu funkčních střelných zbraní,
které v trezoru ve svém domě
našla manželka zemřelého muže.
Problém je v tom, že pět pistolí, revolver a dokonce samopal přechovával dnes již nebožtík bez povolení. Jeden kousek pistole pochází
z roku 1898!
 

LENKA FILIPOVÁ

5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
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PÁTRÁNÍ



Chytil si „svého“ zloděje. Před tímto chlapíkem smekáme klobouk! Na
čerpací stanici v Plumlovské ulici se
minulou středu dopoledne děly divy.
Dva muži tam přišli jakoby nic, v tom
ale jeden druhého povalil na zem a držel ho až do příjezdu policie. Vyšlo najevo, že zpacifikovaný poberta se mu
snažil ukrást kolo.

Foto: internet

Zámecký park v Čechách pod Kosířem zaplnili minulý čtvrtek fanoušci populární zpěvačky a vynikající
kytaristky. Lenka Filipová své příznivce potěšila nádherným koncertem za doprovodu smyčcového
orchestru.
 



„U TOHO AUTA
NIKDO NEBYL, TAK
JSEM DO NĚJ VLEZL
A VZAL TAŠKU!“
Nenapravitelný zloděj
Tomáš Lakatoš
u soudu popsal, jak se naprosto
jednoduše obohatil o 2 600 korun

DAVID PROCHÁZKA
se narodil 3. června 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. června
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, černé vlasy a potetovaný hrudník.

VLASTIMIL FORGÁČ
se narodil 29. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7.
června 2018. Jeho zdánlivé stáří je 16
let, měří 166 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči, černé rovné vlasy
a nosí knír a takzvané strniště.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

22/6 °C



24/7 °C

Støeda

26/11 °C

Patricie
Radomír
Prokop

Ètvrtek 28/15 °C
Cyril a Metoděj

Pátek

29/15 °C

Upálení Jana Husa

Sobota 29/16 °C
Bohuslava

Nedìle 28/16 °C
Nora
Zdroj: meteocentrum.cz
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Weisser a Zatloukal míří

do ředitelských křesel!
PROSTĚJOV V polovině prázdnin
dojde ke změnám v čele dvou institucí zřizovaných městem Prostějov.
Od 1. srpna nastoupí noví ředitelé na
ZŠ E. Valenty i do čela Sportcentra-DDM Prostějov. Informaci prozradili prostějovští radní na tiskové konferenci po svém středečním jednání.
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1968?





V letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy. V noci 21. srpna 1968 vtrhly do země armády Sovětského svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska. O čtyři dny později tekla krev
i v Prostějově, sovětští vojáci v neděli 25. srpna zastřelili Martu Říhovskou, Josefa Boháče a Ladislava Langa.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na vlastní kůži.
Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků, ke kterým došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se
odhodláte vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme jedině rádi. Naopak bychom rádi nebyli, kdyby
pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...

Martin ZAORAL
Ve výběrovém řízení na post ředitele ZŠ E. Valenty v Prostějově uspěl
Radim Weisser (na snímku vlevo).
Ve funkci nahradí Josefa Fialu, který
odchází do důchodu. Vystudovaný
učitel je známý zejména fanouškům
fotbalu. Po svém působení v roli trenéra Protivanova či Lipové přešel do
1.SK Prostějov.

zpravodajství
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Foto: www.1skprostejov.cz

Jan Zatloukal pracoval ve Sportcentru-DDM řadu let coby pedagogický
pracovník. Do role ředitele přechází
z funkce jeho zástupce pro provoz

Foto: www.sportcentrumddm.cz

a ekonomiku, když nahradí Ivana Nedvěda. Jan Zatloukal je mimo jiné známý
jako stávající předseda Olomouckého
krajského volejbalového svazu.
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SVÉHO ZLODÌJE SI

CHYTILNA„BENZINCE“!
3RKRWRYÛ3URVWøMRYDQSROLFLVWĎP
YÛUD]QøXVQDGQLOSU¿FL

PROSTĚJOV Kdyby to tak dopadlo pokaždé... Zajímavá podívaná se uplynulou středu naskytla zákazníkům čerpací stanice OMV
v Plumlovské ulici. Jeden z Prostějovanů si tam došel pro„svého“
zloděje, kterého povalil na zem a následně předal policistům!

Martin
ZAORAL
Ve středu 27. června kolem desáté
hodiny dorazili na čerpací stanici dva
muži. „Bylo jim oběma zhruba kolem
čtyřiceti let. Zajímavé bylo, že přišli

Neunesl ROZCHOD,
ROZKOPALA květiny...
PROSTĚJOV Po rozchodu to impulsivní slečna neunesla a neudržela nervy na uzdě. Mladá dívka se
totiž opila a přímo na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově rozkopala květináče!
„V neděli desátého června dvě hodiny po půlnoci bylo nahlášeno rušení
nočního klidu opilou ženou v centru
města. Ta pokřikovala a kopala do
okrasných květináčů před barem.
Strážníci po příjezdu na místo našli
několik rozbitých truhlíků a vysypanou zeminu. V baru pak byla zjištěna jednadvacetiletá dáma, která se
k protiprávnímu jednání doznala,“
uvedla Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak strážníkům vysvětlila, právě rozešla s přítelem a ze zlosti skutečně
zničila několik truhlíků s kytkami. „Po domluvě s obsluhou byla
ochotna způsobenou škodu uhradit. Na výzvu strážníků po sobě
vzniklý nepořádek skutečně uklidila. Přestupkové jednání, ze kterého
je jednadvacetiletá žena podezřelá,
dořeší správní orgán,“ konstatovala
Greplová.
(mik)

pěšky. Jeden toho druhého povalil na
zem a doslova jej zpacifikoval. Nevím,
co se stalo předtím, nepředcházely
tomu žádná hádka ani větší bitka. Ten
druhý se ani moc nebránil. Pak sem
začaly jezdit policejní vozy, postupně se tu objevily hned tři. Policisté si
ležícího muže převzali a odjeli s ním
pryč,“ popsala Večerníku jedna z přímých svědkyň celé události.

$      %   
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Foto: Martin Zaoral

Na Olymppijádě měl světovou
premiéru badminton na lyžích!

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV „Děcka to baví!“ To je dle organizátorů z řad Nezamyslických Foto: Martin Zaoral
mažoretů hlavní důvod, proč se uplynulý pátek již po osmé vrhli do pořádání nultého ročníku unikátní Zimní olymppijády. I letos se pod„monumentál
ním“ kopcem Mount Nezamysl vypínajícím se do výšky 8 000 milimetrů nad
na
Mořicemi sešli sportovci z celé zeměkoule. Letos poprvé na věhlasnou akci
 
dorazila rodinka tučňáků reprezentujících Antarktidu či zástupci Melounové
republiky a Laponska. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
(mls)
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EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Zajímal nás důvod, proč byl muž
na místě zadržen a předán hlídce
PČR. „Bezprostředně před zadržením se před domem v ulici Antonína
Slavíčka pokusil odcizit jízdní kolo,
ale byl u toho přistižen. Proto kolo
ponechal na místě a odešel. Krátce
poté byl nedaleko zadržen majitelem
jízdního kola,“ reagoval na dotaz Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že občan
takto pohotově dokázal lapit zloděje,
přestože není příslušníkem policejního sboru.

EXKLUZIVNĚ

4

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

Stavebniny DEK
se budou stěhovat

PROSTĚJOV Velmi rychlým tempem roste na pozemcích po bývalém Oděvním podniku objekt společnosti DEK. Nová prodejna pro
dům a zahradu by měla být otevřena již letos o prázdninách.
Parcelu, na které se v současnosti činí
stavební technika, stihl OP Prostějov
prodat ještě před svým krachem. Stavět se tam začalo loni v listopadu a v
současnosti se již stavba dokončuje.
Stavebniny DEK v Prostějově již působí, a to v prostorách, které jsou od
Foto: Martin Zaoral
staveniště vzdálené jen několik málo 5   267  &(   " 1 #
metrů.
né zaměstnance, stávající tým totiž DEK v sousedním Vyškově otevřeSpolečnost v současné době pro pro- plynule přejde do nového objektu. V ly již svoji dvaašedesátou pobočku.
stějovskou pobočku nepoptává žád- polovině loňského května stavebniny
(mls)

Napsáno
pred


STÍNY MINULOSTI
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PROSTĚJOV Loni v únoru byla po
více jak deseti letech nepřetržitého
provozu uzavřena cukrárna AIDA
na začátku Svatoplukovy ulice.
Tato informace vyvolala mezi lidmi
z Prostějova vlnu zájmu. Objekt, ve
kterém působila, byl dlouhé měsíce prázdný a vypadalo to, že z kdysi oblíbené cukrárny zbyde pouze
Stín minulosti. To se však první
červnový den změnilo!
Cukrárnu AIDA již od roku 2005
provozoval Mesut Halimi společně se
svým bratrem Referetem. U Prostějovanů se zákusky i zmrzlina z AIDY

dlouho těšily solidní oblibě. Zatímco
provoz cukrárny oba Turci s makedonským pasem zejména zpočátku
zvládali dobře, s jejich financemi to šlo
od desíti k pěti. Kvůli dluhům si u nich
exekutoři začali podávat dveře. Dlouhodobě též neplatili nájem, až majiteli
nemovitosti došla trpělivost a rozhodl
se dát jim výpověď.
Hledání seriózního nájemce zabralo
více než rok. Jeho výsledkem je znovuotevření podniku pod názvem Prostějovská cukrárna, a to ve zbrusu novém
a atraktivním kabátě. „Dvanáct let jsme v
Jeseníku provozovali velkou restauraci,

Městská policie přichází o svou největší zbraň proti rychle jedoucím
řidičům. Poslanci Parlamentu ČR
jí minulý týden při bouřlivém jednání vzali pravomoc měřit rychlost.
To by zůstalo výhradně v kompetenci Policie ČR. Změnu ovšem
musí ještě projednat senátoři a posoudit prezident. „Starostové nás
zabijí,“ obává se ministr vnitra Ivan
Langer, který se zlobí i na několik
svých spolustraníků z ODS, kteří
hlasovali pro zrušení pravomoci
městské policie.

A měl recht, rozhodnutí Parlamentu ČR vzbudilo mnoho negativních
reakcí po celé republice, a to včetně
Prostějova. „Já jenom doufám, že to
poslanci nemysleli vážně, že to byla
jenom jejich slabá chvíle nebo nějaký
jejich úlet,“ řekl Večerníku Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.
Právě on je známým propagátorem
myšlenky, která se v Prostějově již
osvědčila. Zatím jediný stálý radar
na měření rychlosti na křižovatce u
zámku dokázal za pár měsíců snížit na
tomto místě počet přestupků řidičů

o neuvěřitelných osmdesát procent!
„Poslanci se rozhodli v naprostém
rozporu s bezpečností občanů, kteří
stále častěji apelují na holý fakt, že řidiči motorových vozidel jezdí po městě
čím dál tím rychleji v rozporu s předpisy. Nechápu výroky některých našich
zákonodárců, kteří si měření rychlosti
ve městech spojují s údajným dobrým
byznysem a vylepšováním si městského rozpočtu díky vybraným pokutám.
Ale o výši částky za pokuty tu přece nikomu nejde, i když je poměrně velká.
Především tady jde o to, abychom jako

chodci mohli bez obav přejít na druhou stranu silnice,“ uvedl náš místostarosta, který neskrýval své rozhořčení.
Město před časem podepsalo smlouvu se společností Czech radar na dodávku a instalování dalších dvou desítek radarů po celém Prostějově. Podle
rozhodnutí poslanců z minulého týdne však tato smlouva ztrácí smysl. „Ve
smlouvě s Czech radarem je klauzule
o možném zrušení dohody, pokud by
se změnila legislativa. V tom bych problém neviděl. Naopak ho vidím v tom,
že hrozí naprostý kolaps na rušných

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Kostelní ulice

18062710701

jejíž součástí byla i pekárna. Po těchto
zkušenostech jsme se chtěli zaměřit
pouze na jeden výsek z oblasti gastronomie. Přitom jsme narazili na toto místo a
přišlo nám, že lidem z Prostějova právě
cukrárna chybí. Už loni v listopadu jsme
projevili velké přání přesunout se právě
sem, nicméně majitelé objektu byli po
zkušenostech s předchozími nájemníky
obezřetní. Prostor se nám rozhodli pronajmout až na základě kladných referencí z Jeseníku,“ popsal svoji cestu do Prostějova energický majitel cukrárny Josef
Touš, jehož nyní můžete každodenně
zastihnout přímo v cukrárně.
(mls)
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pohled zpátky

silnicích ve městě. Pochybuji totiž, že
by státní policie dohlížela na provoz
tak často, jako ta městská,“ dodal Vlastimil Uchytil.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Poslanci neposlanci, než se zákonodárci rozhodli k novele zákona o
měření rychlosti, prostějovští radní
nechali ve městě nainstalovat dalších
deset radarů. Ty měřily rychlost na
nejfrekventovanějších ulicích Prostějova zhruba půldruhého roku. Měření ovšem neztroskotalo na vůli poslanců, nýbrž na ochraně osobních
dat. Bylo totiž zjištěno, že k nim z výsledků měření mají přístup nejenom
strážníci či nanejvýš pár úředník z
magistrátu, ale rovněž soukromá
společnost Czech radar. Padly první žaloby řidičů, nakonec jich bylo
přes dva tisíce. Všichni chtěli vrátit
již zaplacené pokuty. Dodnes „ptačí
budky“ po měřicích přístrojích stojí
v Prostějově, ale obnova měření je
v nedohlednu, i když to současná
legislativa již umožňuje. Nikdo ze
současných prostějovských konšelů
totiž k tomuto rozhodnutí už nenašel odvahu...
(mik)

REDAKCE JE
VE STÁTNÍ
SVÁTKY
5. A 6.
ÈERVENCE
UZAVØENA
--------UZÁVÌRKA
INZERCE
VE STØEDU
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VE 12 HODIN
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Hádka kvůli sudům
Konfliktem mezi sousedy se strážníci
zabývali minulé pondělí 25. června
v dopoledních hodinách. Na místě je
kontaktovala oznamovatelka, která
uvedla, že její dům a sousedův jsou
spolu spojeny štítovou zdí. Na zahradě má umístěny dva sudy, do kterých
zachytává dešťovou vodu. Soused jí
neustále upozorňuje na barely s vodou
a neoprávněně ji obviňuje z důvodu
příčiny vlhkosti ve sklepním bytě jeho
nájemníka. Oznamovatelka provedla izolaci svého domu a na sudy prý
dohlíží, pokud je deštivé počasí, aby
nepřetekly. Původ zatékání do sklepního bytu podle oznamovatelky je na
straně souseda, kdy při velkém dešti
voda prosakuje dovnitř bytu prasklou
fasádou na jeho domě nebo nedostatečnou izolací z jeho strany. S tímhle
vyjádřením se soused nechtěl smířit
a trval na tom, že vlhkost v bytě pochází ze zmiňovaných sudů. Oba účastníci sporu byli hlídkou poučení, aby
si nechali vypracovat znalecký posudek, který by určil příčinu vlhkosti ve
sklepním bytě, a podle zjištěných skutečností postupovali dále. Protiprávní
nebo úmyslné jednání nebylo zjištěno.



   

Pokuta za pití
Minulý pátek 22. června po desáté
hodině vyjížděli strážníci na telefonické oznámení, které se týkalo popíjení
alkoholických nápojů za domem
služeb ve Vrahovicích. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že šestatřicetiletý
muž konzumoval alkoholické nápoje
v místě, kde je to zakázáno obecně
závaznou vyhláškou města. Přestupek
byl vyřešen na místě pokutou v příkazném řízení a dotyčný poté z místa
odešel.

Brala to ve velkém
Bez zaplacení chtěla v pátek 22. června odejít z prodejny drogerie v centru
města, ala byla přistižena zaměstnanci obchodu. V šestnáct hodin přijala
městské policie oznámení na tísňovou linku 156 o krádeži. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila, že se jedná
o krádež zboží v hodnotě 1231,90 korun a pachatelkou je devětadvacetiletá
žena. Zboží bylo nepoškozeno a tudíž
vráceno zpět do prodeje. Při zjišťování
dalších skutečností vyšlo najevo i následující protizákonné jednání, jehož
se měla dopustit totožná žena ve stejné prodejně. Během minulého týdne
tam odcizila zboží v celkové výši třicet
tisíc korun. Strážníci celou událost
oznámili Policii ČR. Ta si veškerou záležitost i s pachatelkou převzala k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání
trestného činu.

Procházka po lešení
Minulé úterý 26. června po osmé hodině bylo přijato oznámení na tísňovou linku 156 o muži chodícím po lešení kolem ubytovny na okraji města.
Vyslaná hlídka po příjezdu na místo
zjistila jen zaměstnance firmy. Muž se
již nacházel uvnitř svého pokoje, kde
byl ubytován. Strážníci jej kontaktovali a vysvětlili mu, kdo a za jakých
okolností smí na lešení vstupovat.
Čtyřicetiletý muž na svou obhajobu
uvedl, že chtěl jen poradit pracovníkům zabezpečujícím lešení, jelikož
pracuje ve stejném oboru. Nedošlo
k žádnému zranění a nebyla způsobena škoda na majetku. Své nevhodné
chování si uvědomil a nebude ho již
opakovat, což na místě přislíbil.

milujeme vecerník
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VYPNULA
MU
INTERNET,
SYN
JI
ZMLÁTIL

Matka kvůli strachu z potomka zavolala policii
Jáapervitin?Ne!

PROSTĚJOV Podobných případů s policejní dohrou v poslední době bohužel přibývá i v Prostějově. V odpoledních hodinách během úterý 26. června vyjížděla hlídka Městské policie
k případu hádky týkající se rodinných příslušníků. Syn slovně
i fyzicky napadl vlastní mámu. A dalo by se říct, že kvůli naprostým banalitám! Žena nakonec ze strachu před bitím zavolala
na pomoc policii.

Michal KADLEC
„Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o konflikt mezi matkou a synem, který
se odehrává v bytě. Sedmnáctiletý mladík se choval hlučně, rozhazoval nádobí po kuchyni, bouchal rukama do
nábytku a interiérových dveří, křičel na
svou mámu, ať mu vysvětlí určité věci.
Ve snaze potrestat svého syna vypnula matka internet,“ prozradil František

Adámek, zastupující tiskové mluvčí
Městské policie Prostějov.
Tímto zatím „škádlením“ však spor
dospívajícího syna s rodičem neskončil! „Následně se spolu začali
přetahovat o Wi-Fi router. Při téhle
události došlo k fyzickému napadení
ze strany syna vůči matce. Ze strachu, aby synovo agresivní chování
nanabíralo na intenzitě, žena celou
událost nahlásila na policii,“ popi-
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soval děj tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
Ke zranění mladíka ani jeho maminky naštěstí nedošlo a podle
strážníků nebyla ani způsobena
žádná škoda na majetku. „Vysvětlení,
proč k celé události došlo, se nepoda-

řilo od syna poškozené získat, jelikož
z bytu odešel před příjezdem strážníků neznámo kam. Svým chováním je
podezřelý ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití. Celá záležitost
byla oznámena příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil ještě Adámek.

Nepřátelství vyvrcholilo rvačkou

KONICKO Rozdali si to „na férovku“ na polní
cestě na Konicku. Dva muži, mezi nimiž panuje už
dlouhodobé nepřátelství, jsou nyní vyšetřováni
nejen kvůli této rvačce z 19. dubna letošního roku.
Protože si vyhrožují fyzickým násilím i nadále,
a mnohdy pro ránu pěstí nejdou daleko ani dnes,
policisté je začali vyšetřovat hodně podrobně!
„V uvedený dubnový den v odpoledních hodinách mělo na polní cestě u obce na Konicku dojít

k incidentu mezi dvěma muži. Osmapadesátiletý
muž tam byl na procházce se psem, když k němu
měl automobilem přijet čtyřiapadesátiletý známý
a verbálně ho napadnout, mimo jiné i výhrůžkami
fyzickým napadením. Napadený věc oznámil policistům. Těm tito muži nejsou neznámí. Naopak
oznámení o jejich větších či menších vzájemných
sporech v minulosti řešili již několikrát. S ohledem na charakter současných hrozeb policisté věc

   



našli
KONICKO Tak tomu se říká přímo zbrojní
arsenál! Manželka zemřelého muže po jeho
smrti otevřela trezor v domě a nestačila se divit!
O zálibě svého manžela neměla ani tušení, proto ji menší sklad starých, ovšem stále funkčních
zbraní šokoval. Udělala ale správnou věc, přivolala policii, která si nelegálně držené střelné
zbraně odvezla.
„Od května loňského roku prováděli koničtí policisté úkony trestního řízení ve věci nálezu zbraní v domovním trezoru zemřelého padesátiletého muže.
Jednalo se o střelbyschopné historické zbraně, které
měl muž za svého života shromáždit bez potřebných
povolení. V trezoru muž přechovával pět pistolí, je-

den revolver a jeden samopal. Konkrétně se jednalo
o německé pistole typu Walther P38 a Sauer model
1938, rakousko-uherské pistole značky Roth-Steyr
z roku 1907 a dvě značky Steyr z roku 1912. Dále
revolver značky RAST & GASSER model 1898
rakousko-uherské výroby a americký samopal typu
Thompson model 1942 se zásobníkem,“ vypočítal
všechny nalezené zbraně František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. „Zbraně policistům odevzdala žena majitele.
Z důvodu jeho úmrtí policisté prověřování podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování v těchto
dnech odložili. Zajištěné zbraně propadly státu,“
dodal Kořínek.
(mik)





prověřovali pro podezření z přečinu nebezpečné
vyhrožování a výtržnictví. Po konzultaci se státním zástupcem však byla věc překvalifikovaná na
přestupek proti občanskému soužití a k dořešení
odevzdána příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak dodal,
v případě prokázání viny podezřelému muži hrozí
pokuta až do výše 20 000 korun.
(mik)



Auto zapálil u Kralic!

KRALICE NA HANÉ Okolnosti shořelého automobilu šetří kriminalisté společně s hasiči. Mitsubishi
ukradené na Olomoucku kdosi zapálil u Kralic na
Hané. Buď šlo o pomstu majiteli, nebo chtěl zloděj
auta zamaskovat veškeré stopy.
V pondělí 25. června po sedmnácté hodině došlo na
polní cestě v katastru Kralic na Hané k požáru osobního automobilu značky Mitsubishi. Vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru jako jednoznačnou
příčinu požáru uvedl úmyslné zapálení. „Při následném ohledání policisté zjistili, že vozidlo bylo odcizeno na Olomoucku v neděli 17. června tohoto roku.
Výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na
20 tisíc korun. Věc je nadále v šetření,“ poznamenal
k tomuto případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mik)
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LAKATOŠ Z „HUSÁKU“ OKRADL DŮCHODKYNI
A MÍŘÍ DO VĚZENÍ
BYLI JSME
U TOHO

„Vybral“ auto na myčce, peněženku
vzal i sedmdesátileté paní

PROSTĚJOV Dvaatřicetiletý Tomáš Lakatoš je ve vězení jako
doma, možná i proto se tam zřejmě tak rád vrací. Zatím naposledy z něj byl propuštěn loni v dubnu, na svobodě však moc
dlouho nevydržel. V říjnu loňského roku už kradl v myčce aut ve
Wolkerově ulici, peníze následně prohrál v automatech. Letos
v květnu pak v Trávnické ulici vzal z nákupní tašky sedmdesátileté důchodkyně peněženku. Minulé úterý za to byl odsouzen
k osmnácti měsícům nepodmíněně!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K první krádeži se obžalovaný doznal. „Šel jsem po ulici a uviděl auto
stát v myčce, u něhož nikdo nebyl.
Tak jsem do něj vlezl a vzal z něj tašku s doklady. Z ní jsem vytáhl peníze
a zbytek hodil do popelnice,“ popsal
Tomáš Lakatoš, jehož přímo při činu
zachytily kamery. Na záznamu jej pak

bezpečně poznal jeden ze svědků.
Zapírat v tomto případě tak nemělo
smysl. Lakatoš měl krádeží způsobit
škodu 2 600 korun, půldruhé tisícovky poškozenému už poslal.
Poznala jej podle obleèení

Dále byl Tomáš Lakatoš obžalován
z krádeže v Trávnické ulici, kdy měl
o peněženku s necelými sedmi stovkami a všemi doklady obrat špatně pohyblivou sedmdesátiletou paní. Když
jej policisté krátce po krádeži zadrželi
nedaleko ve Svatoplukově ulici, tak jej
okradená bezpečně poznala, a to zejmé-

8 9  "          4# :     ' 
(    #
  

na díky jeho nezaměnitelnému bílému
oblečení. „Šla jsem po ulici a najednou
jsem si všimla, že za mnou někdo stojí.
Když jsem se otočila, tak utíkal směrem
do města. Neměla jsem šanci jej pronásledovat. Prohledala jsem si tedy tašku
a zjistila, že mi chybí peněženka. Zavolala jsem policisty a těm se podařilo ho
do čtvrt hodiny chytit. Nerada bych
obvinila nevinného, ale když ho přivedli, neměla jsem sebemenší pochybnost o tom, že je to on. Pracovala jsem
v oděvnictví a to oblečení na sto procent
sedělo,“ vypověděla důchodkyně.
Sveøepì zapíral, trest však pøijal

Navzdory této přesvědčivé výpovědi si
Tomáš Lakatoš stejně jako jeho obhájce trvali na svém. Soud však Lakatoše
uznal vinným v obou bodech obžaloby

a poslal ho na osmnáct měsíců do vězení. „Svědkyně si byla naprosto jistá
tím, co říká. Není proto důvod jí nevěřit.
Vždyť pachatele předtím nikdy neviděla
a neměla důvod mu chtít jakkoliv ublížit. Pokud k identifikaci obžalovaného
ještě připočteme fakt, že byl zadržen nedaleko místa činu a podíváme se na jeho
trestní minulost, pak máme dostatek
důkazů, které ho z krádeže jednoznačně
usvědčují,“ odůvodnila rozsudek Adéla
Pluskalová s tím, že jiný než nepodmíněný trest v případě jedenáctkrát trestaného recidivisty nepřichází v úvahu.
Rozsudek je již pravomocný. Navzdory své předchozí sveřepé obhajobě se obžalovaný po poradě
se svým právníkem na místě vzdal
práva na odvolání, to samé učinil
i státní zástupce.

   

Minulou středu 27. června
krátce před půlnocí kontrolovali policisté v Krasické ulici
osobní automobil značky Alfa
Romeo a jeho devatenáctiletého řidiče. Zkouška na alkohol
byla s negativním výsledkem,
zato druhá na drogy ukázala
přítomnost pervitinu. S tímto
výsledkem však řidič nesouhlasil, proto se na výzvu policistů dobrovolně podrobil
odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. Jak
to bylo s užitím zakázaných látek řidičem před jízdou, ukáže
laboratorní rozbor odebraného biologického materiálu.
Přesto další jízdu policisté
muži zakázali a ten stále čelí
podezření z přestupku podle
zákona o silničním provozu.

Ránomuselpěšky
V noci z pondělí 25. na úterý 26.
června nechal pětadvacetiletý
mladík před domem na Sídlišti
E. Beneše horské jízdní kolo.
Přestože ho proti krádeži zabezpečil lankovým zámkem, ráno
ho už na místě nenašel. Nestřežený bicykl neušel pozornosti
zloděje, který si ho přivlastnil
i se zabezpečovacím zařízením.
Odcizením vznikla poškozenému škoda 13 200 korun.

Nechalsi,comunepatří
Z přečinu zatajení věci podezírají nyní prostějovští policisté
neznámého pachatele. Tohoto
skutku se měl prozatím neznámý
nenechavec dopustit v sobotu
23. června v době od půl druhé
v noci do deváté hodiny ranní ve
Višňové ulici v Čechovicích tím,
že si ponechal tam nalezený černý
textilní batoh značky Nike. Osmnáctiletý majitel si batoh odložil,
ale po návratu na místo ho již
nenašel. S batohem přišel i o mobilní telefon typu Apple iPhone
8, pánské náramkové hodinky
značky Festina, dioptrické brýle značky PepeJeans a pánskou
žluto-černou šusťákovou bundu
značky Nike. Způsobenou škodu
vyčíslil na více než 30 000 korun.
Pokud se podezření z uvedeného
přečinu prokáže, hrozí jeho pachateli trest odnětí svobody až na
jeden rok. A samozřejmě ho zbývá ještě zjistit...

Motorkář přišel o stroj
V dosud přesně nezjištěné
době během čtvrtka 28. června odcizil dosud nezjištěný
pachatel motocykl značky
Honda zaparkovaný pod přístřeškem na popelnice před
domem číslo 21 na Sídlišti E.
Beneše v Prostějově. Šedesátiletému majiteli tím způsobil
škodu vyčíslenou na 20 000
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Za
ten pachateli, pochopitelně
v případě dopadení a prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

6

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


děti, pejsci, zdraví

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

BLAHOPØEJEME!!!

miminka@vecernikpv.cz.

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

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Jiří UHEREK
21. 6. 2018 45 cm 2,30 kg
Sněhotice

Filip BARTA
25. 6. 2018 50 cm 3,65 kg
Plumlov

18061110635

Aneta VORÁČOVÁ
27. 6. 2018 48 cm 3,15 kg
Určice

Z

NEMOCNICE

...
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OLOMOUC (Barbora Olejníková, tisková mluvčí společnosti
Agel) Středomoravská nemocniční, člen holdingu AGEL, která poskytuje zdravotní péči v nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve
Šternberku, je oficiálně společností přátelskou k rodině. Dokazuje to čerstvý certifikát odborné
poroty, který získala firma od neziskové organizace Síť pro rodinu
za svůj přístup k zaměstnancům
a jejich potřebám. V rámci České
republiky je přitom Středomoravská nemocniční vůbec prvním
zdravotnickým zařízením, které
tento titul získalo.
Odborná porota se rozhodla udělit
společnosti Středomoravská nemocniční certifikaci Společnost
přátelská rodině, a to za inspirativní
příklad podpory zaměstnanců při
slaďování profesního a rodinného života. Porota tvořená zástupci
z organizace Síť pro rodinu, Olomouckého kraje a Ministerstva
práce a sociálních věcí posuzovala
přihlášené společnosti v celé škále
oblastí, od prorodinných aktivit
přes společenskou odpovědnost až
po prostředí firmy či pracoviště.
„Porotu zajímala pracovní doba
zaměstnanců, rovnost příležitos-

Foto: AGEL

tí, podpora zaměstnanců s dětmi, přizpůsobování se potřebám
zaměstnanců v souvislosti s péčí
o rodinu, sportovní a kulturní akce
pro zaměstnance a jejich rodiny,
podpora zdraví zaměstnanců, sociální programy pro rodiny s dětmi
příměstské tábory, miniškolka a samozřejmě také kvalita pracovního
prostředí,“ prozrazuje předsedkyně
představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová.
Na základě vyplnění dotazníků pak
proběhl také audit komise v Nemocnici Prostějov, kde si odborná
porota údaje uvedené v přihlášce
osobně prověřila. „Výsledkem audi-

tu bylo slavnostní převzetí certifikátu Společnost přátelská rodině, kterého si nesmírně vážíme. Ocenění
je pro nás důkazem toho, že nám na
našich pracovnících záleží a chceme
jim nabízet takové podmínky pro
práci, které umožní skloubit život
pracovní a rodinný,“ uzavírá Marie
Marsová.
Organizace Síť pro rodinu, která
udělování certifikátu Společnost
přátelská rodině napříč kraji organizuje, je neziskovou organizací
zaměřující se na podporu hodnot
rodiny a mezigeneračních vztahů,
úlohy rodičů, mateřství a rovných
příležitostí ve společnosti.

Děti z Vrbátek bojovaly na „Zimní olympiádě“
VRBÁTKY Předposlední květnový den proběhla v Mateřské škole ve Vrbátkách již 3. sportovní olympiáda
tentokrát na netradiční téma „Zimní olympiáda“.
Děti se nejprve v mateřské škole seznámily se zimními
sporty a také se vším, co se olympiády týká. Naučily se
vyjmenovat několik disciplín ze zimních olympijských
her. Všechno začalo přesně tak, jak se na olympijských
hrách sluší a patří. Malí sportovci měli upevněná svá
startovní čísla. Zapálil se olympijský oheň, zazněla státní
hymna a mohlo se začít. A jaký byl jejich úkol?
Celá sportovní olympiáda v sobě obsahovala celkem šest
stanovišť. „Děti si vyzkoušely biatlon, jízdu na lyžích,
jízdu na bobu, hokej – střelbu na branku, také netradiční
válení sněhové koule a dokonce i curling,“ přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Milena Zapletalová.
Nechybělo ani zimní oblečení, které si některé děti oblékly.
„Všichni sportovci bojovali s radostí a celou olympijskou atmosféru si užily i paní učitelky,“ popsala Zapletalová.
Vítězem byli všichni, neboť všichni se snažili, co jim síly
stačily. „Za výborné výkony si malí závodníci vybojovali
zlatou medaili i diplom. S dobrou náladou pak všechny děti ulehly do postýlek,“ uzavřela vedoucí vrbátecké
´mateřinky´.
(red)
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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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Martin ZAORAL

Průměrná mzda vzrostla,
to zas bude naštvaných

Slyšíme to všude kolem sebe. Průměrná mzda se neustále zvyšuje a již
překonala hranici třiceti tisíc korun.
Platy přitom rostou nejrychleji v novodobé historii. Dá se říci, že tato
optimistická informace o tom, jak
bychom se měli mít dobře, naštve
téměř každého...
Ty, co berou méně, než je průměrná
mzda, namíchne kvůli tomu, že se
jim průměr vzdaluje. Ty, co berou
více, zas proto, že se jim přibližuje.
Mnoho lidí, kteří na průměrnou
mzdu nedosáhnou ani při mnoha

hodinách přesčasů, bude ztrácet motivaci k práci. Tu budou čím dál více
postrádat i ti, kteří sice za ni dostávají
spoustu peněz, ale z různých důvodů
nemají možnost je za něco smysluplného utratit.
Velký problém vznikne také zaměstnavatelům, za nimiž jejich dlouholetí
pracovníci budou chodit, aby si řekli
o více peněz, jinak že si najdou práci
jinde. Stejně tak budou nespokojeni
státní zaměstnanci, kteří jsou díky
tabulkovým platům o tuto možnost
ochuzeni.

Rychlý růst mezd je vždy spojen
s mnohem rychlejším růstem cen
nemovitostí. Přestože se tedy mnohým lidem platy reálně výrazně zvýší,
vlastní byt či dům pro ně zůstane stále
stejně nedostupným snem jako dřív.
Češi rovněž začnou srovnávat mzdy
u nás a v Německu a zjistí, že za
stejnou práci dostávají nepoměrně
méně. Zároveň si uvědomí, že pokud budou platy stále tímto „raketovým způsobem“ růst, dotáhneme
se na úroveň Slovinska již za sedm
let. Ale to pouze za předpokladu, že

tam zůstanou na současné úrovni.
Řadu dalších lidí naštve, že necelou
polovinu nákladů, které firmy dávají
svým lidem, sežere stát, a začnou následně nadávat na jeho služby.
Ono vždy záleží na úhlu pohledu.
Všechno dobré totiž bývá i k něčemu
zlé. Faktem je, že jestli se něco bude
skutečně zvyšovat, pak to budou rozdíly v platech. Ať už však budete brát
hodně, či málo, pro všechny bude
vždy platit stejné pravidlo: peníze od
vás budou odcházet mnohem snadněji než k vám přicházet.

PÁR PRÁZDNINOVÝCH POZNÁMEK
D

okonce jsem také zaslechl,
že by se prázdniny měly posunout či zkrátit. Když jsme u toho,
v posledních letech se ukazuje, že
vliv na posun by mohlo mít počasí,
protože zatímco v červnu tu máme
léto, v srpnu už často studený podzim. A tak již padají návrhy na
změnu termínu letních prázdnin,
které by byly v červnu a červenci, v srpnu by se již zase učilo.
Je to jedna z těch zajímavějších
myšlenek, kterou ze strany MŠMT
slyšíme, i když na současného ministra snad ani člověk nemůže být
kritický, protože se na rozdíl od své
předchůdkyně nechová jako neřízená střela, ale jako vcelku rozumně
uvažující člověk, což u politika skutečně překvapí.
ještě k tomu posouvání. Vypadá to, že letnímu času zvoní
umíráček a konečně budeme mít
jeden čas celý rok. Já říkám aleluja,
protože s rostoucím věkem mi tato

A

záležitost čím dál více nedělá dobře.
A mám ještě další poznatek. Všichni
neustále mluví o tom, jak je letní
čas úžasný, protože se dá déle „žít“
venku. Já tento pocit nemám, protože nějak nevidím, že by se časy
zábavních podniků a nákupních
center přizpůsobily tomuto delšímu „žití“ obyvatel. Tudíž je pak
celý letní čas zbytečný, protože domácí party a grilovačky se také brzy
omrzí, takže, letní čase, sbohem, už
se nevracej.
imochodem jsem zvědavý,
jak dopadne noční život ve
městě, až se před muzeum přesune restaurace a kavárna Národního
domu, a to kvůli stavebním úpravám této budovy. Myšlenku přesunu
podporuji, protože parta Národního
domu je sehraná a byla by škoda ji
trhat. Je to názor zákazníka, který
zde vidí snahu a nadšení a proto se
domnívá, že je dobré toto podpořit.
Městu za to tleskám.

M

M

áme za sebou předposlední zasedání zastupitelstva
a já jsem v šoku, že trvalo jen jeden
den. Někteří vtipálkové i já jsme
tipovali, že to bude trvat možná
až tři dny, ale nakonec si zřejmě to
nejlepší všichni schovávají až na
to zastupitelstvo poslední, které
bude jistě brutálně předvolební.
Zkusím věřit tomu, že se někteří
zastupitelé během dvouměsíční přestávky psychicky seberou
a přestanou již konečně otravovat vzduch nesmyslnými teoriemi, udáními a podobnými
parodiemi na politiku. Zřejmě
je potřeba vyslovit myšlenku, že
kdo nemá na politiku komunální,
neměl by se ani pokoušet kandidovat, protože jeho politická inteligence a stupeň běžné inteligence
toho nedosahují, v některých případech toto bohužel vidíme v přímých přenosech, až si člověk říká,
zda je nutné utrácet internetové
připojení za takovou hrůzu. Bohužel tito jedinci rozhodují o našem
městě a já na to říkám fuj.
pojďme na chvíli do sportu.
Gratuluji prostějovským fotbalistům k návratu do vyšší soutěže,
každý postup do vyššího levelu se
cení. Teď je otázka, co dál. Příklady
volejbalu a basketbalu kapku varu-

A

18061310638

Je to neuvěřitelné, ale deset měsíců uplynulo a máme tu
školní i divadelní prázdniny. Obzvláště ve školství se na
volno všichni těšili už od začátku června, tedy kromě stavu
rodičovského, který teď zjistil, že dva měsíce v roce se bude muset o své ratolesti starat. A jelikož systém hlídacích
babiček se již dávno obrátil v prach, protože ty dnešní jsou
emancipované, rozcestované a některé dokonce tvrdí, že
děti si mají rodiče hlídat sami...

 @
 
 
jí. Úsporná opatření, odchod opor,
soustředění se jen na domácí soutěž ukazují, že sport je prostě drahá
zábava. Přestože ekonomika šlape,
kasa není bezbřehá. Tudíž je potřeba se zamyslet nejen sportovně, ale
i ekonomicky. A já věřím, že zainteresování vědí, co dělají.
Přeji všem hezké nejen prázdniny,
ale i celé léto.

Koneènì máme vládu
Uplynulo osm měsíců od parlamentních voleb a po dlouhých vyjednáváních a destrukční kampani celého tak zvaného demokratického bloku máme konečně plnohodnotnou koaliční vládu. Skutečnost, že vláda je z většiny tvořena členy hnutí ANO 2011, mě jako občana vůbec neznervózňuje, ba právě naopak. Hnutí získalo
v demokratických volbách obrovský počet hlasů a celkovým ziskem mandátů je zcela jinde než další strany a hnutí za nimi. Je nutné si přiznat, že premiéra Babiše volili
naši občané i v době, kdy byla známa uměle a účelově vytvořená aféra s „čapím hnízdem“ a státními dluhopisy. Přesto občané nepodlehli a volili člověka, který, ač to
nemá vůbec zapotřebí, představil vizi ČR na mnoho dalších roků, který byl úspěšným manažerem velké firmy, který umí podnikat a řídit pracovní kolektiv. Proto ani
nemůže být žádným překvapením, že právě on dostal od prezidenta republiky pověření sestavit vládu a pracovat v ní ve prospěch všech občanů naší země.
Jako prostého občana mně ovšem vadí a znepokojují stálé výpady opozice prakticky téměř proti všem navrženým kandidátům a nyní už ministrům naší vlády.
Tito lidé ještě nebyli ani ve své kanceláři a už všem vadí, že jeden je příliš mladý, druhý zase moc starý a neperspektivní, další nemá potřebné vzdělání, jiný má střet
zájmů, další člen se v minulé vládě dle opozice neosvědčil, další nemá manažerské schopnosti a premiér čelí obvinění z podvodu při získání dotace. I já si určitě
přeji, aby vláda pracovala výkonně, správně hospodařila, bojovala proti korupci a hájila české zájmy v zahraničí. Přesto na rozdíl od naší „slavné opozice“ chci dát
všem ministrům dostatek času (bývá zvykem prvních sto dnů ve funkci), aby svými činy prokázali oprávněnost své nominace a naopak při neúspěšném vedení
svého rezortu byli předsedou vlády ze svých funkcí odvoláni.
Podobně jako většina z vás jsem byl i já svědkem mnoha nezdarů našich ministrů v uplynulých vládách včetně jejich nekompetencí vést daný rezort. Nebudu
zde vyjmenovávat jednotlivé ministry, kteří měli ve svých rezortech vážné problémy, mnohdy čelí obviněním a někteří již byli za své průšvihy i odsouzeni. Dále
zde vůbec nepíši o kvalifikačních předpokladech mnoha bývalých ministrů našich vlád a jejich praktických zkušenostech z vykonávané funkce v daném rezortu.
Myslím si, že většinou víte, o koho se jedná, a že nikdo z politologů, moderátorů veřejnoprávních médií ani poslanců neměl tolik připomínek k jejich nominacím,
jako je tomu v současné době. Tyto jejich projevy lze klidně označit jako naprosto nepřátelskou a zákeřnou kampaň.
Právem premiéra republiky jsou z ústavy ČR jeho povinnost a právo nominovat kandidáty na ministry a prezident tento jeho návrh schvaluje. Ponechejme tedy
všem novým ministrům naší země, ať při své práci prokáží pracovitost, nasazení, odbornost a řízení svého rezortu tak, aby naše republika směřovala kupředu.
Plakat dopředu se mnohdy nevyplácí, vždy rozhodují činy, a proto počkejme na jejich výkon funkce v dalších měsících nebo létech. Richard Beneš, Prostějov
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Ne vždy se vyplatí nechávat přes
noc svůj majetek jen tak na ulici.
Například o svůj motocykl tovární značky Honda přišel devětapadesátiletý muž z Prostějovska,
který měl tento stroj zaparkovaný
před domem. V blíže nezjištěné
době od čtvrtka 28. června do
pátku 29. června se neznámý pachatel motocyklu zmocnil a odjel
neznámo kam. Svým jednáním
způsobil škodu za 20 000 korun.
Policie po zloději pátrá.

Přišel o motorku

Je už notoricky známo, že alkohol
nepatří v žádném případě takzvaně za volant, ovšem ani za řídítka
jízdního kola! Toho ale nedbal
třiačtyřicetiletý cyklista, kterého
v pátek 29. června zastavili v Němčicích nad Hanou místní policisté.
Při běžné silniční kontrole muž
strážcům zákona nadýchal 2,43
promile alkoholu. Nemělo cenu
zapírat, cyklista s naměřenou
hodnotou souhlasil a přiznal požití několika decilitrů tvrdého alkoholu. Policisté muži pochopitelně
zakázali další jízdu a případ šetří
jako přestupek, kterým se bude
zabývat příslušný správní orgán.
Opilci hrozí pokuta až do výše 20
000 korun.

Přiznal, že pil

Během předminulého víkendu
od 22. do 24. června vždy v odpoledních hodinách proběhla
na Prostějovsku celorepubliková dopravně bezpečnostní akce
zaměřená zejména na kontrolu
dodržování rychlostních limitů,
používání bezpečnostních pásů,
telefonování za jízdy a technického stavu vozidel. Akce se zúčastnili policisté všech základních
útvarů územního odboru Prostějov. Během akce zkontrolovali
celkem 955 vozidel a jejich řidičů. Při tom zjistili dvaašedesát
přestupků, které vyřešili na místě uložením pokut v souhrnné
výši 22 500 korun. Další čtyři
přestupky pak byly k dořešení
postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Jeden řidič měl pozitivní test na přítomnost jiných
návykových látek. Tato věc je
předmětem dalšího šetření.

Dvaašedesát hříšníků

Trestným činem poškození cizí
věci se od pondělí 25. června zabývají policisté z prostějovského
obvodního oddělení. Neznámý
vandal si vyhlédl osobní motorové vozidlo Škoda Superb, které
bylo odstavené v Držovicích, a na
pravé straně auta vytvořil v laku
souvislou rýhu o celkové délce
361 centimetrů. Poškozenému
majiteli vozidla způsobil předběžně škodu 30 000 korun.

Rýha v Superbu
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vede přes parcely soukromých vlastníků. Olomoucký kraj tak v současnosti
oslovuje jednotlivé majitele a nikdo
neví, jak to dopadne,“ osvětlil Večerníku zapeklitou situaci starosta Ohrozimi Michal Lukeš.
Pokud by se všechny trable podařilo
zdárně vyřešit, mohlo by se na klíčové silnici začít pracovat v roce 2020.
Rekonstrukce „Hitlerovy dálnice“ by
měla být součástí oprav komunikace

vedoucí z Prostějova přes Ohrozim,
Vícov a Protivanov až k hranicím
Olomouckého kraje. „První etapa by
se měla dotknout právě úseku z Prostějova do Vícova. Panely by během ní
měly jít pryč,“ potvrdil Lukeš.
V této souvislosti nás zajímalo, jak je
to s dlouho připravovaným obchvatem Ohrozimi? „Ten s plánovanou
opravou silnice nikterak nesouvisí, jedná se o samostatnou stavbu. Vše vázne

5   ' &  3'   '    4 
 (    0'  ?1 @       
 #
Foto: Martin Zaoral

na problémech s vlastníky pozemků,
kterých je zhruba ke stovce. Kraj s nimi
údajně jedná, mám však obavy, že nikdy nenastane situace, aby s výkupem
souhlasili úplně všichni. Osobně bych
byl pro to, aby se v těchto případech
přistoupilo k vyvlastnění,“ vyjádřil se
Lukeš s tím, že doprava v obci narostla
neuvěřitelným způsobem a dlouho plánovaný obchvat je již řadu let skutečně
třeba.
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OHROZIM Už je na čase! Více jak
sedmdesát let po skončení druhé
světové války Prostějovsko zřejmě
přijde o jednu ze svých silničních
kuriozit. Tou je panelová silnice
vedoucí z Prostějova do Ohrozimi,
která byla postavena za protekto4      % 
rátu Čechy a Morava. Stalo se tak
Foto: Martin Zaoral
v souvislosti s rozmachem tehdy
Kromě staré mlátičky mohli přítomní strategického letiště ve Stichovina akci obdivovat historickou vojenskou cích. Od té doby komunikace dotechniku, navštívit školu či projet se na znala jen minimálních úprav.
voze taženém koňmi. Zajímavý stánek Martin ZAORAL
ohlížející se do minulosti si pro ně v parku připravil Tomáš Nedbal. Obecní Již jen polozapomenutou minulostí
dům pak byl zaplněn historickými ma- jsou někdejší silniční tankodromy
teriály vracejícími se ke vzniku, rozkvětu v Otaslavicích či Výšovicích stejně
jako proslulé kočičí hlavy v Čelechoa bohužel i zániku tzv. první republiky.
Na závěr se zábava přesunula od „hasič- vicích. Jeden z pozoruhodných odky“ k fotbalovému hřišti, kde pokračo- kazů minulosti však na regionálních
vala během vystoupení kapely Modrá komunikacích stále odolává. Je jím
rosa. V Pivíně, který se mimo živý panelová silnice spojující Prostějov
společenský život může pochlubit s Ohrozimí. V současnosti se připrai opravenou silnicí a chodníky, tak vuje projekt na její opravu. Přípravy se
o víkendu dokázali, že nežijí pouze však neobejdou bez komplikací. „Prosoučasností, ale jako málokde jinde blém spočívá v tom, že silnice v úseku
se dokáží důstojně ohlédnout i do své ´ohrozimského kopce´ není zcela ve
vlastnictví Olomouckého kraje, ale
vlastní minulosti.

www.vecernikpv.cz

V záøí pøijdou do nového

Stražisko (mls) - Nové dětské hřiště
v dohledné době vznikne u mateřské
školy ve Stražisku. Obec na jeho vybudování získala dotaci ve výši 400
tisíc korun.

Høištì u školky

Prostějov (mls) - Novou generaci italského obalovacího stroje zn. CoLibri
mohou lidé využít v konické knihovně. Stačí, aby si přinesli knihy, sešity,
cokoliv, na co nemohou sehnat obaly,
a v knihovně je rádi obalí. Tímto způsobem lze výrazně zvýšit užitnou hodnotu
všech běžných formátů knih, pracovních sešitů, sešitů, atlasů, encyklopedií,
různých dokumentů, obrazového materiálu apod. Dodávaný materiál je velmi
vhodný ke zvýšení životnosti publikací
u měkké a brožované vazby.

Balí knihy jedna báseò

Čehovice (mls) - Rekonstrukci místní komunikace plánují v Čehovicích.
Jedná se o jednopruhovou komunikaci s navrhovanou rychlostí 50 kilometrů v hodině. Konec cesty se nachází
u sochy sv. Floriána a bude napojen na
stávající asfaltovou komunikaci. Projekt již získal stavební povolení, stavba
by měla být dokončena nejpozději do
dvou let.

Opraví cestu ke svatému

Určice (mls) - Moderních učeben by se
po prázdninách měli dočkat žáci školy
v Určicích, stavební firma se již pustila
do práce. Modernizace řeší rekonstrukci
kombinované učebny chemie a fyziky,
zeměpisu a vybudování nové multimediální jazykové učebny z prostor knihovny. Rekonstrukce se dotkne i kabinetů.
Odborné učebny budou nově vybaveny moderními pomůckami, vylepší se
i zázemí tělocvičny. Podmínkou získání
dotace 6,5 milionu korun bylo zajištění
bezbariérovosti školy.

ČECHY POD KOSÍŘEM Ani minulý týden se neobešel na silnicích
Prostějovska bez případu srážky
vozidla se zvěří. Tentokrát srna
způsobila na autě u Čech pod Kosířem výraznou škodu předtím, než
uhynula a převzali si ji myslivci.
„Ve čtvrtek osmadvacátého června
před jednadvacátou hodinou došlo
na komunikaci mezi Čechy pod Kosířem a Služínem ke střetu osobního
automobilu s lesní zvěří. Srna čtyřiačtyřicetiletému řidiči do cesty z levé

strany vběhla náhle a ten na ni nestačil
zareagovat. Po střetu s vozidlem srna
uhynula. Ke zranění osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 82 tisíc korun,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Jak dodal, alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Mrtvou srnu si na místě převzal člen
místního mysliveckého sdružení.
(mik)

/ "   ! % = >   
       #
"#   !

PIVÍN Minulou středu 27. června po
sedmnácté hodině došlo na místní komunikaci v obci Pivín k dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem.
„Šedesátiletý řidič na úzké komunikaci
nedodržel potřebný boční odstup a bokem návěsu poškodil sloup veřejného
osvětlení, oplocení zahrady a poté i kovové zábradlí mostku,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 21 000 korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou a jeho
přestupek na místě vyřešili uložením pokuty ve výši tisíc korun.
(mls)
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KOSTELEC NA HANÉ Předminulou sobotu 23. června pět
minut před osmou hodinou došlo v křižovatce ulic Legionářské a Revoluční v Kostelci na Hané k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů.
„Dvaadvacetiletý řidič Škody Octavie vjel do křižovatky z vedlejší
komunikace v době, kdy tam po hlavní komunikaci jel osmadvacetiletý muž řídící automobil značky Volkswagen. Došlo ke střetu
vozidel, po kterém se Volkswagen převrátil na pravý bok,“ popsal
tento karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče Volkswagenu a spolujezdkyně ze Škody. Oba byli převezeni do prostějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
150 000 korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
(mls)
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Martin ZAORAL

otkou, obojí bylo používáno u pluhů
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
při obdělávání půdy na Hané. Průvod
došel až k pomníku před obecní škopro Večerník
lou, který byl zejména díky místním
sokolům vybudován v červnu 1924.
„Teprve o šest let později byl do obce
zaveden elektrický proud a vznikla zde
PIVÍN Český národ ve svých dějinách prošel řadou tvrdých zkoušek. první telefonní stanice,“ zabrouzdal do
Přineslo mu to nejedno utrpení, ale jen díky němu si však mohl od- historie Pivína starosta Jan Vrána.
povědět na otázku, kdo byl v našich dějinách kdo? Kdo byl slušný, Kolem pomníku chodila většina
kdo byl věrný, kdo chtěl dobré, kdo sloužil, kdo nenáviděl, kdo se točil místních do zdejší školy, ne všichs větrem a kdo myslel vždy jen na sebe. Čas však plyne a v nastalém ni ze současníků však vnímají jeho
míru a blahobytu lidé na tohle všechno zapomínají. Připomenout smysl, který v něm spatřovali jesi odkaz svých předků, oslavit 100 let od založení samostatného jich předci. „V poslední době jsem
Československa a setkat se společně na návsi své vesnice se uplynu- se setkal s řadou dotazů, proč u nás $ %   (!  4        &! %  
v Pivíně slavit výročí vzniku republi%  '  4 '  4   '  #
lou sobotu rozhodli v Pivíně. A Večerník byl u toho!
ky. Myslím, že tím hlavním důvodem
Celá akce byla zahájena slavnostním čele dvojice krojovaných dětí nesou- je vyjádření úcty k našim dávným se mohli mít v samostatném státě Do Pivína přijali pozvání hejtman
průvodem od Obecního domu. Za cích obecní černo-červeno-zelený spoluobčanům, kteří za první světové o něco lépe,“ vyjádřil se místostarosta Ladislav Okleštěk, senátorka Bozvuků dechové hudby kráčela v jeho znak se stříbrnými krojidly a zlatou války obětovali svůj život, abychom Pivína Kamil Štětař.
žena Sekaninová či Lambert Wichterle – potomek majitelů továrny na
zemědělské stroje WIKOV. Nebylo
3x foto: Martin Zaoral
to náhodou. Právě mlátička stejné
saa
značky je již řadu let v majetku pivínské Divadelní společnosti Větřák. Ta
si pro přítomné připravila vystoupení
a zároveň prezentovala svoji historii
plnou humoru i obětavosti, která se
začala psát v prosinci 1991. Vystoupení si připravili také zástupci Československé obce legionářské. Významnou
roli při celých oslavách bezesporu
sehráli místní hasiči, kteří dokázali, že
8              &#
$'           #
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čilý spolkový život by Pivínu mohli
    #
závidět v mnoha vesnicích a všech
městech.
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PIVÍN
SI PŘIPOMNĚL STO LET OD VZNIKU REPUBLIKY
V malé obci žijí přítomností, nezapomínají však na odkaz předků
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David Bartoš, umělec, hudebník a vedoucí Galerie Cyril nejen
o sobě a jejím zrodu, ale také o umění, hudbě a kulturním dění

PROSTĚJOV Jako rodilý Prostějovan má zájem o to, aby město
bylo bohaté na kulturu. O to se
snaží v Galerii Cyril, kterou vede
a kam si zve zajímavé hosty, aby
zde předvedli něco ze svého kumštu. Prostějov vnímá jako místo
s dobrým potenciálem, se kterým
se dá pracovat a ze kterého by lidé
nemizeli při první příležitosti. Sám
se vydal na studia do Olomouce
a do Brna, aby nyní pracoval na
osvětě společenského dění. O což
se stará i jako zpěvák skupiny Chilli
Weather.
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Jak ze svého pohledu vnímáte
výtvarnou scénu v Prostějově?
„Z mého pohledu bylo výtvarné
umění ve městě ještě před pár lety
zakotveno v určitých vzorcích, podle
kterých fungovalo hlavně v podobě
menších galerií. Ale tak to dosud funguje ve spoustě měst. V Prostějově
je poměrně silná skupina fotografů,
takže spousta výstav byla zaměřena
hlavně na fotografii. Já sám jsem to
nereflektoval do doby, než jsem se
osobně začal uměním zabývat. V tom
momentě se mi nabízela srovnávání
s jinými městy a došel jsem k názoru, což bylo kolem roku 2015, že zde
chybí nějaká výstavní instituce, která
by prezentovala široké veřejnosti současné umění. Z Prostějova a okolí totiž pochází poměrně dost šikovných
současných umělců, ale ta výstavní
platforma, která by je na domácí půdě
reprezentovala, tady chyběla. Postupem času se to začalo lepšit. V současné době vnímám především Kulturní
klub Duha a Galerii Cyril jako dvě
výstavní instituce, které přinášejí současné umění a nabízejí tak divákům
možnost udělat si o současných trendech v umění vlastní obrázek. Tento
pohled je však čistě subjektivní.“

yy Pak je tady muzeum...
„Podle mého názoru by to měla
být dominantní kulturní instituce,
co se týká výstav, ale vlastně nejen
jich. Osobně by se m líbilo, kdyby
se Muzeum a galerie v Prostějově,
jak se celá instituce nazývá, více
reflektovalo současnou a nedávnou
výtvarnou tvorbu a umění etablované nejen na české umělecké a kurátorské scéně.“
yy Co mladí umělci v Prostějově?
„Myslím, že to tady po této stránce
ožívá. Především zásluhou, dle mého
pohledu, kvalitní střední umělecké
školy. Mají tam skvělé malíře a multimediální umělce z řad učitelů i žáků.
Je zde velká základní umělecká škola,
tři gymnázia a i soukromá umělecká
škola, takže potenciál nechybí. Teď
jde o to, dát těm mladým umělcům
prostor či záminku, aby tady zůstali,
nebo se přinejmenším do Prostějova
vraceli.“
yy Vy sám jste z Prostějova. Neláká vás také se přesunout někam
jinam...
„V současné době ani ne. Já mám
hodně blízko k olomoucké scéně,
protože jsem tam studoval u docenta Vladimíra Havlíka, takže to není
daleko. Následně jsem ještě tři roky
strávil v Brně. Chtěl bych právě nějakým způsobem narušit ten vzorec
vyprazdňování menších měst, kdy se
nadaní umělci centralizují především
v těch velkých, jako jsou Praha, Brno
a podobně. Pak ta menší města jako
Prostějov a další strádají. To se však
netýká jen umělecké či kulturní scény,
ale jedná o obecný jev ve všech spektrech společnosti.“
yy Jak jste se dostal k umění?
„Odmalička jsem chodil na ‚zušku´,
kde jsem maloval a podobně, takže
takový klasický příběh. Ale potřeboval jsem si poté k tomu znovu najít
sám cestu. Na gymplu jsem tomu
totiž moc nedal, bylo to takové mé
líné období. (úsměv) A jelikož máme
v rodině architekty, tak jsem se také
přihlásil na architekturu, což ale nevyšlo. V Olomouci mě pak zaujal
obor výtvarky a společenských věd,

takže jsem šel na přijímačky a dostal
se. Tam si člověk vyzkouší všechny
ateliéry, kresbu, sochu, malbu, keramiku a tak dále. Je tam také ateliér,
který se jmenuje intermedia pod vedením zmíněného docenta Havlíka.
Hodně mě oslovil a rozšířil mé obzory v tom, co já osobně považuju za
umění, nebo co se dá v rámci umělecké či kreativní činnosti všechno
dělat a proč. Tehdy jsem začal více
vnímat současné umění. To mě dovedlo k tomu, že jsem po skončení
bakaláře v Olomouci pokračoval dál
v magisterských studiích nejen
tam, ale i v Brně na Fakultě výtvarných umění VUT.“
yy Momentálně vedete Galerii
Cyril, která se rozprostírá ve
čtyřech patrech kostelní věže.
Jak vás napadlo udělat galerii
na tak nevšedním místě a jak
těžké je něco takového zrealizovat?
„Tuhle otázku už jsem párkrát
dostal a špatné je, že už si přesně nepamatuji, jak to od prvního momentu bylo... Ale asi
nějak tak, že během studií
na vysoké škole jsem přestal víceméně chodit do
kostela. Moje rodina je
věřící, do kostela chodí
pravidelně a já jsem tam
někdy v roce 2015 také
zašel. Ve věži, kde je
dnes galerie, byl strašný
nepořádek a v kostele
zaznělo pár hlasů, že by
se s těmi prostory dalo
něco dělat. Vzhledem
k tomu, že moje mamka
se pomáhá starat o kostel, dostalo se téma galerie

půjde i tady. Veškeré kontakty se dají
najít na našich webových stránkách
www.galeriecyril.cz.“
yy Díky těm prostorům vznikají
hodně specifické instalace výstav...
„To je pravda. Instalace tam bývají
složité, protože to je velmi rozmanitý
prostor – půda, schodiště. Specifické to je i tím, že se nachází v kostele,
takže tam je také ideologický rozměr,
vedle toho fyzického. To znamená, že
některé výstavy by do těch prostorů
vůbec nepasovaly jako třeba v klasické galerii. Proto hodně prací vzniká

což je cena pro české umělce do
pětatřiceti let. Bára má tak vysoké
produkční a kurátorské zkušenosti, které nám ze začátku pomohly,
když měla nějaký tip na výstavu, tak
se to připravilo, a ona sama byla kurátorem výstavy. Její přístup mě poměrně dost naučil, například kurátorskému vytrvalému naslouchání
a diskusi s umělcem. Později se výstavy řešily takzvaným stylem open
call a umělci se nám mohli ozývat
sami, pokud měli zájem u nás vystavovat. V tuhle chvíli pořád funguje

Myslím, že to tady ožívá a potenciál zde
nechybí. Teď jde o to, dát mladým umělcům
prostor či záminku, aby tady zůstali, nebo se
přinejmenším do Prostějova vraceli...

open call,
nebo si vybírám
umělce sám.“
yy Kromě Galerie Cyril spolupracujete s kinem Metro 70, kde
se také pořádají vernisáže a různé
akce.
„Je to tak. Zatím tam proběhla, myslím, jedna výstava z mé strany a v přípravách jsou na tento rok určitě
ještě tři nebo čtyři další,
které budu kurátorovat. Je to moc fajn,
jakým směrem
se kino ubí-
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k diskuzi i ke mně a nakonec se řeklo,
proč ne. Velký dík patří všem lidem
z farnosti i ostatním, kteří pomáhali
s úklidem, malováním a dalšími věcmi, aby se tam mohlo začít vystavovat. Loni se výstavní prostor rozrostl
ještě o půdní část. Jelikož ale fungujeme jako nezisková galerie, nemůžeme si dovolit, aby byla pořád otevřená. Otevíráme tak od deseti do
jedenácti každou neděli, v ideálnějším případě po domluvě přes telefon
nebo e-mail. V Praze takhle funguje
spousta galerií, takže si myslím, že to

rá a jak to ředitelka Barbora Prágerová žene dopředu. Seznámili jsme
se v průběhu loňského roku, takže
když mě oslovila, řekl jsem si, proč
ne. V tomto případě se pokouším
vybrat umělce, kteří mají z výtvarného umění přesah i do multimediální tvorby, například grafiky či filmu
a videa.“
yy Mimo galerii jste také hudebník. Už dlouho hrajete ve skupině
Chilly Weather, kterou jsme mohli slyšet na Noci kostelů. Jak se to
vše dá stíhat?

přímo na místě, čemuž se pak říká
site-specific výstava (místem specifické
dílo - pozn. redakce). Jsou ale i výstavy,
které to příjemně narušují, jako například výstava Magdaleny Turzové,
kterou představují klasické, ale i moderní malby.
yy Jak k vám umělci dostanou své
výstavy?
„Já jsem v tom ze začátku nechtěl
být sám, takže jsem do toho vtáhl
svoji spolužačku Barboru Ciprovou, která dělá asistentku produkční Ceně Jindřicha Chalupeckého,

„Já jsem o tom
dnes
zrovna
přemýšlel. Chtěl
bych se tomu všemu věnovat úplně
na sto procent, ale to
bohužel nejde. Kromě
hudby a umění mě baví také
lezení, takže máme s kamarádem
lezecký kroužek pro děti. Je potřeba
si umět rozdělit čas na všechny povinnosti, koníčky a záliby. Také se
to musí brát tak, že co člověka v práci nebaví, ho minimálně obohatí
o zkušenosti. Každopádně nějakým
způsobem se stíhat vše dá a pro mě
je strašně super, že věci, na které přijdu v hudbě, můžu aplikovat v umění a naopak. Navíc mě těší, když vím,
že svým konáním dělám něco, doufám dobrého, pro společnost.“
yy Pro každou skupinu, která
se tím primárně neživí a její členové mají jinou práci a spoustu
jiných koníčků, je nejtěžší se
vůbec scházet na zkoušky. Jak to
máte vy?
„My jsme měli docela velkou výhodu, že jako kapela jsme začali na
škole. Tři z nás jsou výtvarnici a jeden antropolog, takže zkoušky
mohly být přímo na katedře v ateliéru. Teď už
to je samozřejmě
složitější,
ale

podařilo se nám najít přímo tady
v Prostějově zkušebnu a scházíme
se jednou za týden, možná tak za
čtrnáct dní. Také nám pomáhá to,
že členové nejsou roztahaní po celé
republice, ale všichni jsou v Prostějově a Olomouci.“

vizitka
DAVID BARTOŠ
✓ narodil se 25. ledna 1993 v Prostějově
✓ studoval na Wolkerově gymnáziu v Prostějově,
poté v Olomouci a v Brně
✓ momentálně vede Galerii Cyril,
která sídlí v kostele sv. Cyrila a Metoděje
✓ od roku 2017 je učitelem výtvarné výchovy, grafických
a audiovizuálních programů na Moravské střední škole v Olomouci
✓ mezi jeho koníčky patří umění, hudba a lezení, je i lezeckým instruktorem
zajímavost: ve svém vytíženém programu si najde i čas, aby pomáhal
jako dobrovolník na veterinární stanici v Kostelci na Hané.

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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RYCHLÝ
DO OPRAV NA ŠKOLÁCH JDOU REKORDNÍ INVESTICE 
„Budovy škol a mateřinek stárnou, opravy budou častější,“
míní náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková

Pošta mimo provoz
Prostějov (red) – Pobočka České
pošty Prostějov 1 na Poděbradově
náměstí bude uzavřena. Důvodem
je plánovaná rekonstrukce prostor
pro veřejnost. „Oznamujeme uzavření pobočky Prostějov 1, a to ve
dnech 3. července, 4. července a 7.
července z důvodu plánované rekonstrukce prostor pro veřejnost.
Uložené zásilky po dobu uzavření pošty Prostějov 1 bude možné
vyzvednout na poště Prostějov
4 v Plumlovské ulici. Důchody
budou připraveny k vyzvednutí
na poště Prostějov 2 v Janáčkově
ulici,“ uvádí se na webových stránkách města.

PROSTĚJOV Každoročně stejná písnička. Dva měsíce prázdnin
využívá město vždy k tomu, aby zajistilo veškeré potřebné opravy v budovách základních a mateřských škol v Prostějově. Někdy
jde o náročnější rekonstrukce, jindy zase o drobné opravy interiéru, sociálních zařízení nebo naopak venkovních prostor. Také
letos putují miliony korun na tyto účely, přičemž v tomto roce
jde doslova o rekordní investice!
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stavební rekonstrukce a opravy školních budov bìhem prázdnin

4500000

5000000

Prostějované si vytřídili peníze na bionádoby Město chce pozemky

PROSTĚJOV Třetí místo v soutěži Olomouckého kraje získal Prostějov v soutěži
O keramickou popelnici, ve které hrálo
hlavní roli množství vytříděného odpadu.
Co bude s odměnou?
Bronzové umístění přineslo městu peněžitý
dar ve výši patnáct tisíc korun, které mu poslal
Olomoucký kraj. „Za třetí místo bych chtěl poděkovat občanům města. Získané finance využijeme k dalšímu nákupu nádob na bioodpad,“
vysvětlil náměstek primátorky statutárního
města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Město chce pořídit celkem 550 kusů bionádob
o objemu 240 litrů a 10 kusů kontejnerů na
bioodpad o objemu 770 litrů. Magistrát v této
souvislosti podal žádost o dotaci. „Celkové
náklady jsou vyčísleny na zhruba sedm set padesát tisíc korun,“ doplnil náměstek Pospíšil
s tím, že Státní fond životního prostředí v současnosti žádost vyhodnocuje a rozhodnout by
měl o letních prázdninách.
(mls)

pro parkoviště

za nádražím
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PROSTĚJOV Společnost PV-Recykling míří
do prostějovské průmyslové zóny. S městem
míní vyměnit pozemky, které vlastní za hlavním
nádražím. Vzhledem k jejich velikosti si však
bude muset doplatit.
PV-Recykling se obrátil na vedení magistrátu s návrhem směny pozemků za hlavním nádražím za ty
v prostějovské průmyslové zóně. Zájem má o pozemky o výměře 13 538 m2 v Kralické ulici, které
chce vyměnit za pozemky o výměře cca 5 091 m2.

Opraví bazén
Prostějov (mls) - V rozpočtu
města Prostějova pro letošní rok
zastupitelé odsouhlasili finance
na projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci bazénu a střechy Základní školy v ulici Dr. Horáka.
„Z důvodu zjištění závad mimo původní zadání muselo dojít k rozšíření projektové dokumentace a tím
i k navýšení finančních prostředků
na částku 367 tisíc korun,“ vysvětlil
první náměstek primátorky statutárního města Prostějov Zdeněk
Fišer (ČSSD).

Koupalištì ve Vrahovicích
má správce
MŠ Žešov
45000

ZŠ Palackého
470000
MŠ Smetanova
400000
MŠ Husovo náměstí
370000
MŠ Mánesova
320000
MŠ Rumunská
250000

960000
MŠ Moravská
817000
ZŠ Dr. Horáka
700000
MŠ Partyzánská
530000

MŠ Dvořákova
1500000
ZŠ Jana Železného
1380000
ZŠ Melantrichova
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MŠ Partyzánská

Rekordní ale hlavně proto, že přes letní
prázdniny bude finišovat nástavba jednoho z pavilonů Základní školy Jana
Železného. „Výstavba nových učeben
tam probíhá podle plánu a zaplatíme
za ni devětadvacet milionů korun,“ objasňuje Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov.
Ale stavbaři po konci školního roku
budou mít práci na dalších dvou desítkách školských zařízení, jejichž zřizovatelem je magistrát. „Důležité je říct, že
pro tyto investice využíváme ročních
odpisů školních budov, což dělá dohromady okolo jedenácti milionů korun.
Tyto prostředky vždy vracíme do jejich
oprav. A nejde pouze o prázdninové investice, řada oprav už proběhla od začátku roku,“ zdůrazňuje žena zodpovědná
za školství.
Mezi finančně i stavebně nejnáročnější akce letošních prázdnin
budou patřit kromě již zmiňované

Sportcentrum

Michal
KADLEC

29000000

pro Večerník

výstavby učeben na ZŠ Jana Železného i výměna podlahy v hale
Sportcentra v Olympijské ulici
a také první etapa rekonstrukce interiéru Mateřské školy v Partyzánské ulici. „Obě tyto akce si vyžádají
investice za zhruba pět milionů korun
a již od začátku tohoto roku byly zařazeny zvlášť do rozpočtu města,“ potvrzuje Hemerková. „Během těchto dvou
měsíců volna nás pak čekají další opravy zařízení, interiérů, školních hřišť,
osvětlení či plotů. Bude to mnohdy
náročné na čas, ale všechny stavební
firmy se zavázaly, že veškeré práce stihnou do jednatřicátého srpna,“ ujišťuje.
Rekonstrukční prázdninové práce se týkají i mnohých školek, ale
Večerník zajímala i situace okolo
samotného provozu těchto zařízení
během července a srpna. „Na základě
požadavků rodičů bude v jednotlivých
lokalitách města otevřena pouze jedna
nebo maximálně dvě mateřinky, které
zůstanou v provozu. Podle aktuální situace budou tyto mateřinky zajišťovat
běžné služby. Od ředitelů či ředitelek
mateřských škol vím, že o prázdninové
umístění dětí projevilo zájem sto čtyřicet rodičů v různých termínech,“ prozradila Ivana Hemerková.

ZŠ Jana Železného

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Prostějov (mls) - V současnosti
běží výstavba padesátimetrového
bazénu ve Vrahovicích. Po jeho
dokončení bude provoz zajišťovat
Domovní správa Prostějov. Výše
nájemného na následující rok bude
tisíc korun.

 

ve Vrahovicích
Prostějov (mls) - Nový most pro
pěší přes Hloučelu vznikne ve Vrahovické ulici kousek za hlavním
nádražím. „Vznikl požadavek na
doplnění původní projektové dokumentace, která se rozšíří o předpokládaný náklad sedmatřicet
tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky. Stavba přijde na
4 miliony korun.

„Zbytek ceny by společnost pochopitelně doplatila,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko), podle něhož je získání pozemků v této lokalitě
strategické kvůli celkové rekonstrukci nádraží. Tu
České dráhy chystají už několik let. „V místech nabízených pozemků by v budoucnu mohlo vzniknout parkoviště,“ vysvětlil náměstek, proč magistrát
na nabídku soukromé firmy předběžně kývl. Mimo
jiné však ještě zbývá vyřešit zástavní práva, jimiž
jsou pozemky za nádražím zatíženy.
(mls)

Na auto spadl KUS MOSTU BABETA SRAZILA

PROSTĚJOV-ŽEŠOV Je to známá věc: silniční mosty v České republice nejsou v dobrém stavu. Už letos
v květnu jsme informovali o případu, kdy z dálniční
estakády Haná začaly odpadávat kusy betonu. V tuto
chvíli se opravuje alespoň most vedoucí z Prostějova
do Žešova. I tam však došlo na začátku týdne k nehodě.
Minulé pondělí 25. června po sedmé hodině řídila
osmadvacetiletá řidička osobní automobil značky Volkswagen po dálnici D46 ve směru na Vyškov. „Při průjezdu pod mostem mezi obcemi Prostějov a Žešov měl
na čelní sklo vozu dopadnout blíže nezjištěný předmět
o průměru asi osm centimetrů. V důsledku toho došlo
k poškození skla. Ženě se náhodou podařilo bezpečně
zastavit a věc oznámila policistům,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že ke zranění osob naštěstí
nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody na vozidle byla
předběžně vyčíslena na sedm tisíc korun,“ doplnil.
K podobné události v Prostějově došlo už v květnu. Tehdy kus mostu estakády Haná spadl na střechu automobilu těsně vedle hrany čelního skla. Stalo se na silnici, po
níž řidiči míří ve směru na Bedihošť či Kralice na Hané.
Silničáři před časem slíbili, že zkontrolují a opraví všechny ostatní dálniční mosty v okolí.
(mls)

chodce na přechodu
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PROSTĚJOV Uplynulou středu
27. června pět minut po půl desáté došlo ve Wolkerově ulici na
přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Brněnskou k dopravní
nehodě chodce s mopedem značky Babeta.
„Pětapadesátiletý řidič mopedu na
přechod pro chodce vjel v době, kdy
tudy třiašedesátiletá žena vedoucí jízdní kolo přecházela ve směru
k Brněnské ulici. Další ženě se střetu
podařilo vyhnout. Po střetu sražená
chodkyně i řidič mopedu upadli na
komunikaci a způsobili si zranění, se
kterými byli převezeni do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
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Výše způsobené hmotné škody byla zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
předběžně vyčíslena na 1 000 korun. zavinění nehody jsou předmětem
„Alkohol u obou účastníků policisté dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
vyloučili provedenými dechovými
(mls)
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zpravodajství

CYKLO-BĚH proti KY
drogám v Prostějově POOSMÉ


BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Také Prostějov se už
poosmé v řadě připojil k celonárodnímu, již 16. ročníku Cyklo-běhu za
Českou republiku bez drog, který
pořádá sdružení „Řekni ne drogám
– řekni ano životu“. Nad akcí převzal
záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu,
kulturu a petice Senátu, proto se akce
na náměstí TGM zúčastnila i senátorka Božena Sekaninová. A nejen ona...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
K čemu je vlastně tato akce dobrá? „Neustálým motorem našeho snažení v boji
proti drogové závislosti jsou statistiky,
které naši republiku řadí mezi nejhorší
státy Evropy. Víc než třetina mladistvých
ve věku 15 a 16 let už má zkušenosti
s marihuanou. To je alarmující,“ upozornil tiskový mluvčí akce Pavel Mudra.
Naproti muzeu se ve středu 13. června
tyčila velká obrazovka sloužící k osvětě i jako hlavní poutač. Zájemci z řad
kolemjdoucích dostali informační
brožurky, účastníky Cyklo-běhu, který odstartoval v Třinci, od Kroměříže

 *%+ ,

prošel Prostějovem a směřoval dál na
Moravskou Třebovou, pozdravila krátce Božena Sekaninová. „Mládež by se
měla ztotožnit s názorem, že odmítnout drogu není hanba, ale odvaha,“
podtrhla senátorka.
Za město Prostějov se připojil náměstek primátorky Pavel Smetana. „Naše
město podporuje veškeré aktivity,
které působí na mládež v rámci tolik
potřebné prevence,“ ujistil náměstek
a jeho slova dokládá zapojení Prostějova do dalšího úspěšného projektu
„Revolučního vlaku“.
Po přečtení Prohlášení o postoji k řešení
problematiky drog přítomní vyprovodili symbolicky účastníky Cyklo-běhu
na další úsek dvanáct set kilometrů
dlouhé trasy čtyřiceti městy Čech
a Moravy. Jedno kolečko okolo náměstí
těm méně zdatným naprosto stačilo.
Součástí kampaně byly také přednášky na třech školách v Klenovicích na
Hané, Prostějově a Plumlově. „Naše
sdružení už historicky přesáhlo sto tisíc
vyškolených dětí, jen za tento ročník
Cyklo-běhu chceme vyškolit dalších
deset tisíc dětí. Většinu dětí na našich
přednáškách utvrdíme, že je nesmysl
drogy brát. Včasné informace jim ukáží, že drogy pro život nepotřebují, jsou
odolnější vůči pokušení,“ uzavřel před
odjezdem na další štaci Mudra.
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U příležitosti Dětského dne, který připadl na pátek 1. června, vyhlásil PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci
s prodejnou HRAČEK ve Wolkerově ulici 31 v Prostějově „VELKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ“. Ta vyvrcholila
v uplynulém týdnu, kdy bylo na programu závěrečné páté kolo a současně vylosována trojice nejšťastnějších
„VELKÉHO FINÁLE S VYSVĚDČENÍM“.
Pravidla soutěže byla jednoduchá. Každé pondělní
vydání jsme zveřejnili jednu otázku, na kterou stačilo
znát odpověď a pak mít štěstí při losování. Podmínkou pak byl nákup na prodejně hraček v minimální
hodnotě 199 korun. Z osudí jsme pak každé páteční
poledne vytáhli DESET JMEN, všichni soutěžící
z PĚTI naplánovaných kol pak byli navíc zařazeni
do slosování „Velkého finále s vysvědčením“, které

proběhlo v již zmíněný pátek 29. června. Jeho hlavními aktéry byli manželé Chybovi, majitelé prodejny
hraček ve Wolkerově ulici.
Ve hře byla například sada dinosaurů, plyšové
hračky v čele s velkým medvědem, puzzle, stavebnice, a hlavně nafukovací branka a bazén, trampolína a zejména skluzavka s krtkem, na kterou se může
těšit celkový vítěz.

Správná odpovìï na otázku z pátého kola byla:

ZNÁMÁ POSTAVIÈKA Z VEÈERNÍÈKU
VEDLE KØEMÍLKA JE VOCHOMÙRKA.
Štěstí se usmálo na tuto desítku výherců: Markéta Navrátilová, Ivana Miklová, Simona Grulichová, Ilona Daněčková, Božena Révayová, Monika Hájková, Soňa Špičáková, Naďa Kořínková, Marie Francová, Jiřina Fučíková
Na všechny jmenované čekají v redakci Večerníku (Olomoucká 10, Prostějov) drobné ceny, které věnovala prodejna hraček ve Wolkerově ulici.

VELKÉ FINÁLE S VYSVÌDÈENÍM:
1. místo - skluzavka s krtkem
2. místo - trampolína
3. místo - nafukovací branka
4. místo – plyšový medvěd
5. místo – velké puzzle

Marcela RŮŽIČKOVÁ
Michaela HYSMANOVÁ
Tomáš HRBÁČEK
Renata HAVLOVÁ
Bohumila DAŇKOVÁ
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Ceny jsou připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov.
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.

I když jsem učitel matematiky a fyziky, učil jsem i tělocvik. Přestože mám
sport rád, fotbal mi moc nešel a míč
mě nikdy neposlouchal tak, jak bych
si přál. Protože ale kluci hráli fotbal
rádi, šel jsem si s nimi občas zahrát.
Po jedné vyložené gólové příležitosti,
kdy kopačák opět letěl daleko mimo
branku, mi jeden z žáků povídá:
„Pane učiteli, nic si z toho nedělejte.
Vy umíte matiku a neumíte fotbal. Já
zase umím fotbal a neumím matiku.“
Dodnes myslím na Františkova slova. Přestože každý člověk je originál
a každé dítě má jiné nadání, ve škole
po všech žácích vyžadujeme stejné
výkony bez ohledu na možnosti dětí.
A ty, kterým nadání pro obor chybí,
trestáme špatnou známkou. Změnit
to neznamená rezignovat na matematiku, ale na základní škole rozvíjet
především talent dítěte, kterému se
může věnovat později na specializované střední škole. Společnost se
stane bohatší o nové talenty, žáci se
budou těšit do školy a učitelé budou
objevovat, jak úžasné jsou naše děti.
Jako senátor se chci věnovat především vzdělávání. I když žáci základních škol představují jen 10 %
obyvatel republiky, tvoří 100 % naší
budoucnosti.
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu

František Meitner dobrodružství ve městě

Studenti SOŠPO připravili

prý ležel dvě hodiny
V ČEKÁRNĚ,
pak šel domů...
➢z titulní strany

PROSTĚJOV K nehodě došlo
ve čtvrtek 21. června dopoledne.
„Jel jsem z Prostějova ve směru do
Kostelce na Hané, když z odbočky
ve směru od Smržic mi auto nedalo přednost a narazilo do nás. Oba
vozy byly na odpis. Měl jsem naražený hrudník a tržné zranění na
ruce. Policista mě přesvědčil, ať se
zavolá sanitka. Zdravotníci, kteří
přijeli, se chovali velice slušně a zavezli mě do prostějovské nemocnice. Tam mě předali na ortopedicko-traumatologické oddělení,“ pustil
se vyprávění příběhu František Meitner. Jenže...
Sestra si zraněného muže coby pacienta převzala a uložila na lehátko do místnosti vedle ordinace. „To bylo něco po
jedenácté hodině. A na tom lehátku
jsem ležel přes dvě hodiny, aniž by si
mě kdokoliv všiml! Nechápu, na co
čekali. Lidé chodili do ordinace, ale na
mě se jaksi zapomnělo. Nikdo přitom
nevěděl, co mi může být. Kdybych
měl vnitřní zranění, mohl být velký
problém,“ zdůraznil František Meitner,
který si dle jeho slov přesně ve 13:15

hodin řekl, že už nemá cenu dál ležet,
zvedl se a zavolal zetě, který jej odvezl
do Kostelce. „Sám mi pak ošetřil ruku.
Po nehodě mě stále bolí na prsou a hůř
se mi dýchá, ale myslím, že to bude
v pořádku. Nikam s tím už nepůjdu,“
posteskl si Meitner, který ještě zdůvodnil, proč se obrátil na Večerník.
„Takový přístup ze strany nemocnice
mi přijde katastrofální, a proto jsem
se rozhodl na něj upozornit, aby se to
již neopakovalo!“
Nemocnice: Časové údaje nesedí
Dle zástupců prostějovské nemocnice
se vše seběhlo poněkud jinak. „Orto-

pedicko-traumatologické oddělení
Nemocnice Prostějov je vysoce kvalitním a spolehlivým pracovištěm a je
vyloučeno, abychom ´zapomněli´ na
jakéhokoliv pacienta,“ odmítá jakékoliv pochybení Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti AGEL. Expektační lůžka jsou podle jejího vyjádření
součástí traumatologické ambulance
a pacienti na nich jsou pod dohledem
kvalifikované sestry. „Postup zdravotnického personálu i umístění pacienta
odpovídaly standardům s ohledem
na závažnost jeho zdravotního stavu,
o kterém byl personál předem infor-

mován ze strany rychlé záchranné
služby. Navíc časové údaje, které pacient udává, se nezakládají na pravdě.
Přesto je nám líto, pokud měl pacient
pocit, že mu není věnována dostatečná
pozornost v době, kdy se zdravotníci
věnovali jiným pacientům s vážnějšími
obtížemi,“ uvedla Drahošová.
František Meitner si přesto stojí za
svým. „Seběhlo se to přesně, jak
jsem popsal, skutečně jsem na tom
lůžku ležel přes dvě hodiny, nechápu, když nemocnice tvrdí něco
jiného,“ stojí si za svým tvrzením
Meitner.
(mls)

PROSTĚJOV Za krásného slunečného počasí proběhla pro žáky
základních škol soutěž „Abenteuer in der Stadt“. Projekt připravili již třetím rokem studenti
Střední odborné školy podnikání
a obchodu.
Hned ráno žáky přivítali pan a paní
z Pernštejna, popřáli všem hodně
úspěchů a pak už se mohly tříčlenné hlídky vydat na dobrodružnou
cestu. „Žáci na deseti stanovištích
v centru Prostějova uplatnili své
znalosti němčiny. Jsem rád, že i letos tuto akci finančně podpořilo
statutární město Prostějov,“ podotkl ředitel školy a zároveň pros-

tějovský zastupitel Marek Moudrý.
Projekt tato střední škola realizovala již třetím rokem a i letos se
setkal s velmi pozitivní odezvou ze
strany soutěžících i pedagogů prostějovských základních škol. „Žáci
na jednotlivých stanovištích plnili
úkoly a zároveň předvedli své znalosti německého jazyka. Ze soutěžních disciplín se jednalo například
o skládání slov, ochutnávání potravin, zdolání trasy podle pokynů,
kreslení podle diktátu, odpovídání
na otázky, sčítání oken, věžiček či
stromů,“ informovala autorka projektu a učitelka němčiny Jana Mohrová.
(red)
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S bolestí v srdci vzpomínáme,
žádná slova nemohou vyjádřit bolest,
již cítíme... Osud je někdy krutý,
nevrací, co právě vzal...
Zůstanou jen vzpomínky
a v srdci velký žal.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Hledám chatu v okolí Prostějova. Tel.:
605 541 452

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

Hledám bydlení (menší RD nebo byt
2-3+1). 736 791 091
Koupím udržovaný BYT. Děkuji. Mobil
604 608 790
Hledám podnájem v Prostějově pro studentku I. ročníku ekonomické školy. Nabídněte.
777 274 614 nebo e.starovesky@seznam.cz

Dne 1. července 2018
jsme vzpomenuli 10. výročí,
co nás opustil
pan Pavel GAMBERSKÝ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
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Dne 1. července 2018
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Vladimír STANĚK
z Bílovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera
s rodinami.

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

Dne 4. července 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Vratislav KOŘÍNEK
z Čechovic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Ludmila
a dcery Petra a Iveta.

Dne 4. července 2018
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás opustil
pan Jan CHROMÝ
ze Šternova.
Za tichou vzpomínku
děkují sestry Marie, Jana
a Libuše s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Nezapomínáme, mezi námi žiješ dále.

Dne 7. července 2018
uplyne 25. 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 setra Miluška
s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům, kteří je měli
ze srdce rádi.

Žádný čas není
tak dlouhý, aby dal zapomenout.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Dne 7. července 2018
by se dožila 95 let
paní Marie JEŽKOVÁ
z Prostějova
a dne 21. března 2018
jsme vzpomenuli 3. výročí,
kdy nás opustila.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí tichou vzpomínku.
Děkuje manžel, syn a dcera
společně s rodinami.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Mějte pěkné štíhlé nohy a lehký krok.
Objednejte se na ruční lymfodrenáž
nohou. Masáže – Žeranovská 34, Prostějov. Tel.: 608 200 604
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme od
50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

Dne 3. července 2018
uplyne čtvrtý smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Milan VYROUBAL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestra, syn a celá rodina.

Dne 5. července 2018
vzpomeneme 8 let
od úmrtí naší maminky,
paní Františky HALAŠOVÉ

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

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485. Více informací
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 7. července 2018
vzpomeneme třetí výročí úmrtí
paní Libuše BUKVOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Synové
František, Rostislav, dcery
Renata a Lucie s rodinami.

a dne 17. srpna 2018
vzpomeneme 16 let od úmrtí našeho
tatínka,
pana Antonína HALAŠE,
oba z Lešan.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera Zdena s rodinou
a syn Antonín s rodinou.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdcích Tě
navždy budeme mít.

Dne 3. července 2018
by se dožil 90 let
pan Alois FLAŠAR
z Prostějova,
a dne 25. června 2018
uplynulo 7. smutné výročí
od jeho úmrtí.
Vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 30. června 2018
jsme vzpomenuli
12. 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.

Dík za to,
čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste s námi žili.
Váš odchod stále bolí, na
Vás zapomenout nedovolí.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti naposled dávali sbohem. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit a slunce hřát, ale kdo tebe
miloval, nepřestane vzpomínat.

Dne 20. června 2018
jsme vzpomenuli 23. výročí úmrtí
pana Jana KREJČÍHO

Dne 3. července 2018
vzpomeneme 3 roky od úmrtí
pana Ladislava POSPÍŠILA
z Brodku u Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Eva, děti Petra,
Marek, Květa a Milan
s rodinami.

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

Scházíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Koupím polohovací křesla,odkládací
stěny a barevné umakartové stolky.
Tel.: 605 138 473

150123020036

Dne 4. července 2018
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás opustila
paní Zdena BARTOŠOVÁ
z Vřesovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manžel a děti s rodinami.

Dne 28. června 2018
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí, kdy nás opustil
pan Jiří DOLEŽEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn Jiří,
snacha Silvie a vnučky
Veronika a Karolína.

REDAKCE BUDE VE STÁTNÍ
SVÁTEK

16011421482
18061420643

PRODÁM

15021020132

B: 
 BC
DEFGG 

Dnes, tj. 2. července 2018
vzpomínáme
10. výročí, kdy nás opustila
paní Božena VOJTĚCHOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje bratr
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

 

5. A 6. ÈERVENCE

UZAVØENA

FINANCE

Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
Prodej krmných brambor 2 Kč/kg. poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možOldřich Mlčoch, Lešany 36,
ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
tel.: 721 308 323
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
Máte problém s vašema nožičkama? EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší Tel.: 603 218 330
za vás. Nabízíme velký výběr pánských i
dámských pantoflí a sandálů s paměťovou pěnou a další zdravotní zboží. Tel.:
SEZNÁMENÍ
603 445 601
Najdu ženu pro společnou lásku života
Prodám více druhů kotoučových mag- v samotě, z okolí města Pv. Rozvedený
73/174, auto mám. Tel.: 776 210 670
netofonů. Tel.: 581 110 615

a dne 30. června 2018
jsme vzpomenuli 20. výročí úmrtí
paní Jiřiny KREJČÍ
z Klužínka.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Drahomíra a Jiřina s rodinami
a rodina Vyroubalova.

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový


   

Zdeňka Pospíšilová 1933 Prostějov
Anna Knichalová 1939
Vyškov
Arne Johan Halvorsen 1949 Prostějov
Jaroslav Tesař 1938 Čelechovice na Hané
Anna Pěničková 1942
Vincencov
Anna Karásková 1954 Myslejovice
Jitka Dostálová 1948
Otaslavice
Helena Bártová 1935 Prostějovičky

Poslední rozlouèení
Pondělí 2. července 2018
Jan Pádivý 1948 Lipová 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 4. července 2018
Štefan Kútny 1957 Plumlov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslava Mlčoušková 1950 Smržice 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Havelková 1940 Lipová 14.00 kostel Jednov
Sobota 7. července 2018
Ludmila Nováková 1940 Kostelec na Hané 10.00 kostel Čehovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Miroslav Hruda 1951
Prostějov
Marie Plevová 1925
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 3. července 2018
Helena Dušková 1937 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

Nabízím místo v Pánském kadeřnictví Prostějov na OSVČ, více info na 735 082 419.

HLEDÁTE PRÁCI?

Práce na HPP - čerpací stanice Shell Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
Prostějov přijme venkovního pro- tel.: 704 458 607
dejce. Jedná se o poskytování služeb Nabízím práci panské kadeřnici s praxí v
zákazníkům na nádvoří čerpací stanice, Pv. Sms: 774 060 374
tankování a doplňování provozních kapaRudolfovo pekařství
lin a práce související s provozem a údržpřijme pracovníky:
bou. Nabízíme stálé zaměstnání s bonu- do pekařské výroby
sy, slevy na palivo, 50% slevu na obědy.
- do studené kuchyně
Vhodné i brigádně pro studenty od 18 let.
Info na tel.: 777 140 103
Kontakt osobně Po – Pá od 10 do 14 hodiny.
v době od 7:00 do 9:00.



   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Práce na VPP - pro čerpací stanici Shell Hledám pomocníka na stavbu. Platba
v centru Prostějova hledáme posilu. Jed- denně. Tel.: 602 719 273
ná se o práci na obchodě a za pokladnou
čerpací stanice formou dlouhodobé
brigády. Nástup ihned, vhodné pro studenty od 18 let. Kontakt osobně Pondělí
- Pátek od 10 do 14 hodiny.
Zavedená strojírenská firma v Prostějově
přijme do trvalého prac. poměru (nebo
formou brigády) zámečníka – svářeče.
Výhodné plat. podmínky. Jednosměrný
provoz. Tel.: 603 211 144

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


17102621270

REDAKCE
BUDE VE STÁTNÍ
SVÁTEK 5. A 6.
ÈERVENCE
UZAVØENA

Pozice
Plat (Kè)
Asistent/-ka soudce
22 160-33 300 Kč
Kuchař/-ka
12 200-18 240 Kč
Mechanici – údržbáři
18 000 Kč
Provozní elektrikáři
21 000-26 000 Kč
Referenti logistiky – příjem a výdej 26 000 Kč
Referent/-ka technické přípravy
na oddělení realizace
17 360-26 110 Kč
Stavební dělníci
15 000-20 000 Kč
Šič/-ka
15 000 Kč
Technický dozor na oddělení
realizace
17 360-26 110 Kč
Vrátní
10 800-13 000 Kč

Provoz
Kvalifikace
jednosměnný
vysokoškolské
turnusové služby střední odborné
jednosměnný
střední odborné
jednosměnný
střední odborné
jednosměnný
ÚSV

Firma
Okresní soud v Prostějově
Domov důchodců Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv
CUKROVAR VRBÁTKY, Vrbátky
MUBEA-HZP, Prostějov

pružná prac. doba ÚSO s maturitou Statutární město Prostějov
jednosměnný
střední odborné GALVA TRANS, Držovice
jednosměnný
střední odborné Bernhardt Fashion CZ, Pv
pružná prac. doba ÚSO s maturitou Statutární město Prostějov
nepřetržitý
základní+praktická Bartoň a Partner, Držovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

18062220673

20

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Brigáda pro studenty VŠ na technologii
a výrobním oddělení HŽP

90 Kč/hod. jednosměnný
ÚSO s maturitou
HŽP, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

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

18062810715

18062710708

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Životopis zašlete na personal@semo.cz nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

18061510650

18062810712

Nabízíme:

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


soutěže

 .8
35292/128&+9,/,ý&
´
´
DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH

15

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

  

 

  "#$%'(

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Také sedmadvacáté číslo letošního roku vám přinášíme 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do STŘEDY 4. července 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.



 !"

#$%& 

Šlikova ul.
Ivo KROUPA, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  !"
#$%& 
Oldřich Machala
Alena VYMLÁTILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
OSMISMĚRKA
  !"
#$%& 
NAPŘEHRADU
Zdeňka OUJEZDSKÁ, Buková
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  !"
#$%& 
8,5,6,9
Kristýna KLEVETOVÁ, Držovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč
SU
DO
KU

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

18060160603

KŘÍŽOVKA
  !"
#$%& 
V zámku je ke zhlédnutí vzácná sbírka míšeňského porcelánu
Kryštof NOVOTNÝ, Konice
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč

Výherce získá   

 

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.

18060160600

TRADIČNÍ LETNÍ SETKÁNÍ
PŘÍZNIVCŮ ..... RYCHLÝCH KÁR

PALBA, NIKDO, VARLE, ATROPIN, PÍSTY, CHALVA, NÝMAND, SALVY, OBVAZ,
DOHAD, MASTI, VERŠE, KAOLÍN, SÝPKA, ŠŤOUCH, SMRAD, VOLBA, DINGO,
TYRAN, SVÍTAT, SAUNY, VĚDEC, CHVAST, CHMÝŘÍ, SKRÝŠ, ZLATO

Výherce získá    

 

17091361036

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá
   

 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili zpěvačku, která se uplynulý
čtvrtek představila na zámkuv Čechách pod Kosířem...

Výherce získává POUKAZ
     

16020561568



Výherce získá POUKAZ 
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zveme vás...

TIPku
LETNÍ KINO ZAČÍNÁ PROMÍTAT
KDY: STØEDA 4. - NEDÌLE 8. ÈERVENCE
KDE: LETNÍ KINO MOSTKOVICE

Prázdniny začínají a spolu s ním i sezóna letního kina v Mostkovicích. Uplynulou neděli odstartoval letošní program animákem Já, padouch 3 a na tento týden si pro vás pořadatelé
připravili hned pět různorodých filmů. Tak na co čekat? Přijďte si užít romantiku pod hvězdným nebem!
Středa 4. července se ponese v duchu akční fantasy. V Mostkovicích se bude od 21:30 hodin promítat snímek Thor: Ragnarok.
Thor bude tentokrát uvězněn na opačném konci vesmíru bez
svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem,
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – zkázu svého
domova a konec asgardské civilizace.
Ve čtvrtek 5. července ve stejný čas budete moci zhlédnout českou komedii Bajkeři, ve které uvidíte, jak to dopadne, když se
současná generace mladíků přenese z virtuálního světa do reality.
V pátek 6. července od 21:30 hodin zje na programu nová česká

komedie Dvě nevěsty a jedna svatba od režiséra Tomáše Svobody, v níž vás pobaví Anna Polívková, Eva Holubová, Bob Klepl,
Jan Dolanský a další.
V sobotní české komedii Špindl ve 21:30 hodin opět uvidíte
Annu Polívkovou, ale třeba i Oldřicha Navrátila nebo Jakuba Koháka. Snímek se řídí heslem: „Co se stane na horách, zůstane na
horách...“
A neděle 8. července bude stejně jako předchozí týden patřit pohádce. Od 21:30 hodin se můžete přijít podívat na Auta 3, kde
legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová
generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. „Měli byste dorazit na film s dětmi dřív, společnost Zábavné atrakce si totiž pro vás připravila překvapení před filmem!“
lákají pořadatelé.
Vstupné činí povětšinou 90 korun a lístek zakoupíte na místě.

 DIVADEL
 

Trabanty míří do „Žraloka“

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. července
17:30 Jo Nesbø: Doktor proktor
a vana času
rodinná německá komedie
20:00 Věž. Jasný den
polské drama
úterý 3. července
17:30 Planeta Česko
dokument ČR
20:00 Tátova Volha
česká komedie
středa 4. července
17:30 Coco
animovaná komedie USA
20:00 Černí
chorvatské válečné drama
čtvrtek 5. července
17:30 Ant-Man a Wasp
americké akční sci-fi
20:00 Manžel na zkoušku
romantická komedie USA
pátek 6. července
15:30 Neuvěřitelný příběh
O obrovské hrušce
dánský animovaný film
17:30 Ant-Man a Wasp
20:00 První očista
americký horor
sobota 7. července
15:30 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
německý rodinný fantasy film
17:30 Ant-Man a Wasp
20:00 První očista
neděle 8. července
10:30 Pat a Mat znovu v akci
animovaný český film
15:30 Neuvěřitelný příběh
O obrovské hrušce
17:30 Ant-Man a Wasp
20:00 Escobar
španělské drama

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 4. července
21:30 THOR: RAGNAROK
sci-fi komedie USA
čtvrtek 5. července
21:30 BAJKEŘI
česká komedie
pátek 6. července
21:30 DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA
komedie ČR
sobota 7. července
21:30 ŠPINDL
česká komedie
neděle 8. července
21:30 AUTA 3
animovaný film USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
VÝSTAVY
Magdalena Jansové - Shadows, Terezie Foldynové, Dariny Kubíkové - Obrazový narativ

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. září
GRAND HOTEL
výstava fotografií současné české charismatické fotografky tvořící pod pseudonymem
Tereza z Davle, o jejíž práce je zájem i v zahraničních galeriích. Kolekce představí
návštěvníkům asi 40 fotografií, na nichž
jsou uhrančivým způsobem zachyceny
v různých pokojích a kulisách Grandhotelu
ženy a dívky. Přesto, že se nejedná o profesionální modelky, díky způsobu, jakým je
fotografka ztvárňuje, jsou výsledkem mimořádně přitažlivé snímky.

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042, VECERNIK@PV.CZ

akce v regionu...

aneb, co se
kde děje…
Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ
PALÍRNĚ V EVROPĚ
Víte, že v Čechách máme výjimečnou
palírnu, která je ještě o 90 let starší než
nejstarší slavná irská palírna Bushmills?
V našem muzeu je připravena mimořádná výstava, která zaujme návštěvníky
přehledným textovým a obrazovým
zpracováním vývoje Palírny U Zeleného
stromu od roku 1518 až do současnosti
a mimo jiné jim během audiovizuálního
představení přiblíží dění kolem destilování alkoholu v Prostějově za posledních
pět set let .

Zámek Prostìjov
pondělí 2. července
16:00 OSMISMĚRKY
vernisáž výstavy Dáši Lasotové,
která potrvá do 29. července

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Konice
pondělí 2. července
19:00 MATYÁŠ NOVÁK
klavírní vystoupení
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Letos netradičně čtyřdenní bude největší sraz trabantů ve
střední Evropě, který se bude konat už od čtvrtka 5. až do neděle 8. července v Autokempu Žralok v Plumlově. Sejdou se tam majitelé a obdivovatelé značek Trabant, Wartburg a dalších vozidel koncernu IFA. V příjemném
prostředí autokempu pod plumlovským zámkem potkáte legendární vozy v nejúžasnějších tuningových a recesistických úpravách i vozy v původním historickém
stavu. Pro účastníky i návštěvníky srazu bude připraven program.

Kostýmované prohlídky zámku
Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. července se od 16:30 do 19:30 hodin se uskuteční Kostýmované prohlídky zámku v Čechách pod Kosířem, které s vtipem a hravou fantazií
představí méně známé dějiny někdejších majitelů tohoto sídla, a sice aristokratického rodu Silva-Tarouců.

Třicetiletá válka v Plumlově
Akce s názvem Plumlov v temné době války třicetileté se na místním zámku bude konat od pátku 6. do neděle 8. července. Program bude probíhat vždy od 9:15 do 17:30
hodin, hodinu po poledni bude k vidění bitva. Vystoupí skupiny historického šermu
Nuntius Regis, Promachos a Allegros, kejklířská a divadelní společnost Komedianti
a akrobat Tomáš Bílek.

V Určicích oslaví 130 let od založení SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Určicích oslaví ve čtvrtek 5. července 130let od svého
založení. Od 9:00 do 12:00 hodin bude probíhat prohlídka Hasičské zbrojnice v Určicích, ve 14:30 hodin začne mše v kostele sv. Jana Křtitele. Slavnostní průvod obcí za
hudebního doprovodu kapely Markovanka vyjde v 16:00 hodin, který bude spojený
s kladením věnců u sochy sv. Floriána a pomníku padlých a skončí u místní sokolovny. Následovat budou ukázky hasičské techniky a volná zábava.

Duatlon u Podhraďáku
Na neděli 8. července je v kempu Žralok naplánován Plumlovský duatlon. Na závodníky by mělo být připraveno nejprve 3,5 km běhu, následně 12 km na kole a na konec
2,8 kilometru běhu. Závodit se má ve čtyřech věkových kategoriích. Organizátoři si
pro tento závod dali ambiciózní limit minimálně 250 účastníků, takže je otázkou, zda
se akce vůbec uskuteční...

7.7.
13-16 hodin
sobota

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 18. července
LOVE MESSAGES
- MAGDALENA TURZOVÁ
výstava

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství
s Mgr. A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči
o dítě s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

REDAKCE
BUDE VE
STÁTNÍ SVÁTEK
5. A 6. ÈERVENCE
UZAVØENA

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549
777 oznamuje, že poradenské pracoviště
v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

18062820716

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice
Maria Hretculesei z Rumunska, které
je přítomná nejen během kreativních
dílen, ale i spousty dalších akcí, přičemž
aktuálně je k přečtení na webu první díl
E-VoiceS

18050470464

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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Naleznete
uvnitř

TIŠTÍNSKÉ
HODY

 Nejen móda v proměnách času. To byl podtitul společenské akce
vMalémHáječku
strana 19

ESKÁČKO DO AKCE

 Prostějovští fotbalisté odstartovali
přípravu a hned sehráli první zápas
strana 23
protiVítkovicím.

   

Koncert známé
zpìvaèky hostily
Èechy pod Kosíøem
strana 18
JEDNOU

 Výstava obrazů „Dáša Lasotová - OSMISMĚRKY“ začne vernisáží 2. července
v 16:00 hodin ve výstavním sále Regionálního informačního centra na prostějovském zámku.
 Vstup do venkovní části kušistické
sezóny se vydařil zástupcům obou regionálních oddílů na jedničku. Kušisté Kostelce na Hané a Plumlova opanovali pohár
u Opavy. Více čtěte v příštím Večerníku

REDAKCE

 
  
    
 



klidné
svátky

/  11 I 4 'J     AK 
 4   ( 8A ?586A5!        
 L "( 8A ;MEA '    ' % '(
 5 )+,N#
"#    

Marek Sonnevend
PROSTĚJOV Dva červnové víkendy plné důležitých závodů vyšly členům Raft Teamu
Tomi-Remont Prostějov výborně, téměř až fantasticky. Rezultoval z toho příval prvenství, občas nějaké druhé či třetí místo a zcela výjimečně pozice mimo stupně vítězů. Bez
ohledu na věkové kategorie tak stále platí: hanáčtí vodáci jsou v nafukovacích člunech
na divoké vodě nejlepší z republiky!
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ODĚVÁŘKY
SE VRÁTILY

 Volejbalistky TJ OP Prostějov budou i přes sestup nadále hrát druhou
ligu.Jakjetomožné?
strana 30

Václav Obr byl nominován na V sobotu přijede
ŠLÁGR VEČERNÍKU – MALÁ KOPANÁ

osobnost
Moravy
ČECHY POD KOSÍŘEM Kdo je osobností
Moravy? Na tuto otázku už třetím rokem hledá odpověď anketa. Hlasování v ní se rozběhlo
v neděli 1. července. Mezi jedenáctkou nominovaných najdete i majitele Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem Václava Obra.
V případě vítězství by se Václav Obr ocitl ve skutečně dobré společnosti. Loni v anketě zvítězil
muzikant Jiří Pavlica, předtím to byl spisovatel
a folklorista zabývající se Slováckem Jiří Jilík mimo jiné autor známé knihy Žítkovské bohyně.
„O své nominaci vím a určitě mě potěšila.
Nicméně anketu po pravdě řečeno moc nesleduji, mám teď jiné starosti,“ reagoval na svoji
nominaci Václav Obr.
Hlasovat pro něj můžete na webových stránkách www.osobnost.moravy.eu, kde také najdete přehled všech nominovaných.
(mls)

BANÍK!

PROSTĚJOV Nečekanou fotbalovou
lahůdku přinese prostějovským fotbalovým
fanouškům sobotní odpoledne. Na stadion
Za Místním nádražím totiž zcela neplánovaně
přijede „A“-tým Baníku Ostrava včetně téměř
už legendárního Milana Baroše.
„Baník měl hrát původně v Katovicích, ale zápas byl zrušen, takže hledal
náhradní řešení,“ vysvětlil důvod této
změny asistent trenéra Petar Aleksijević.
Eskáčko tak čeká perná sobota. Nejprve
dopoledne v 10:30 hodin v Slatinicích
změří síly s juniorkou Zbrojovky Brno,
poté odpoledne v 15:30 hodin na vlastním
stadionu s Baníkem.
„Bude to samozřejmě fotbalový svátek, byť se jedná jen o přípravné
utkání. Je třeba si vážit toho, že si Baník jako náhradní řešení vybral
za soupeře právě nás,“ reagoval na potvrzení zápasu trenér Prostějova
Oldřich Machala.
(tok)
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ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANĚ 23
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kultura v Prostějově a okolí

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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LENKA FILIPOVÁ
UCHVÁTILA DIVÁKY
ČECHY POD KOSÍŘEM, PROSTĚJOV Čtvrteční podvečer patřil v zámeckém parku velkolepé události.
Hlasitým potleskem přivítali diváci legendární zpěvačku a kytaristku se stále krásným hlasem Lenku Filipovou.
Ta si pro zhruba pětistovku hudebních příznivců připravila přehlídku svých největších hitů. Do zámeckého
parku však nepřicestovala sama, v rámci bohatého programu došlo ke koncertnímu spojení se smyčcovým
oktetem Brno Strings složeným z prvotřídních hudebníků.
Kdo se uplynulý čtvrtek rozhodl strávit povedená akce a bez jakýkoliv probléPŮVODNÍ
příjemný letní podvečer v zahradách mů. Na paní Filipovou se přišlo podízpravodajství
zámku Čechy pod Kosířem, určitě ne- vat na pět set diváků a po sychravém
pro Večerník
prohloupil. Skrze svoji letní tour vy- týdnu nám přálo i počasí, takže z orgastoupila zpěvačka, šansoniérka, kyta- nizátorského hlediska vyšlo vše na jedJakub
ristka, hudební skladatelka a textařka ničku,“ sdělila Večerníku produkční
Lenka Filipová a podle pořadatelů se společnosti ARK PLUS, která koncert
ČERMÁK
koncert povedl se vším všudy. „Byla to na zámku zařizovala. Jako doprovod na

9       '   
       &"#

několik svých vystoupení si zpěvačka
přizvala brněnský smyčcový orchestr
Brno Strings, který její písně příjemně
oživil smyčcovými melodiemi. V tomto souboru se sešel výběr skvělých muzikantů z orchestru Janáčkovy opery
a Filharmonie Brno či členové komorních souborů, například Czech Virtuosi, Inkognito kvartet nebo Slovanské
kvarteto. Společně s Lenkou Filipovou
zahráli její nejznámější písně, mezi kte-

   # @        '   &'  ' 
Foto: internet

ré se bezpochyby řadí Zamilovaná, Za
všechno může čas nebo Prý se tomu
říká láska. Vzniklá spolupráce kytary
a smyčců pak dodala písničkám úplně
jiný rozměr a posluchači před pódiem
ocenili všechny známé texty hromovým potleskem při každé písni, kterou
poznali.
„Zazpívali jsme si, zatančili si a celkově
jsme si to užili. Také doufám, že se tady
bude konat více koncertů, protože byla

skvělá atmosféra a prostředí zámeckého
parku je velmi romantické,“ ocenila Alena Vodičková, která přišla i s dcerou.
Koncert Lenky Filipové byl prvním
z řady akcí na zámku v Čechách pod
Kosířem v rámci letošního kulturního léta. Tou druhou jsou sváteční
komentované prohlídky, které proběhnou 5. a 6. července. O víkendu
21. a 22. července se pak uskuteční
tradiční Josefkol.

Veroničin pokoj pouštěl hrůzu
18062510698

v Plumlově
REDAKCE BUDE VE STÁTNÍ
SVÁTEK 5. A 6. ÈERVENCE UZAVØENA

PLUMLOV Mladí studenti Susan
a Larry se v jedné nejmenované restauraci seznámí s milým starým párem, se kterým se dají do řeči. Později
se staří Mackeyovi přiznají, že za nimi
přišli schválně, protože Susan vypadá
přesně jako Veronika, zesnulá dcera
jejich zaměstnavatelů. Susan se tak
nechá přemluvit a i s nedůvěřivým
Larrym se nechají pozvat do rodin-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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ného sídla Brabissantových, kde se
převleče za Veroniku. Má tím jen pomoci Veroničině sestře Cecilii, která
umírá na rakovinu a před smrtí by
se chtěla se sestrou usmířit, jelikož si
stále myslí, že je naživu. Když se však
Susan připravuje na svou „roli“, vrátí
se do pokoje starý pár. Najednou však 2!  '   '   
vypadají o třicet let mladší a chovají se
k ní, jako kdyby byla opravdová Vero- si divák myslí, že se seznamuje s postavanika. A to je jen začátek...
mi a děj se mu zdá lehce předvídatelný,
přichází hororová jízda a od určitého
Jakub ČERMÁK
momentu si nikdo v hledišti nemůže být
Zfilmovat nebo zdramatizovat knihu je ničím jistý. Hra stojí především na herecposlední roky velký trend, který se ale kých výkonech hlavních postav, kterých
také ve velkém nevyplácí. Přece jen knihy není moc, a tak je na ně upřena veškerá
jsou složité, komplexní a těžko se přesu- pozornost. Mladí herci se s emocemi
nují na filmové plátno nebo na divadelní postav poprali se ctí a jejich pláč nebo
prkna, protože se tam nikdy nevejde vše. křik jsou až děsivě realistické a uvěřitelné.
To je přesně případ knihy Iry Levina, Dalším důležitým faktorem je samotná
Veroničin pokoj. Tento slavný americ- scéna, která je vytvořena tak, aby v diváký autor napsal za svého života několik kovi vytvořila co největší pocit stísněnosbestsellerů, které zná každý. Rosemary ti a nervozity. K tomu výrazně přispěly
má děťátko, Stepfordské paničky, a tak i noční prostory zámku. Škoda jen, že se
je Veroničin pokoj trochu ve stínu těch více nepracovalo se světlem v určitých
slavnějších. Avšak je z nich nejmrazivější pasážích, protože to některé scény přímo
a psychologicky nejvyšinutější.
vyžadovaly. Děj v knize sám umí budovat
Tuto nelehkou výzvu přijali studenti naprosto hutnou atmosféru a v sobotbrněnské konzervatoře a představili ji ním představení se to skvěle povedlo přev sobotu 30. června divákům na zámku nést jak na jeviště, tak diváka. V poslední
v Plumově. Přes pomalejší začátek, kdy třetině přijde ten největší zvrat a hlavně

     '    #
Foto: internet

hned několik osobnostních proměn postav, což je asi nejdůležitější část hry. Tady
lehce chyběl ten správný efekt šoku, který
měl přijít, ale to možná záleží na každém
divákovi zvlášť. „Ještě teď mě z toho mrazí v zádech, nevím jak moje žena, ale já
jsem z toho celkem vykolejený. Jestli to je
podle knížky, tak si ji chci přečíst,“ hodnotil přestavení Jaroslav.
Mladým brněnským hercům se povedlo
vzít do ruky knihu a přenést její největší
kvality na divadelní prkna. Pokud se naskytne znovu možnost na tuto hru zajít,
nejlépe opět v jejich podání, určitě by
nikdo neměl váhat. „Já bych na to klidně
znova šla. Sice bych už věděla, jak to dopadne, na druhou stranu bych věnovala
víc pozornosti postavám a sledovala, jak
pomalu přicházejí na to, co se vlastně
děje. Teď jsem měla co dělat, abych to
sama rozdýchala,“ popsala s úsměvem
Večerníku slečna Alexandra.

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO

oživila Míša Růžičková

18062510697

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 28. června pokračoval kulturní program Prostějovské léto. Od sedmnácté hodiny bylo zejména pro děti připraveno velmi
bohaté menu, které jako kdyby už chtělo naznačit, že
se blíží konec školního roku a dětem nastane dlouho
očekávané volno. Vrcholem bylo vystoupení oblíbené
bavičky všech ratolestí Michaely Růžičkové.
Stejně jako v předchozích dnech Prostějovského léta, i ve
čtvrtek si příchozí mohli vyzkoušet první pomoc pod

 A("%     "    % 
    O  # Foto: www.prostejov.eu

dohledem profesionálů z prostějovské nemocnice. Na figuríně se tak nacvičovaly masáž srdce, správná poloha hlavy při dýchání z úst do úst a podobné věci, které mohou
člověku zachránit život v jakékoliv krizové situaci. „Jsou to
věci, které by měl znát každý, protože nikdy nevíte, kdy se
budou hodit a komu tím můžete zachránit život,“ vysvětluje pracovnice klubu Duha Martina Drmolová.
Hned poté už přišla na řadu zábava s oblíbenou Míšou Růžičkovou. Její písničková show je místním dětem známá a hity
jako Sloník Toník, Hasičská, Popeláři nebo Tanec princezen
si s ní přišlo zazpívat mnoho malých zpěváčků a tanečníků.
Nabitý program si připravily animátorské stánky My little
pony, kde byl pro děvčata připraven pony salon, ve kterém si
mohla nechat načesat vlasy nebo nalakovat nehty. Za místními kluky zase přijely obří transformers, legendární autoboti,
se kterými se jejich fanoušci mohli vyfotografovat.
„Je to tady fajn, děti se vyřádí, vyběhají a aspoň brzy usnou,“
smála se maminka Iveta se svojí kamarádkou. „Diskotéka
s Míšou se líbila, ale naše Natálka už je lehce ve věku, kdy
se stydí před cizími, má obavy, že na ni někdo kouká, takže
my jsme tady dnes jen jako diváci,“ doplňuje. Program pak
zakončila o půl osmé Transformes show a na některých dětech bylo vidět, že i přes značnou únavu nechtějí ještě svoje
hrdiny opustit.
(jč)
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ZIMNÍ OLYMPPIJÁDA
ZLÁKALA I RODINKU TUČŇÁKŮ
U pořádání akce drží Nezamyslické mažorety nadšení nejmladší generace

NEZAMYSLICE Slavnostnímu zapálení olymppijáckého ohně
i letos předcházel velkolepý průvod. V jeho čele kráčeli tradiční účastníci z Jamajky, kteří překvapivě prošli bezpečnostní
kontrolou i s jointem v koutku úst. Následovala je dvoučlenná výprava Jordánska tentokrát bez pásma i gázy. Premiéru
na akci si prodělala Melounová republika, jejíž reprezentanty zdobily stylové helmy z ovoce typického pro tuto krajinu.
K nim se přidali i zababušení Laponci bílí jako stěny. Zatímco
předchozí státy se na akci nominovaly vůbec poprvé, Burkina
Faso zatím nechyběla ani na jednom z nultých ročníků. O tom,
že jde o skutečně perspektivní stát, svědčí i fakt, že její vůdce
představil hned tři svoje manželky a neurčitý počet dětí.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Navzdory africkému baby boomu
se nejpočetnější výpravou letos stali
pašeráci z Polska zastoupeni i jednou
obzvláště půvabnou pašeračkou. Za
nimi kráčeli Skoti sídlící u nezamyslického nádraží a Somálci, kteří letos
dorazili sytí, neboť po cestě snědli
své děti. K podobnému excesu v čínské expedici dojít nemohlo, neboť ta
si s sebou vzala i „Kebab polotovar“
v podobě černého psího miláčka.
Přehlédnout určitě nešlo ani výpravu
albánských Orlů či ukrajinských fotbalistů. Jako předposlední se kolébali

tučňáci zastupující Antarktidu, kteří
si s sebou přibalili i ledové kry, čímž
nenásilně ale výmluvně upozornili
na projevy globálního oteplování.
Celý průvod pak uzavřel Turek, který
dosud nechyběl ani na jednom z ročníků. Kulturnímu programu letos vévodila světová premiéra badmintonu
na lyžích a ukázka „vzájemné výměny
použitého spodního prádla“ konaná
pod heslem „Ani jedny trenky nazmar! A do ohně už vůbec ne!!!“
Pod zapáleným olympijjáckým
ohněm se pak soutěžící utkali v tradičním biatlonu s vodními pistolkami i sjezdu z Mount Nezamyslu
po hasičské pěně. Letos nově pak
organizátoři zařadili „skeleton“
tedy jízdu po politém igelitu. Kromě opojení modrým či růžovým pramenem si lidé tentokrát mohli z akce

FOTOGALERIE
klikni na
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odnést také placku s některým z mnoha originálních piktogramů, z nichž
mnohé vyjadřovaly lásku k Nezamyslickým mažoretům. „Už dávno
neschůzujeme tak často a tak dlouho
jako v minulosti. Ani na organizaci už
není tolik času a sil jako dříve. I proto
jsme si říkali, že kdyby dnes celý den
pršelo a akce se nekonala, že by nám
to zas až tak nevadilo. Jenže jsme zjistili, že mnohem víc než nám by Zimní olymppijáda chyběla našim dětem.
Některé z nich nám chtěly pomáhat
už od jedné hodiny. Proto jsme rádi,
že jsme se tu opět sešli, těch příležitostí ostatně máme stále méně,“ zmínil se
Jan Košárek z mažoretů, kteří při této
příležitosti představili svého kandidáta na starostu a prezidenta zároveň.

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

Foto: Martin Zaoral

jaak a co se děěloo na ollympppijáděě....
2x foto: Martin Zaoral
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„Stal se jím náš generální sponzor
Jan Foltýn, který nám každoročně na
Silvestra nezištně daruje flašku slivovice,“ vysvětlil volbu spolku Košárek.

Navzdory všemu a všem Nezamyslice o své mažorety jen tak nepřijdou.
„Na naše zářijové svatováclavské
hody určitě opět připravíme oblíbe-

%

né vystoupení. A snad se ve zdraví
sejdeme i u silvestrovské koupele,“
nastínil na závěr další plány Jan Košárek.

V Tištíně byly k vidění šaty z první republiky, KOSTÝMOVANÉ
PROHLÍDKY
barmanská show a celé sele na rožni na zámku v Čechách pod Kosířem

TIŠTÍN Uplynulou sobotu 30. června se od odpoledních hodin
v tištínském areálu Malý háječek rozlévala vůně pečeného masa.
To byl jen jeden z jasných znaků, že jsou tady po roce opět hody.
Letošní heslo znělo Nejen móda v proměnách času a tím se také
vyznačoval hlavní bod programu, přehlídka dobových šatů od
první republiky k současnosti. Už před šestnáctou hodinou se tak
srocovali příznivci dobrého jídla, pití a hudby v líbezném areálu
lemovaném kamennou bránou Malý háječek, který leží hned na
kraji městyse Tištín. Večerník se přijel taktéž podívat...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Organizátoři si připravili pro návštěvníky bohatý kulturní program,
který rozjeli svým vystoupením členové SVČ Orion Němčice nad Hanou. Toto středisko volného času má
v Němčicích už více jak desetiletou
tradici a za svoje vystoupení sklidilo
velký potlesk. Během odpoledne se

&   4 4( 

do areálu vměstnaly víc jak dvě stovky lidí a program pokračoval zábavným tanečním vystoupením tištínských ochotníků. Velký zájem však
nejvíce vyvolala barmanská show.
Protagonisté dorazili až ze Zlína, aby
předvedli své umění.
„Koukám, že tady okolo je všechno
ze dřeva. To si musím dávat pozor,
až tady za chvíli budou šlehat plameny,“ zavtipkoval zlínský barman
Jakub Orel. Poté už vzduchem létaly
nejrůznější lahve, shakery a dokonce
i led. Vše dokonale skončilo v připravených skleničkách na drink, které
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Jakub Orel podal do davu, aby si dva
šťastlivci mohli dopřát koktejl od
opravdového mistra svého oboru.
Zlínský barman pak neváhal, zapálil
připravené konce dvou lahví a předvedl, že s nimi zvládne točit a házet,
i když z nich sálá oheň. Několikrát
se napil vysokoprocentního alkoholu, který pak před plameny vyprskl,
a vytvořil před sebou ohnivou kouli.
To vše za mohutného aplausu nehnutě sledujících diváků. „Jedním
slovem perfektní, ani jednou to nezkazil, takže to je pan barman. Docela bych chtěla ochutnat ten drink,
škoda že ho nedal mně,“ prozradila
se smíchem přihlížející slečna Lucie
Kovářová.
Co by to bylo ale za hody bez dobrého jídla. Vedle tradičních klobásek
a uzené krkovičky se na rožni točilo
obrovské vonící sele, na které stála
nikdy nekončící fronta. K tomu chlazené točené pivo a všichni byli jako

#
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v nebi. Bohatý doprovodný program
neminul ani dětské návštěvníky.
Hned vedle skákacího hradu si mohly děti nechat udělat tetování - naštěstí ne nastálo - nebo dát cukrovou
vatu. Také probíhala malba na obličej. „Cukrová vata musela být, protože jinak by nepřestal Matýsek otravovat, viď,“ prohodila s úsměvem na
adresu svého syna Natálie. „Těším
se na tu módní přehlídku, zahlédla
jsem už slečny v šatech a nasoukat se
do nich asi nebylo nejlehčí,“ dodala.
Jako vrchol programu přišla na řadu
avizovaná přehlídka dobových šatů
nejen ženských, ale i pánských fraků. Pro promenádě se tak střídaly
modely od dob první republiky
a slova komentátora provázely měnící se období a styly. „Já jsem si to
užil, dobře se najedl, potkal známé
a náramně se bavil. Škoda že to je
jednou za rok,“ pochvaloval si akci
Zbyněk.

ČECHY POD KOSÍŘEM Skandální odhalení na zámku v Čechách
pod Kosířem! Mladý hrabě se vrátil
z velkých dálek a po jeho návratu
došlo k nečekanému odhalení velkého tajemství, které neměl nikdo
znát. Chcete se dozvědět, o jaké tajemství šlo? Pak přijďte na zámek ve
čtvrtek 5. nebo v pátek 6. července
mezi 16:30 a 19:30 hodinou.
Na zámku v Čechách pod Kosířem
si pro vás připravili opět kostýmované prohlídky. Tentokrát vás při nich
postavy vystupující v příběhu budou
mít za úkol pořádně pobavit. A o jaký
příběh vlastně půjde? To jsme se dozvěděli v zámeckých novinách, jejichž
text hlásá: „Skandální odhalení v hraběcí rodině! Velký šok otřásl zámkem
v Čechách pod Kosířem, kde došlo
po návratu mladého hraběte k velmi
nečekanému odhalení. Odhaduje se,
že tato situace bude mít opravdu nepříznivý dopad na společenský život
hraběcí rodiny!“
Pokud vás zajímá, co se stalo nebo
jaký neobvyklý suvenýr si hraběcí
syn přivezl z dalekých cest, určitě byste na zámku neměli chybět.

„Neváhejte a přijďte odhalit šokující
tajemství!“ zvou pořadatelé. Kostýmované prohlídky zámku Čechy pod
Kosířem plné humoru pro vás budou
připraveny ve čtvrtek 5. a v pátek 6.
července v čase od 16:30 do 19:30
hodin. Nečekejte příliš dlouho a rezervujte si místo na telefonním čísle
773 784 110 nebo na e-mailu rezervacecpk@seznam.cz.
Prohlídky proběhnou v rámci Kulturního léta na zámku v Čechách
pod Kosířem 2018, které navazuje na
úspěšné akce pořádané v zámeckém
areálu v předchozích dvou letech,
odkdy byl zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti. Ještě v červnu jste tak
mohli vidět romantické představení
Lenky Filipové v doprovodu smyčcového orchestru. O svátcích 5. a 6. července Kulturní léto bude pokračovat
právě kostýmovanými prohlídkami.
A další nejbližší akcí je oblíbený Josefkol, konající se ve dnech 21. a 22.
července. Celé Kulturní léto pak bude
završeno až koncem září Velkým setkáním Hanáků. Mezi tím vším se
můžete těšit ještě na spoustu dalších
událostí.
(tem)
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja
Většina Prostějovanů teď slastně polehává na plážích u moře, a ti, co
zbyli ve městě, se mohou ukousat nudou. V zaměstnání je to viditelně
bavit nebude, ale nějak se to vydržet musí. Vylidněný Prostějov tak bude
lákat jen turisty.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nestěžujte si pořád na všechny a na všechno! Pomalu se stáváte v kolektivu
hodně neoblíbenými jedinci, což
vás na jedné straně bude mrzet, na
straně druhé ale neuděláte nic, co
by to mohlo změnit.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Svoji dovolenou máte sice pečlivě naplánovanou, ovšem vůbec nepočítáte s tím,
že na poslední chvíli budete povoláni zpět do práce. Bude to k vzteku,
na druhé straně vám nabídnuté prémie smrdět nebudou!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebudete mít nic důležitého na práci,
ovšem doma jen tak lenošit taky nechcete. Najít si nějakou práci nebo
zábavu bude hodně těžké, obzvláště
když vaši kamarádi jsou v zahraničí.
Věnujte se alespoň zahrádce.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Po celý týden budete mít velice dobrou náladu a nezkazí ji ani menší negativní
výměna názorů s partnerem. Brzy
totiž přijdete na to, že co se škádlívá,
to se rádo mívá. Nakonec se shodnete ve všem.

en?
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ký

bude v

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vy
byste ani uprostřed těchto parných
dní neměli lenošit někde u vody
nebo doma na lehátku. Vzhledem ke
své chabé tělesné schránce sportujte,
vyjděte si do posilovny. A hlavně
oslovte odborného trenéra.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Menší zdravotní potíže z úvodu
týdne zvládnete, ovšem před víkendem už natrvalo ulehnete do postele. Přehnali jste to, místo abyste
se šetřili, tak létáte po venku jako
mladíci!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Většinu týdne prožijete bez jakéhokoliv
vzrušení, dokonce se budete velmi
nudit. Všechno si ale vynahradíte o
víkendu, kdy se seznámíte s osobou
opačného pohlaví. A tak vás bude
honit jako nadmutou kobylu!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pořádně
vás dopálí soused, se kterým máte
již dlouholeté problémy. Tentokrát
vás naštve rušením nočního klidu, a
to hned dva dny po sobě. Přestože
nejste udavači, tentokrát přivoláte
policii.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Měli byste být
pozornější vůči svému okolí, děje se
v něm něco, na co byste každopádně měli rychle zareagovat. Obzvláště by vás mohly trápit pomluvy,
kterých se o vás šíří více než dost.
Zvládnete je ale ustát.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nejraději
byste byli už na dovolené, ale ještě
nějakou tu chvilku si budete muset
počkat. Nebuďte nervózní, je to na
vás moc vidět, zbytečně se utrhujete
na lidi ze svého okolí. Ti by vám to
mohli oplatit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Uprostřed
týdne dojde ke komplikaci s finančními prostředky, které jste si dlouhé
měsíce šetřili. Hlavně pokud jste na
dovolené, bude to zákonitě znamenat problém, že vás okradli. Pomoc
hledejte u kamarádů.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Objevíte
v sobě mimořádný umělecký talent.
Už vám nebude stačit malování obrázků, rozhodnete se napsat román
nebo rovnou paměti. Běžte do toho,
vaše dílo se stane tím neprodávanějším.
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Od pondělí 18. 6. 2018 mohou
zaměstnavatelé žádat o příspěvek v rámci III. výzvy v projektu
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ
II) podle upravených pravidel.
Projekt POVEZ II realizuje Úřad
práce ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, a to v
období od 1. 12. 2015 do 30. 11.
2020.
Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na
zvyšování odborných znalostí a
dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm,
kteří právě nastoupili a potřebují
více času na zaučení. Zapojit se do
něj mohou také osoby samostatně
výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Příjem

žádostí o příspěvky probíhá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové
stránce http://povez.uradprace.
cz. V rámci III. výzvy je k dispozici přes 1,1 mld. Kč. Žadatel může
nyní odeslat neomezený počet
žádostí (za podmínky dodržení
finančních limitů) v rámci celé
České republiky. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální výzvy
mohou být zařazeny osoby, které
dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo zaměstnanci, kteří od
začátku projektu neabsolvovali u
stávajícího zaměstnavatele v kraji,
kde je podávána žádost, vzdělávání v součtu delší než 40 hodin
(1 hodina = 60 minut). U těchto
osob může ÚP ČR podpořit i kratší kurzy než 40 hodin v případě, že

v součtu s už absolvovanými kurzy
bude překročena hranice 40 hodin. V odůvodněných případech
je možné poskytnout příspěvek
na vzdělávání už podpořených
osob v rozsahu nad 40 hodin.
Takové rozhodnutí je pak plně v
kompetenci příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Dále byl
zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a zároveň upraven
požadavek k realizaci výběrových
řízení na dodavatele vzdělávacích
aktivit. ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže
zlepšit situaci na konkrétním trhu
práce, nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i
samotného zaměstnance.
Tisková zpráva Úřadu práce ČR

Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na
http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a také na webové stránce:
http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzvaiii/podminky/povez_ii_v3_podminky_
pro_zajemce_o_vstup_do_projektu.pdf

dodávky elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: JOGURTY...
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Oznámení o přerušení

nákupní servis
pro vás

Jogurt selský Hollandia 200g

INFORMUJE

Jsou dobré ke snídani, svačině či jen tak na chuť. Jogurtové výrobky všeho druhu patří ke standardnímu sortimentu každé rodiny, proto je dobré vědět, že nejlevnější Jogobellu a Activii od
Danone nabízí Kaufland, pro jogurt z Valašska se vypravte do Penny marketu a zakysaný Skyr
se vyplatí koupit v Lidlu. Opočenský Bohemilk jsme objevili pouze v Albertu a Tesku, kde je také
cenově nejvýhodnější selský Hollandia.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 27. června.

PRODEJ V REDAKCI
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Spojenců č.10, 12, 13, ul. Slovenská Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 16. 7. 2018 od 7:30 do 9:30 - Čes. tel. infrastuktura, a.s., Olo- Dne: 24. 7. 2018 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. moucká č. 36 - 48, 45 a 47, přejezd hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Rudé armády vč. chatové lokality ČD.
Mánesova, Podlesí, Havlíčkova.
před Plumlovem ohraničené č. chat Obec: Prostějov
Ulice Komenského oboustranně
204, 131, 195, 301, 20, ul. Podzámčí Dne: 19. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 od č.224 a 195 po č.35 a 17.
s č. 284, 358, 154, 149, Wolkerova, hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Obec: Prostějov
Hyblova, Sadová, Na Stráži, Dukel- Jungmannova (včetně hvězdár- Dne: 25. 7. 2018 od 7:30 do 11:30
ská od ul. Rudé armády po ul. Na ny), Riegrova, Brandlova, Krátká, hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Stráži.
Máchova, Mánesova, Rostislavova Erbenova, Kollárova, nám. U KaliObec: Prostějov
č.14 - 26, oboustranně ul. Česká cha, ul. Svatoplukova č. 12 - 22, č.15
Dne: 17. 7. 2018 od 7:30 do 11:30 od ul. Jungmannova po č. 42 a č.13, - 23, Jihoslovanská č. 2, 2a, nám.
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- sídl. Svobody ZŠ, MŠ, celý objekt Padlých hrdinů č. 1-7, náměstí Sponě ul. Okružní - od ul. Tylova po ul. č.77 „Haná“, ul. Plumlovská jed- jenců č. 1 - 9 vč. garáží, 15 - 21.
Brněnská (č. 119 - 131), ul. Dob- nostranně od ul Jungmanova po ul. Obec: Dobromilice
rovského č. 8 - 16, oboustranně ul. Krátká + č. 53.
Dne: 25. 7. 2018 od 7:30 do 15:30
Tylova od ul. Okružní po č. 57 a 32, Obec: Přemyslovice
hodin. Vypnutá oblast: část obce:
vč. č. 44, 52, část ul. Tetín od č. 4 po Dne: 23. 7. 2018 od 7:30 do 14:30 č.p. 60, 61, 62, 63, 64, 65.
č. 16 a č. 7 (škola), jednostranně ul. hodin. Vypnutá oblast: areál ZD Obec: Prostějov
Brněnská od č. 29 po č. 55.
Přemyslovice. Odběratelská TS Dne: 26. 7. 2018 od 7:30 do 11:00
Obec: Konice
Přemyslovice ZD (č. 300816).
hodin. Vypnutá oblast: Husovo
Dne: 18. 7. 2018 od 7:30 do 15:00 Obec: Prostějov Domamyslice
nám. od č. 25 a č.44 po č.81 a č.90
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice Dne: 23. 7. 2018 od 7:30 do 10:00 vč. ZŠ, 94, 93, 87, 85, 83, Joštovo
Vápenice (vč. č.323 na ul. Kružíko- hodin. Vypnutá oblast: oboustran- nám. č.4 a 8, Mojmírova č.1, ul. Slezva) . Oboustranně ulice Husova od ně ul. Domamyslická - od ul. Plum- ská č. 1 - 11, 2 - 12, Pražská, Rozhoč.420 a 432 po č.504 a 535. Ulice lovská po č. 88 a 31, V Loučkách nova, Sokolská, Švabinského, WinSportovní od č.436 po č.439 (mimo č. 2, Šeříková č. 1-17, 2-14, celé klerova celé.
č.205).
ul. Jasmínová, Ořechová, Vrbová, Obec: Víceměřice
Obec: Prostějov
Kaštanová, Družební, Růžová, V Dne: 27. 7. 2018 od 7:30 do 15:30
Dne: 18. 7. 2018 od 7:30 do 11:00 Zahradách, Borová, Jasanová, Na hodin. Vypnutá oblast: jednostranhodin. Vypnutá oblast: celé uli- Blatech oboustranně od č. 5 a 22 po ně ulice směr na Němčice od č.81
ce: A. Krále, Budovcova, Lužická, ul. Domamyslická, 5. května 36-56, po č.109.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Miličova, Barákova č. 10, 12, nám. 19, 7 (MŠ).
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OD 2. DO 8. 7. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru, ve které se po delší době objevily sluneční skvrny a dále chromosféru s protuberancemi, filamenty a dalšími
útvary. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Celý týden
jsou viditelné planety Venuše, jako srpek s barevnými cípky, Jupiter s rodinou měsíců a Saturn obklopený krásnými prstenci. Postupně se nad našimi hlavami objevují souhvězdí letní hvězdné oblohy, které jsou bohaté na
zajímavé objekty, díky kterým můžeme podniknout výpravu popisující život hvězd. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech akcí.
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hned druhý den po bujarých oslavách uplynulé sezóny BIG ILL PIG 2018 proběhla valná hromada korfbalového oddílu SK RG Prostějov. A nedělní odpoledne v klubovně fotbalového eskáčka přineslo jednu podstatnou změnu. Janu Uherkovou (na snímku vpravo) střídá na postu předsedy Jan Mynařík
(na snímku vlevo), který už ve funkci působil.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 30

! " #
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Z Bledu přivezli parašutisté

Hník osmý v ELITE, týmové stříbro mužů,
Bohatá šestá mezi ženami bronz juniora Chládka
a další umístění pod bednou

BLED, PROSTĚJOV Ani z druhého dílu Světového poháru 2018 v
klasickém parašutismu na přesnost
přistání se borci Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov
reprezentující Českou republiku
nevrátili s prázdnou. Ve Slovinsku
získali dvě medaile doplněné dalšími třemi posty těsně pod stupni
vítězů.
PLZEŇ, PROSTĚJOV Závodem kategorie Elite vyvrcholilo Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, které se uskutečnilo od 20. do 24. června v Plzni a Karlových Varech. A vyslanci SKC
PARDUS TUFO Prostějov se na Západě Čech neztratili.
Očekávaný souboj Petera Sagana vůči zbytku pelotonu vyzněl pro slovenského šampiona. Pro titul českého mistra si přijel Josef Černý, který naplno
zužitkoval silnou podporu svého týmu Elkov – Author, druhé místo obsadil
Jan Bárta, třetí příčku a zároveň vítězství v kategorii U23 bral Jakub Otruba.
Z prostějovských závodníků se velmi kvalitním výkonem prezentoval Karel
Hník, který nakonec obsadil v rámci MČR vynikající 8. místo. Cíle téměř
dvě stě kilometrů dlouhého a pro oko diváka velmi pohledného závodu se
dočkal i Karel Tyrpekl, který dojel jedenatřicátý.
V juniorském závodě, který byl na programu v sobotu, se závodníci v prostějovských barvách prezentovali aktivním pojetím. Navzdory absenci Matouše Měšťana, zřejmě největší naděje týmu SKC PARDUS TUFO pro silniční
závod, byli Prostějovští vidět. V celkovém pořadí velmi pěkné 7. místo, respektive 8. místo obsadili Lukáš Kolařík a Tomáš Konečný. Závod dokončil
také Maxim Müller, a to na 24. místě. Juniorským mistrem republiky se stal
Petr Kelemen z Dukly Praha.
V závodě žen zvítězila Jarmila Machačová z Dukly Praha, šestou příčku obsadila členka prostějovského klubu Anna Bohatá.
(pk)
Kompletní výsledkové listiny najdete na www.vecernikpv.cz.
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Městečko Bled vyhlášené nádhernou
přírodou včetně známého jezera téhož
názvu hostí SP pro vyznavače padáků
každoročně, tentokrát šlo o závod letošního seriálu číslo dva. Z Hané na
pomezí Balkánu a střední Evropy vyrazily oba kompletní týmy doplněné o
juniora Jakuba Rataje, přičemž prostějovští parašutisté znovu potvrdili svou
mezinárodní extratřídu.
Vyšla jim především soutěž družstev,
v níž „A“-tým ve složení Jiří Gečnuk,
Hynek Tábor, Oldřich Šorf, Bonifác
Hájek, Petr Směšný dosáhl na stříbro
a béčko v sestavě Libor Jiroušek, Petr
Chládek, Jakub Pavlíček, Ondřej Žák,
Miloslav Kříž skončilo čtvrté.
Mezi jednotlivci vybojoval bronz v
juniorské kategorii Chládek, pátý byl
další mladík Rataj. Z individuálního
hodnocení mužské elity pak odešel
nejlépe rovněž pátý Tábor, zatímco

dalších šest jeho parťáků se vešlo do
druhé, částečně i třetí desítky (patnáctý Hájek, devatenáctí Gečnuk, Šorf,
Kříž, Žák a Pavlíček).
„Stejně jako při zahájení svěťáku v Rijece i tentokrát chybí nejcennější kov,
nějaký super výsledek. Ale na druhou
stranu všichni kluci zaskákali velice
dobře nebo aspoň solidně, nikdo vyloženě nepropadl. A z téhle důležité stability vyplynula vysoká umístění obou
našich týmů v družstvech,“ vyzdvihl
hlavní pozitivum slovinské anabáze reprezentační trenér ČR Ivan Hovorka.
Top výkon z jeho svěřenců předvedl
Hynek Tábor, kouč však pochválil
všechny. „Jednak se zúčastnila hodně početná konkurence skoro dvou
stovek závodníků z více než čtyřiceti
kolektivů, chyběli jen Rusové, Číňané
a Bělorusové. Navíc se soutěžilo v těžkých podmínkách, kdy se v den zahájení prudce ochladilo ze čtyřiceti stupňů
na méně než dvacet, často pršelo a dost

foukalo. Kluci přesto udrželi výše zmíněnou stabilitu, vyrovnanost,“ ocenil
Hovorka.
„Chlapi kvalitu mají, jen zatím tolik netrefují nuly. Ze srandy jim říkám, že si
je určitě šetří na mistrovství světa. Platí
to i pro mladého Peťu Chládka, který
sice byl v juniorech třetí, ale má na míň
trestných centimetrů. Stejně jako další.
Já osobně věřím, že to zase přijde na
těch šampionátech. Momentálně beru
výsledky z Bledu rozhodně jako menší
úspěch,“ hodnotil Hovorka.
Armádní i civilní MS čeká parašutisty
Dukly až během srpna, do té doby stihnou další dvě klání Světového poháru
(13. až 15. července v německém Peitingu, 27. až 29. července v italském Bellunu) plus mezi tím mistrovství republiky (9. až 22. července v Plzni). „Teď
zrovna má celý mančaft dvoutýdenní
dovolenou, aby si všichni odpočinuli
před našlapaným programem zbytku
sezóny,“ doplnil Ivan Hovorka.
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Nejsledovanější sportovní událost planety Země?
Tou jednoznačně je právě probíhající mistrovství
světa ve fotbale, které silně hýbe zeměmi všech kontinentů. A pokaždé i určuje na další období trendy, jimiž
se hra v míč kopaný následně řídí a ovlivňuje veškeré
soutěže včetně těch nejnižších okresních.
Proto je dobře, že aktuální šampionát v Rusku plošně
nesvazuje příliš obranné pojetí. Ve většině střetnutí se
naopak týmy snaží o různé styly atraktivní ofenzivy,
díky tomu padá dostatek gólů, často velice krásných.
Což znamená důležitý vzkaz až do zmíněných regionů.
Kromě sympatického prosazování útočných snah vidím nemalé pozitivum rovněž v tom, že se aspoň částečně prosazují papírově slabší celky. Top favorité sice
až na německou výjimku postoupili do play-off, ale
mezinárodní outsideři dali svým vzdorem inspiraci i
těm opravdovým trpaslíkům na klubové bázi.
Samostatnou kapitolou pak je používání videorozhodčího, což na okresech skutečně nehrozí. A jestli to není
spíš dobře? Každopádně se ukazuje, že i se super moderní technikou stejně zůstává klíčový lidský faktor.

Deset let platila s železnou pravidelností jedna věc:
když se losovala ženská Champions League pod vysokou sítí, byly v osudí i volejbalistky VK Prostějov.
Tentokrát v pátečním Lucemburku už to bylo jinak,
tradiční účastník klání kontinentální smetánky mezi
elitou vyvolených scházel. Vékáčko totiž najelo na ekonomicky úspornější režim a protože je působení v Lize
mistryň finančně dost náročné, rozhodlo se klubové
vedení dobrovolně vycouvat do druhého nejvyššího
poháru klubové Evropy. A prostějovský tým hned od
začátku v CEV Cupu, to je zkrátka nezvyk.
Tím víc, když los Champions League premiérově ve
své novodobé historii absolvovala Olomouc jakožto
největší konkurent desetinásobných mistryň republiky. Výběr UP sice ligu nevyhrál, ale přesto dostal v
kvalifikaci top pohárové soutěže šanci. Holt si musíme
zvykat na nové pořádky.
Co se týče svěřenkyň Lubomíra Petráše, ty dostaly v šestnáctifinále CEV Cupu Levski Sofia, podle mého soudu
poměrně přijatelného soupeře. Rozhodně to mohlo dopadnout mnohem hůř. A cenné informace může poskytnout bulharská reprezentantka, která prý do VK směřuje.

 B

Loni i letos uspořádal hokejový oddíl LHK Jestřábi
na začátku léta oficiální tiskovou konferenci směrem
k nové sezóně. Rozdíl mezi oběma setkáními s médii? Obrovský, asi jako noc a den.
Na tiskovce před rokem jsem osobně nebyl, ale prý
netrvala ani deset minut a nejen informačně ji velice poznamenala tehdejší nervózní atmosféra okolo
prostějovského ledního sportu plná ostrých sporů i
nevyřešených kauz.
O dvanáct měsíců později už je situace naštěstí po
všech stránkách výrazně lepší. A na průběhu schůzky
s novináři se to blahodárně projevilo, zejména klubový šéf Jaroslav Luňák nic neskrýval a prozradil spoustu pro fanoušky zajímavých informací.
Za tuhle sympatickou otevřenost tleskám, v dnešní
době je takový přístup jednoznačně potřeba. Nemalou zásluhu na zkvalitněném stavu věcí určitě má Štefan Žigárdy, ještě donedávna aktivní gólman a nyní
trenér brankářů i PR pracovník elhákáčka. Vstřícnější
vztah s veřejností rozhodně je dalším krokem ke všeobecně vnímanému růstu důvěry v současné Jestřáby. Tak ať se daří v zákulisí a hlavně na ledě!

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Dva červnové víkendy plné důležitých závodů vyšly členům Raft Teamu
Tomi-Remont Prostějov výborně,
téměř až fantasticky. Rezultoval z toho
příval prvenství, občas nějaké druhé
či třetí místo a zcela výjimečně pozice
mimo stupně vítězů. Bez ohledu na
věkové kategorie tak stále platí: hanáčtí vodáci jsou v nafukovacích člunech
na divoké vodě nejlepší z republiky!
DEBAKL:
Mužský tenis - s ním ruku v ruce i prostějovský - je definitivně v krizi. Do právě začínajícího Wimbledonu se totiž
zapojí pouze a jen jediný hráč, a to Jiří
Veselý. Vedle zraněného Berdycha opět
chybí Rosol a z kvalifikace se neprokousali ani Pavlásek, Kolář či Šafránek.
Smutný obrázek...
 F

3

Česká reprezentace v trojkovém
basketbale si na evropském mistrovství v Bukurešti nezahraje. Výběr, ve
kterém dominovala trojice hráčů BK
Olomoucko Jiří Dedek, Marek Sehnal a Martin Novák, skončil čtvrtý.
Aby těch troje nebylo málo, postupovali ke smůle právě tři nejlepší.
@F

`a  
b :
 c
ab 
  :d
Předseda fotbalového
1.SK Prostějov FRANTIŠEK
JURA se vrátil o dva roky zpět,
kdy po postupu do druhé ligy
zachoval kádr v postupovém
složení a na úrovni MSFL
@F

BARBORA ŠTEFKOVÁ
Až z neuvěřitelného podpalubí na nejblyštivější scénu dokázala
vyskočit olomoucká rodačka a členka TK Agrofert Prostějov, která
s nečekaným úspěchem
zvládla v kvalifikaci Wimbledonu a poprvé v kariéře si ve třiadvaceti
letech zahraje v hlavní soutěži grandslamového turnaje.
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Veselý se vrátil do světové stovky PROSTĚJOV CUP

ANTALYA, PROSTĚJOV Po
pouhých třech týdnech se prostějovský tenista Jiří Veselý vrátil do
světové stovky. Na turnaji v turecké Antalyi postoupil poprvé v sezóně do semifinále turnaje ATP
a nestačil až na druhého nasazeného Džumura z Bosny, se kterým odehrál vyrovnanou partii
se špatným koncem. Druhý set do

konce rozhodovala až zkrácená
hra.
„V tie-breaku jsem uhrál jediný bod,
takže soupeř vyhrál zaslouženě. Ale
jinak můžu být se svým vystoupením
v Turecku spokojený. Podařilo se mi
vyhrát tři zápasy v řadě, což jsem na
okruhu ATP zažil naposledy před
rokem,“ komentoval svůj výkon Veselý.

Tenista TK Agrofert se předminulý
týden rozešel s dlouholetým trenérem
Jaroslavem Machovským a v kariéře
zatím získal jeden turnajový titul v roce
2015 a Aucklandu. V letošním roce, po
sérii neúspěchů, vypadl z elitní stovky.
„Musím se s tím poprat,“ uvedl tehdy
Veselý. Semifinále v Turecku mu posílilo sebevědomí do dalších měsíců, v nichž ještě může sezónu zachránit. (lv)

2018 ovládli Slováci
Mezi ženami vyhrála karvinská dvojice

Kvitová odstoupila, pøesto
je opìt èeskou jednièkou
EASTBOURNE, PROSTĚJOV
Generálku na Wimbledon absolvovala velká část českých nadějí
na turnaji v Eastbourne. Obhájkyně loňského titulu Karolína Plíšková skončila ve čtvrtfinále, což
bylo maximum českých tenistek.
Petra Kvitová odstoupila před zápasem 3. kola s Polkou Radwaňskou kvůli zdravotním potížím.

„Tahal mě sval ve stehně. Cítila
jsem to už ve finále v Birminghamu
a v Eastbourne to bylo horší. Před
blížícím se Wimbledonem jsem
nechtěla riskovat, aby se to ještě
zhoršilo,“ vysvětlila své odstoupení
Kvitová.
Karolína Plíšková, která ve třetím
kole porazila krajanku Barboru Strýcovou, prohrála čtvrtfinálový duel

s Běloruskou Sabalenkovou. Ta získala první výhru nad tenistkou světové desítky. „Nebylo to z mé strany
nic oslnivého,“ přiznala poražená
hráčka, která přišla o pozici nejlepší
české tenistky. „Škoda, že se nepodařilo obhájit titul, ale z pohledu
přípravy na Wimbledon to nebylo
špatné. Tři zápasy se můžou v Londýně počítat,“ řekla Plíšková. (lv)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Kvalifikace Wimbledonu:

Štefkovou čeká premiéra

na londýnské trávě
TENIS
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LONDÝN, PROSTĚJOV Tenistka
Barbora Štefková zvládla v kvalifikaci Wimbledonu všechny tři zápasy
a poprvé si zahraje v hlavní soutěži
grandslamového turnaje. Třiadvacetiletá hráčka TK Agrofert Prostějov ve všech zápasech hrála tři sety,
pokaždé dokázala uspět, přestože jí

v aktuálním žebříčku WTA patří ve
dvouhře až 715. místo. Dalším prostějovským vyslancům se na travnatých kurtech nedařilo. Karolína Muchová vypadla ve druhém kole. Ve
stejné fázi se s kvalifikací rozloučila
také dvojice mužů Adam Pavlásek Zdeněk Kolář.
(lv)
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LONDÝN, PROSTĚJOV Nejtradičnější tenisový turnaj světa
startuje na wimbledonské trávě
a prostějovský tenis bude mít
opět svá želízka v ohni. Hned
dvě tenistky patří do okruhu širších favoritek ve dvouhře, bude
zajímavé sledovat i comeback
Lucie Šafářové v deblu s Američankou Mattekovou-Sandsovou.
Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová narazí v prvním.
kole na Bělorusku Aleksandru Sasnovičovou. V případném osmifinále může narazit na Rusku Marii
Šarapovovou nebo na Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, ve čtvrtfinále
pak na vítězku Roland Garros Halepovou a v semifinále na obhájkyni Garbiňe Muguruzaovou ze
Španělska. „Vypadá to zajímavě,“
poznamenala Kvitová.
Sedmou nasazenou Karolínu
Plíškovou čeká Britka Harriet Dartovová, v boji o postup do třetího
kola by mohla hrát s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska. Barboru Strýcovou čeká zkušená Ruska Světlana
Kuzněcovová, rovněž nepříjemná

soupeřka. České bojovnici by pak
už ve 3. kole hrozila Němka Julie
Görgesová, turnajová třináctka.
Lucie Šafářová si nejprve zahraje s Ukrajinkou Bondarenkovou,
hned v dalším kole by ji patrně
čekala Agnieszka Radvaňská z Polska.
Na další nasazenou tenistku narazí
hned v úvodu turnaje hráčka z kvalifikace Barbora Štefková, jejíž
soupeřkou je dvacítka Kiki Bertensová z Nizozemska. Tereza Smitková, která dostala divokou kartu,
do Wimbledonu vstoupí duelem
s Bulharkou Viktorií Tomovovou,
ve druhém kole případně se Serenou Williamsovou. Kristýna Plíšková se střetne s Rumunkou Alexandrou Dulgheruovou, v případě
úspěchu by pravděpodobně hrála
proti Venus Williamsové.
Mužský tenis má v hlavní soutěži
jediného zástupce. Jiří Veselý se
v prvním kole na londýnské trávě střetne s Němcem Florianem
Mayerem. Pokud uspěje, zahraje
si pak s Argentincem Diegem Schwartzmanem, světovou jedenáctkou.
(lv)
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PROSTĚJOV Nadšení „amatéři“
hrající na místech největších triumfů skutečných top profesionálů?
Proč ne! Další ročník vynikajícího
turnaje neregistrovaných tenistů
a tenistek ve čtyřhře PROSTĚJOV
CUP 2018 se stejně jako loni – tedy
už podruhé za sebou – uskutečnil v exkluzivním prostředí areálu
NTC Morava za Kosteleckou ulicí,
kde je doma nejlepší oddíl České
republiky TK Prostějov. V sobotu
30. června se po oranžové antuce
perfektně připravených kurtů včetně nádherné AGROFERT Arény
proháněli tenisoví hobbíci, jejichž
výkony také mnohdy snesly velice
přísná měřítka.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Nakonec dorazilo více než třicet
mužských deblů a devět ženských
párů. Pánové byli rozděleni do devíti
základních skupin, dámy do tří grup.
Originálem hanácké akce přitom je,
že do vyřazovacího pavouka postupují
úplně všichni. „Chceme, aby si každý
účastník co nejvíc zahrál a nikdo neodjížděl domů zklamaný po jednom
nebo dvou utkáních, navíc ztracených.
Takhle mají v našem zvoleném systému včetně soutěže útěchy všichni
zajištěné minimálně čtyři zápasy, tudíž
si mohou celý den pořádně užít bez
ohledu na výsledky. A to je myslím
fér,“ vysvětlil hlavní organizátor Martin
Krupička, jenž PROSTĚJOV CUP
pořádá společně se známým bývalým
hokejistou Petrem „Pupou“ Dosedělem.
Od rána až do brzkého odpoledne se
tedy bojovalo ve skupinách, přičemž
pořadí v nich rozhodovalo o nasazení
do play-off. Kde se následně logicky
prosazovaly herně zdatnější i kondičně
vybavenější dvojice. Vzhledem k niž-

šímu počtu účastnic rychleji odsýpaly
ženské bitvy, ve kterých se blízko k medailovému umístění dostala i jedna ze
dvou prostějovských zástupkyň Švécarová. V semifinále ani v duelu o bronz
však už s parťačkou Bulíčkovou
nestačily a skončily tak čtvrté. Třetí
byly Knollová, Kalusová, aby dámská
čtyřhra vyvrcholila dramatickým finálovým mačem.
Koóšová a Kubicová z Karviné v něm
otočily vývoj proti naturalizovaným
Slovenkám Vancové (rakouské občanství) a Rocker (americký pas) z 2:3 na
5:3, načež měly při servisu soupeřek
hned čtyři mečboly. Ani jeden však
neproměnily, vyrovnané střetnutí tedy
pokračovalo dál. O pár minut později
ale přece jen skončilo poměrem 6:4
a okamžitě následovalo slavnostní předání cen z rukou organizátorů i prostějovské senátorky Boženy Sekaninové.
„Z vítězství máme samozřejmě radost,
je to moc pěkný turnaj. Bylo tady několik opravdu silných dvojic, už semifinále jsme měly hodně těžké. A v posledním souboji nás holky trochu
překvapily, protože ve skupině jsme
je porazily dost hladce, zatímco finále
hrály mnohem lépe. Hlavně ze začátku jsme tak měly problémy, ale podařil se nám obrat. A nepochybovaly
jsme ani po těch čtyřech nevyužitých
mečbolech s vírou, že to vzápětí dopodáváme,“ říkaly premiantky Kamila
Kubicová s Ivou Koóšovou. Obě jsou
zkušenými matadorkami tenisových
dvorců a na kontě mají už mnoho titulů z mistrovství republiky neregistrovaných, což se projevilo.
Vyřazovací fáze u mužů obsahovala
celkem pět kol. A dá se říct, že již od
druhého aktéři dosahovali nadmíru
vysoké úrovně s tím, že kvalita závěrečných bojů se velmi blížila profi akcím. Ze zástupců Prostějovska došel
nejdál Aleš Omachlík z Pivína, když
s parťákem Janíčkem (loňským vítězem) vypadli až ve čtvrtfinále těsně 4:6
s pozdějšími finalisty. Duo Husařík,
Jeřábek coby asi nejžhavější želízko našeho regionu v turnajovém ohni smol-

ně skončilo ve 2. dějství vinou porážky
6:7 po lítém tiebreaku 5:7.
V prvním semifinále Hájek s Lajkepem utekli páru Krejčiřík (premiant
předloňského ročníku), Laštůvka na
5:1, načež protivníci zabrali a dotáhli
na 5:4. Víc už ovšem nesvedli. Druhý
semifinálový duel byl úderově ještě výživnější, leč průběhem jednoznačnější,
neboť slovenští hosté Rychtárik, Bača
překonali Dubu s Rojkem poměrně
hladce 6:2. O třetí pozici se nehrálo,
zasloužený bronzový post obsadily
obě poražené dvojice. Načež před
sedmou hodinou večerní odstartovalo
absolutní vyvrcholení celodenních náročných bojů.
Do finále vstoupili lépe Pavel Hájek
s Petrem Lajkepem, záhy vedli 2:1
a 40:0 při podání zahraničních soků.
Mladší Slováci však brejkboly suverénně odvrátili, svůj servis uhájili. A jak
se následně ukázalo, šlo o naprosto
klíčový zlom celého rozhodujícího
zápasu. Martin Rychtárik z Trenčína
+ Peter Bača ze Žiliny totiž vzápětí
vystupňovali tempo, aby se zásluhou
skvělého výkonu již neohlíželi zpět.
Krásný duel plný špičkových výměn
opanovali 6:2 a mohli dát průchod nelíčenému nadšení ze sladkého triumfu
na PROSTĚJOV CUPU 2018. „Jsme
fakt šťastní, vůbec jsme to nečekali,“
řekli Večerníku slovenští sympaťáci
(více v rozhovoru na jiném místě této
strany).
Ceny finalistům včetně štědré odměny ve výši osmi tisíc korun nejlepšímu
páru opět předali pořadatelé společně
se senátorkou Boženou Sekaninovou.
A hlavní organizátor mohl spokojeně hodnotit. „Jako každý rok bylo
nejdůležitější, že nám vyšlo počasí.
Tentokrát ideální – ani vedro, ani moc
chladno. Úroveň byla díky účasti řady
kvalitních dvojic včetně mnoha mistrů republiky neregistrovaných hodně
vysoká a věřím, že si na našem turnaji
všichni dobře zahráli. Velké díky patří
všem partnerům akce v čele s Boženkou Sekaninovou a městem Prostějov,
stejně tak chci poděkovat manželům
Černoškovým za nezištné propůjčení
celého nádherného areálu TK Prostějov. Myslím, že se letošní ročník skutečně vydařil. A už teď se těšíme na příští,“
konstatoval Martin Krupička.
Za PROSTĚJOV CUPEM 2018
se s ním ještě ohlédneme v příštím
vydání Večerníku v podrobnějším
hodnocení.

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


LETNÍ PŘÍPRAVA ESKÁČKA NA DRUHOU LIGU

PROSTĚJOV Minulé pondělí 25. června odpoledne se sešli hráči
na první trénink letní přípravy. Ta bude vzhledem k nepříznivým
časovým okolnostem při postupu z třetí do druhé ligy krátká,
hektická a o to náročnější. Její program se tvoří tak říkajíc za pochodu a bohužel se nelze spolehnout ani na již dohodnuté body.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Vzhledem ke změně stanoviska místního klubu nelze uskutečnit původně
plánované soustředění v Kunicích.
Jak informujeme v pozvánce na straně 17, čeká prostějovské fotbalisty
nadcházející sobotu atraktivní duel
proti ostravskému Baníku. A nebude to jediná změna. Místo původně
plánovaného soustředění v Kunicích

pojede kádr v příštím týdnu na sever
Moravy do Kravař. A právě tam sehrají další přípravné utkání s třetiligovou
Kroměříží.
Z původního kádru již chybí záložníci Petržela a Zapletal, s nimiž se
pro druhou ligu nepočítá, stejně
jako brankář Neoral. Vzhledem
k léčbě má posunutý nástup stoper
Sus, v kádru nechyběly ani pilíře týmu
Kroupa a Schuster. „Dnes tady jsem,“
odvětil s mnohoznačným úsměvem
na startu přípravy zkušený stoper,
který vážně zvažoval odchod z Hané.
Zcela určitě do konce podzimní hřišti
tak Karla Kroupu na hřišti uvidíme,
zároveň se bude připravovat na mož-

fotbal

23

Nový ročník F:NL

rozlosován
ODSTARTOVALA
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3. července, 15:30 hodin 1.SK Prostějov - Sigma Olomouc U21
(hřiště Olympijská ulice)
7. července, 10:30 hodin 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno U21
(hřiště Slatinice)
7. července, 15:30 hodin 1.SK Prostějov – FC Baník Ostrava
(SCM Za Místním nádražím)
přesný termín ještě neurčen 1.SK Prostějov – SK HS Kroměříž
(soustředění Kravaře)
14. července, 17:30 hodin 1.SK Prostějov – SK Uničov
(SCM Za Místním nádražím)
nou budoucí roli v klubovém managementu.
V kabině a posléze na hřišti bylo také
k vidění pět nových tváří - brankář
Miroslav Bréda z Košic, obránce Mi-

chal Suchý ze Slovácka, záložníci Matěj Biolek z Frýdku-Místku, kde byl
na hostování ze Slovácka a bardějovský Jakub Verčimák, a útočník Marián
Kovařík z Vítkovic.

PRAHA, PROSTĚJOV V Praze byl rozlosován nový ročník
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY.
Stejně jako před dvěma lety začíná
nováček druhé nejvyšší soutěže
1.SK Prostějov na domácí půdě.
Tentokrát přitom nepůjde o tak
atraktivního soupeře, jako byla
olomoucká Sigma. O to více se mohou fanoušci těšit na dva poslední
srpnové víkendy s dvojicí bývalých
prvoligových týmů.
Druhá nejvyšší soutěž od nového ročníku nezměnila jméno, pouze logo
a způsob zápisu. V prvním kole, které
je plánováno na víkend 21. a 22. července, přivítá eskáčko na prostějovském stadionu celek FC Sellier&Bellot
Vlašim, o týden později čeká svěřence
kouče Machaly ve druhém kole výjezd
do Třince. V 5. kole zavítá do areálu

SCM Za Místním nádražím Hradec
Králové, hned v tom následujícím, které proběhne o posledním srpnovém
víkendu, přijede brněnská Zbrojovka!
Přesné termíny utkání zatím nejsou
známy, do termínové listiny mohou
zasahovat televizní přenosy. V každém
případě domácí utkání, s výjimkou
změn kvůli televizním přenosům,
bude 1.SK hrát tradičně v sobotním
odpoledni dle úředního začátku.
Kompletní rozlosování najdete na
stránkách www.fnliga.cz, Večerník
vám jej přinese v čísle 29 před startem
nového ročníku.
(tok)

První přípravné utkání „Musíme zlepšit proměňování šancí,“

rozhodl náhodný gól ví dobře útočník Marián Kovařík
BC2 
MFK VIT

0:1

SLATINICE Pouhých pět dnů po
setkání nově se tvořícího kádru
a neustálém přibývání nových tváří se prostějovští fotbalisté ve svém
prázdninovém azylu ve Slatinicích
poprvé představili v přípravném
utkání uplynulý pátek. Soupeřem
jim byl dobře známý celek Vítkovic, který po šťastné záchraně ve
druhé lize koučuje neméně známý trenér Jiří Balcárek. Utkání se
spoustou nevyužitých šancí rozhodla náhodná branka Mišinského
ze druhého poločasu.

Tomáš KALÁB
Eskáčko nastoupilo v brance s novou
posilou z Košic, Bréda si zachytal sedmdesát minut. V prvním poločase
táhlo ofenzivu duo Koudelka - Kovařík, v druhém Langer s Kroupou. Kovařík byl od počátku velmi aktivní, už
zpočátku nedal Květoňovi nic zadarmo. Bréda se předvedl při umístěné
střele Ožvoldy, kterou vytáhl na roh.
Na druhé straně se taktéž neprosadil
Šteigl.
Diváky na slušně zaplněné tribuně ve
Slatinicích pobavil svým typickým
únikem Koudelka, jenže jeho střelu
zleva Květoň reflexivně vyrazil. Biolkův brejk zprava a centr do šestnáctky
zblokovala vítkovická obrana.
Těsně po přestávce se po nepřímém
kopu ocitli v dobrých pozicích Krou-

%X*[\  +]^[_; $(%<$($>
Branka: 57. Mišinský
Sestava 1.SK Prostějov
I. poločas: Bréda – Machynek, Suchý, Schuster, Slaninka – Biolek, Verčimák,
Fládr, Šteigl – Koudelka, Kovařík.
II. poločas: Bréda (70. Jícha) – Machynek, Suchý, Janíček, Rus – Píchal,
Pančochář, Žykol, Hapal – Langer, Kroupa.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

FOTOGALERIE

Tomáš KALÁB

klikni na

www.vecernikpv.cz
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pa i Hapal, na gólmana si ale nepřišli.
Těsně před vypršením hodiny hry se
po dlouhém výkopu dostal k míči
Mišinský a stačil přehodit vyběhnutého Brédu - 0:1. Po Machynkově nabídce mohl srovnat Kroupa,
hlavičkoval ale v mírném záklonu
těsně nad břevno. Sedm minut před

SLATINICE Hned v prvním zápase v novém
dresu nastoupil proti svému bývalému klubu,
to se hráči často nestává. V prvním poločase
vytvořil ofenzivní dvojici s Janem Koudelkou,
a právě o vzájemné spolupráci se mimo jiné
Marián Kovařík rozpovídal.

 *%+ ,

koncem si Machynek pěkně narazil
s Kroupou, jenže se střelou si poradil
hostující brankář.
I čtvrtý vzájemný zápas v řadě tak
Hanáci prohráli, těšit se mohli pouze
v prvním měření sil v MSFL v sezóně
2015/2016. K odvetě ale budou mít
příležitost ještě na podzim.

'()*+,-,
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„Jsem spokojený, samozřejmě až na výsledek, když jsme prohráli 0:1. Myslím, že na
to, že to byl náš první zápas po pár dnech tréninku, zatímco soupeř je už o dva týdny
v přípravě dál, jsme byli fotbalovější, lepší, měli jsme dost šancí. Doplatili jsme na to,
že jsme žádnou neproměnili. Soupeř nám vstřelil branku z nulové šance, míč jsme
mohli odkopnout, to mě mrzí. Takový gól je hloupý, ale já si cením přístupu hráčů
a toho, jakým stylem jsme zápas odehráli. Zápas měl oboustranně úroveň.“

yy Jaké jsou vaše první dojmy v Prostějově?
„K týmu jsem se připojil v pondělí, tento týden byl docela fyzicky náročný. Zakončil jej tento přátelský zápas.
Co se týče mého příchodu do Prostějova, byli jsme prakticky hned dohodnutí, tudíž už jsem přicházel s chutí.
Zatím probíhá vše tak, jak má, takže spokojenost je. I do
zápasu jsme šli s velkou chutí si konečně zahrát, protože
kondiční blok je hodně náročný.“
yy Máte ve fotbale už něco za sebou. Jak hodnotíte zázemí, které poskytuje prostějovský klub?
„Prošel jsem několika týmy a proti Prostějovu jsem i často nastupoval, prakticky od divize po druhou ligu, takže
jsem věděl, do čeho jdu. Bylo mi jasné, že co se týče zázemí, je tu vše na výborné úrovni. Trenéry jsem znal, což
bylo další důležité plus navíc. Teď je důležité, aby tady
byla spokojenost i se mnou.“
yy Byl pro vás dnešní zápas proti vašemu bývalému
klubu hodně specifický?
„Všechny kluky znám, takže se takové zápasy hrají dobře,
ne ovšem, že by bylo vše v kamarádském duchu. Během
zápasu je jedno, jestli proti mně hrají Vítkovice, Baník nebo
Sigma, ale po zápase se pobavíme, plácneme si, to je fajn. Na
druhou stranu oni znají mě, což je možná trochu výhoda.“
yy Co chybělo ke gólovému vyjádření šancí?
„V prvním poločase jsme si vytvořili některé dobré šance,
brejky, první čtvrthodinu jsme chtěli soupeře aktivně napadat, což se nám dařilo, poté jsme se zatáhli. Vytvořili jsme si
brejkové situace, akorát jsme je nedotáhli do gólu. V přípravě musíme ze čtyř pěti šancí proměnit aspoň dvě. V druhé

/        7 % 
% ( #
 *%+ ,

lize budeme mít třeba jednu dvě takové šance za celý zápas,
a to musíme využívat.“
yy Jak se vám spolupracovalo v útoku s Janem Koudelkou?
„Koudelka je výborný fotbalista, to je vidět i přes týden
v trénincích při malých hrách. Jsem přesvědčen, že pokud spolu budeme trénovat a nastupovat v zápasech, tak
si na sebe brzy zvykneme. Dnes jsem měl někdy pocit,
že mi mohl posunout míč a měl bych to takřka do prázdné brány, ale to je otázka vyhodnocení situace a zvyku.
Je fajn, že spolu chodíme na obědy, na kafe, takže se
stmelujeme nejen na hřišti, ale i mimo něj. Sám tuhle
připustil, že kolikrát jde do zakončení sám, tak se prý na
něj nemám zlobit. (úsměv) Tyhle situace si postupně
vyříkáme a příště už z nich padne gól.“
yy Co očekáváte od angažmá v Prostějově?
„Byl bych rád, kdybychom hráli klidný střed tabulky,
abych pomohl týmu hlavně střelecky, připravoval šance
pro kluky a aby se dařilo. Proměňování šancí musíme
určitě zlepšit.“

6 45 956: ;* 4  <=6 6 .>
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Zkušený trenér má jeden úkol úspěšně za sebou - vrátil prostějovský fotbal zpět do profesionální soutěže. Úkolem nadcházející sezóny bude tým v této soutěži udržet. Vzhledem
k nedávným zkušenostem má od klubového vedení plnou
podporu a do kádru začínají přicházet nová jména.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Přišel jste do Prostějova s jednoletým kontraktem, který vám
sice vypršel, ale v práci asi pokračujete?
„Na odchodu opravdu nejsem. S panem Jurou jsme se domluvili na po-

kračování mého angažmá tady v Prostějově a jsem tomu upřímně rád.“
yy Před rokem jste přišel do Prostějova s jasně stanoveným cílem?
„Původní zadání bylo umístit se do
čtvrtého nebo pátého místa, abychom neměli v třetí lize žádný problém. Po podzimu jsme cíle přehodnotili a za nic jsme se neschovávali.
Jasně jsme deklarovali, že chceme
postoupit. Což se nám povedlo a rozhodně mě to těší.“
yy Čeho si v prostějovském fotbale
po tom roce nejvíc ceníte?

„Víte, Prostějov je rodinný klub. Je
výhoda, že tady fotbal nedělá mnoho
lidí, ale dělají ho výborně. Tréninkové
podmínky, složení mužstva, hráči, realizační tým, vedení, to všechno je na
jedné vlně. A myslím, že to bylo také
vidět.“
yy Můžete shrnout klíčové okamžiky minulé sezóny?
„První zápas s Rýmařovem byl určitě
hodně důležitý, protože šlo o nováčka,
a my do soutěže vstupovali s vědomím, že to bude hodně složité. Prohrávali jsme, ale zápas jsme otočili, což byl
jeden klíčový moment. Naučili jsme
se opět vyhrávat. Druhým pak byl
zápas ve Velkém Meziříčí, před nímž
jsme měli na soupeře osmibodovou
ztrátu a v případě porážky by už nebylo co řešit. Do jara jsme vstupovali

s jednobodovým náskokem a jasným
odhodláním. V průběhu jara jsme byli
nejlepším mužstvem soutěže, o tom
jsem stoprocentně přesvědčený, i když
jsme měli výkyvy. Osudná Líšeň tehdy
do čeho kopla, dala gól, zápas vyhrála
zaslouženě. Jenže od té doby jsme vyhráli pětkrát za sebou a udělali patnáct
bodů, takže nám ta facka asi opravdu
pomohla. Soutěž jsme vyhráli s desetibodovým náskokem, což je velice
dobrý počinek.“
yy Čeho si ceníte na posledních zápasech sezóny?
„Tyto zápasy nám prokázaly, jak široký a kvalitativně vyrovnaný kádr
máme. Cením si toho, že zápasy s 1.
HFK Olomouc a v Hlučíně, které jsme absolvovali bez klíčových
opor, jsme zvládli v klidu, v pohodě.

Neutrpěli jsme ostudu, že bychom
jen tak odehráli zápasy, kdy jsme už
měli postup jistý. I v nich jsme získali šest bodů.“
yy Před další sezónou jste v úplně jiné situaci než před rokem.
Tehdy bylo potřeba kádr vhodně
doplnit nějakou individualitou,
tentokrát bude pohyb v kabině
větší. Zadal jste si nějaká kritéria, která potřebujete naplnit?
„Dva roky stará zkušenost hrát druhou ligu s klukama, kteří si postup
vykopali, nedopadla moc dobře. Nemůžeme dopustit to, abychom soutěž opustili. Naopak, my se chceme
v druhé lize stabilizovat. Právě proto
prostě musí přijít zkušení hráči, to je
logické. Je nutné se posílit v každé
řadě, proto hráčů přijde víc. I když

na to není moc času, musíme dát
kádr dohromady. Na podzim musíme bodovat, abychom měli klidnější jaro s vědomím, jaké výsledky
je potřeba udělat, abychom zůstali
v druhé lize.“
yy Hráče jste si vytipovával přímo
sám?
„Samozřejmě jsme se s Petarem Aleksijevićem radili v rámci užšího kruhu s předsedou klubu a sportovním
manažerem, každý měl povědomost
o nějakých hráčích a dávali jsme dohromady ty, které jsme pak oslovili.
Byli jsme samozřejmě limitováni
i financemi, nestavíme tady nějaké
vzdušné zámky. Musíme doufat, že to
dopadne dobře a ti hráči, co přijdou,
budou opravdu posilami.“
>>>dokončení na straně 25
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 FLÁDR
Zdenek
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Nenápadný pracant v defenzivní
činnosti, který se obětoval pro
tým a rezignoval na ofenzivní aspirace, radost ze vstřelené branky
dlouho nezažil. Snad by pomohla
častější střelba. Agresivní hráč
napadající rozehrávku, důrazný
v soubojích.
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Trenérem ceněný záložník s výbornou kopací technikou, kterou by
měl mnohem více využívat. Základní prvek středu zálohy, sezónu
poctivě odpracoval a podílel se
hrou na celkovém úspěchu týmu.
Nepostradatelný při standardních
situacích.
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Josef PANCOCHÁ

Opora týmu, první volba na pravého beka. V jarní části jej postihl
stejně jako celý tým určitý výkyv,
ale celkově odehrál jednu ze svých
nejlepších sezón. Prototyp moderního obránce, který se zapojuje do ofenzivy a dokáže vstřelit
branku.
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EK
Lubomír MACHYN
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Měl hrát ve středu zálohy
kreativního hráče s myšlenkou
na překvapivé herní tahy, tvůrce
hry. Tato očekávání se mu plnit
nedařilo, postupně ze základní sestavy vypadl. Hráč s dobrou střelou
se gólově uplatnil v posledním zápase sezóny.
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Odchytal klíčové zápasy sezóny,
proti Velkému Meziříčí na tři
poločasy neinkasoval. Závěr sezóny
nakonec nedochytal kvůli zranění
v prvním poločase posledního duelu v Hlučíně. Právě toto zranění
může mít vliv i na angažmá v příští
sezóně.
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Dominik NEORAL
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Filip JÍCHA

Pro trenéra od počátku první
volba mezi tři tyče. Přestože
odchytal většinu utkání, klíčové
závěry sezóny zmeškal. Na podzim
kvůli zranění ze zápasu s Velkým
Meziříčím, na jaře kvůli obměně
sestavy po špatných výkonech týmu
v Otrokovicích a s Líšní.

“

Martin SUS

Po výborném vstupu do podzimní
sezóny se zranil a na jaře už na
své původní výkony nenavázal.
Svoje přednosti - rychlost, dobrou
střelbu, čtení hry - musí lépe prodat. Pokud nastoupil, určitě nezklamal.
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Tomáš LANGER

Velkou část jarní sezóny neodehrál, když se potýkal se zdravotními problémy. Plynule se vrátil
na své místo po odchodu Pernackého a závěr sezóny mu herně
vyšel. Hráč se zkušenostmi, na
němž by se mělo stavět pro příští
sezónu.
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Aleš SCHUSTER

V obou částech soutěžního
ročníku kvůli zraněním vypadl ze
hry, dokázal se však vrátit v dobré
formě a střílet branky. To svědčí
o jeho kvalitách, které vzhledem
k těmto absencím dostatečně
nezužitkuje. Třetí nejlepší střelec
týmu.
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Jan ŠTEIGL

Jeden z nejlepších hráčů týmu,
po celý soutěžní ročník hrál
perfektně. Trenérem vysoce
ceněný spolehlivý hráč, uplatňující
své zkušenosti a nadhled. Absolutní profesionál. Vzor pro mladé
hráče, kteří se od něj mohli hodně
věcí naučit.

` ;_;(9

%
* - 
Y* 7[ 7%
&?[#
\@[ " @7% Q[>

Aleš RUS

Původně středový hráč se během
sezóny posunul na kraj zálohy,
ovšem příliš herní praxe si neužil.
Nastoupil v důležitých jarních zápasech, kde se blýskl přihrávkami,
mající „oči“. Potřeboval by více
hrát, aby rozvinul svůj nesporný
talent.
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Michal ZAPLETAL

V průběhu jarní části neměl jisté
místo v základní sestavě, přesto
byl se svým výkonem v uplynulém
ročníku spokojen. Díky pozici
na beku vstřelil na svoje poměry
nebývalé množství branek, zúročil
tak dobrou orientaci při standardních situacích.
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KIJ
Alexandr PERNAC

Přestože mohl přijít už na podzimní sezónu, přestup se podařil až
v zimě a byla to nejlepší akvizice
poslední doby. Na jaře se dostal do
neskutečné formy, v klíčových zápasech tahoun týmu a střelec nádherných branek. Nepostradatelný
pro úspěch týmu.
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Jan KOUDELKA

Půldruhého měsíce důležitý
hráč základní sestavy, se Schusterem vytvořil spolehlivou stoperskou dvojici. Hráč s přehledem
i potřebným důrazem. Jarní sezónu
nedokončil, kvůli administrativním záležitostem se musel vrátit
na Ukrajinu.
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Martin HIRSCH

Neskutečný bojovník, který odvede pro tým maximum, i když
jemu osobně se nedaří tak, jak by
si představoval. Trenérem ceněný
univerzální hráč. Na jaře konečně
přišly i branky, na hrotu dokázal
zastoupit Kroupu. Vydařená posila
týmu.
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Lukáš HAPAL

V minulých ročnících stálice základní
sestavy se tentokrát na hřišti vyskytoval více jako střídající hráč. Na
vině byla zranění, která ho v tomto
ročníku provázela. Závěr sezóny se
mu vydařil, hrál i na levém beku či
levého záložníka. Při absenci Kroupy
dokonce s kapitánskou páskou.
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David PÍCHAL
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Karel KROUPA
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Po sestupu do třetí ligy opět
v plné míře uplatnil své ofenzivní
umění a výsledkem byl titul krále
třetiligových střelců. V kabině i na
hřišti klíčový hráč, příklad profesionála. Přes těžké rozhodování
by měl vydržet do konce podzimní sezóny.
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I v jarní sezóně jej pronásledovala
četná zranění, takže na hřiště se dostal až v samém závěru sezóny. Opět
na něm prokázal svůj talent, díky
němuž je zván do reprezentace U18.
Vstřelil branku, víc do posledního
zápasu nestihl.
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Karel KROUPA
28
2459 26
4
0
Lukáš Hapal
30
2372 4
7
0
David PÍCHAL
14
546
3
2
0
Vladimir Petrović
8
203
0
0
0
Adam MARČÍK
2
7
0
0
0
Vysvětlivky: Z – zápasy, ve kterých hráč nastoupil; min – počet odehraných minut;
G – vstřelené branky; ŽK – žluté karty; ČK – červené karty

Jan ŠTEIGL
Josef PANČOCHÁŘ
Zdeněk FLÁDR
Jan KOUDELKA
Tomáš LANGER
Michal ZAPLETAL
Dmytro ŽYKOL
Lukáš PETRŽELA
Radek SMÉKAL

Lubomír MACHYNEK
Aleš SCHUSTER
Martin SUS
Aleš RUS
Martin HIRSCH
Michael SEČKÁŘ
Alexandr PERNACKIJ
Martin POPELKA

Filip JÍCHA
Dominik NEORAL




statistiky 1.sk prostìjov v sezónì 2017-2018
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V jarní sezóně toho příliš neodehrál. Talentovaný, perspektivní
hráč, který potřebuje získat více
zkušeností a potřebné herní
sebevědomí. Ve hře má ale ještě
Poznámka: ostatní hráči ze sou- pořád výkyvy, musí se stabilizovat.
pisky neodehráli dostatečný počet Na krajích ale dokáže nohy rozkmitat, má potenciál.

minut k objektivnímu hodnocení

Dva roky stará zkušenost hrát
druhou ligu s klukama, kteří si postup
vykopali, nedopadla moc dobře.
Právě proto prostě musí přijít
zkušení hráči, to je logické...
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zdroj: www.msfl.cz

na něm, jak si poskládá kádr pro tuto
náročnou soutěž. Každému okolo prostějovského fotbalu je jasné, že druhý
ročník v této soutěži musí vypadat úplně jinak než ten novodobě premiérový.
Bude zajímavé sledovat, kdo ze současného kádru bude mít natolik trenérovu důvěru, že zůstane i nadále.
Už teď je totiž známých nejméně asi
pět jmen příchozích a bude jich do
přípravy rozhodně víc. Posledně měli
hráči druhou ligu za odměnu. Tentokrát si v ní zahrají za nic menšího než
tvrdou dřinu.

 ' '  FFF# #

vybrali jediný nosný prvek, pak je to určitě zimní příchod Jana Koudelky. Ten
zapadl do známého prostředí a v průběhu jara se dostal do neskutečné formy.
Tu podtrhlo zejména posunutí tohoto
„rychlíka“ z kraje zálohy na podhrotového hráče, kde se mohl věnovat oblíbené ofenzivě bez nutnosti se příliš vracet.
Jeho brejky do otevřené obrany byly pro 5  %4  4 7 5    
soupeře smrtící a nejednoho brankáře si
„Koudy“ doslova vychutnal.
trenér Machala mohl dovolit provést
hned pět změn v sestavě! To je opravdu zásadní zásah do sestavy a málo[Q]} který trenér by si jej dovolil riskovat.
Machala ovšem věděl, že se na hráče
z lavičky může spolehnout, a ti se mu
Eskáčku se podařilo vybudovat kádr, odvděčili výbornými výkony v zápakterý měl oproti minulým ročníkům sech s Rýmařovem a Kroměříží, které
jednu obrovskou výhodu. Na většině byly velmi důležité pro rozhodující
postů měl dostatečnou konkurenci souboj s druhým Velkým Meziříčím.
a hráči, kteří zrovna seděli na lavičce, Oldřich Machala, který je uprostřed
disponovali srovnatelnou kvalitou. aktuálního smluvního kontraktu, tak
To se konečně projevilo po prohra- polovinu své mise splnil. Dostal Prostěném domácím utkání s Líšní, kdy si jov zpět do druhé ligy a bude především

mařově. Vítězství v posledních vteřinách
tým nastartovalo a přes určité výkyvy
zvládl klíčový zápas podzimu ve Velkém
Meziříčí. Díky tomu se také postupně
propracoval na první místo tabulky.
To si už v průběhu jara nedal vzít. Zásluhu na tom pochopitelně mají nejen
vlastní výkony, ale také logické zakolísání soupeřů, kterým se na jaře rozhodně nedařilo tolik, jako na podzim. Asi
největší pád postihl Valašské Meziříčí,
které se nakonec zachránilo jen díky
zachování druholigové příslušnosti Vítkovic. Z první pětice se odporoučel také
Vyškov, který ztratil klíčového hráče
Jana Koudelku, výrazněji začala v závěru ztrácet i Kroměříž. Naopak příjemným překvapením jarní části byly
výkony Líšně, která nakonec v celkovém pořadí obsadila solidní třetí místo.
Pokud bychom důvody vcelku bezproblémového prvenství Prostějova hodně
zjednodušili, pak stačí zmínit jména
Kroupa a Koudelka, jestliže bychom

yy Zůstanou v přípravě všichni hráči současného kádru nebo už máte
jasno o odchodech?
„Něco už řešit musíme. Někteří hráči,
kteří nehráli stabilně, by měli pro svůj
rozvoj hrát pravidelně divizi nebo třetí
ligu. Takovým příkladem je třeba Zapletal, který se jeví velmi dobře, ale na
druhou ligu to ještě není. A nastoupit
v ní na pět minut je nesmysl. Na sezónu chceme mít dvacetičlenný kádr.“
yy Máte již jasno o harmonogramu
přípravných utkání? Prý se nerodil
lehce...
„Tam byl problém v tom, že všechny
týmy, které přicházely v úvahu, už
měly hotový plán přípravy. My jsme
získali definitivní jistotu až dvě kola
před koncem, takže jsme měli velký
problém sehnat soupeře. Nakonec
se nám podařily Vítkovice, juniorky
Sigmy a Zbrojovky. Ještě se snažíme
aspoň o jeden další zápas, protože soustředění v Kunicích padlo kvůli postoji
místního klubu.“

Filozof by se zadumal. Vrátilo se eskáčko před rokem zpět do MSFL, nebo se
naopak nyní vrátilo do ligy druhé? Na
takovou otázku zřejmě odpoví čas a je
jasné, že v prostějovském fotbale se pokusí udělat vše pro to, aby šlo o návrat
dlouhodobý. Druhá liga městu, které
pro fotbal tolik udělalo, určitě sluší.
Přestože rychlý pád zpět do Moravskoslezské ligy vzbuzoval před rokem
touto dobou určité obavy, důležitým
indikátorem bylo angažmá Oldřicha
Machaly na post hlavního trenéra.
Kouč takového formátu, jakým rekordman v počtu ligových startů za
Sigmu Olomouc bezesporu je, by se
nehrnul do nejistého nebo dokonce předem ztraceného podniku. Od
počátku věřil, že prostějovský fotbal
s lidmi, kteří jej dělají, má na víc,
a rozhodl se s urputností sobě vlastní
pro úspěch udělat maximum.
Největší nervy prožívali členové realizačního týmu hned v prvním utkání v Rý-

 
>>>dokončení ze strany 23
yy Můžete představit nově přivedené hráče?
„Především bylo jasné, že musíme
přivést zkušeného brankáře na druhou ligu, která oproti třetí znamená
velký kvalitativní rozdíl. Potřebujeme
stabilního brankáře na post jedničky,
kterým by se měl stát Miroslav Bréda
z Lokomotivy Košice, což je druhá slovenská liga, doufám, že jsme se trefili.
Záložníka Matěje Biolka ze Slovácka
znám, teď hrával druhou ligu ve Frýdku-Místku, má za sebou i prvoligové
zápasy. Je to rychlonohý hráč, může
hrát jak pravého obránce, tak ofenzivního záložníka. Ze Slovácka přivádíme ještě obránce Michala Suchého,
který je využitelný vlevo i na stoperu.
Z Bardejova jsme získali Jakuba Verčimáka, hrál tam stabilně druhou ligu
a máme o něm dobré reference, takže
doufáme, že své kvality potvrdí. Po
letech se vrací do Prostějova útočník
Aleš Krč, který by měl posílit ofenzivu. Dále přichází Marián Kovařík,

hráč Vítkovic, který kopal druhou ligu
ve Skalici, je typově podobný Karlu
Kroupovi, i u něj věříme v jeho střeleckou potenci. Problém obecně je, že
útočníci prostě nejsou, a to ani v první
lize, natož pak s nabídkou do ligy druhé. A ke Kroupovi musel někdo přijít,
nelze stavět jen na něm.“
yy Jde vesměs o hráče z druhé slovenské ligy, myslíte, že tato soutěž
má takovou úroveň, aby byli konkurenceschopní i v druhé lize?
„Naše druhá liga má dobrou úroveň,
nemohu přesně hodnotit úroveň té
slovenské. Předpokládám, že kvalitativně jsou si obě soutěže poměrně
blízko. Jestliže tam tito kluci odkopali
rok dva, určitou kvalitu a zkušenosti
mají.“
yy Zmínil jste finanční limity, nějakého zvučného jména se tedy fanoušci nedočkají?
„Možná ano... (úsměv) Máme v hledáčku jednoho prvoligového fotbalistu, ale nejsme ještě definitivně domluveni.“

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Tomáš Kaláb. Foto: archiv Večerníku

  DOBA Machala: „Na jaře jsme byli nejlepší!“
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milujeme vecerník

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

Fotbal Extra - 2. díl

PROSTĚJOVSKO Je definitivně dobojováno. O víkendu 16. a 17.
června se uzavřel téměř celoroční kolotoč fotbalových soutěží
2017/2018 dospělých i mládežníků. Stalo se tak přibližně dva
a půl měsíce poté, co trvaly jarní fotbalové bitvy, během nichž
na regionální týmy od nejnižších pater okresní soutěže až po
Moravskoslezskou fotbalovou ligu čekalo dvanáct až patnáct
zápasů. Po jejich skončení a součtu s podzimním vystoupením
nastalo v některých táborech veselí, jinde naopak smutek. Velká
jarní jízda dovedla prostějovské „eskáčko zpět do druhé ligy, na
čelních pozicích se umístily rovněž Konice, Plumlov, Klenovice,
Pivín, Kralice a Kostelec, další početná skupina se pohybovala
poblíž středu. Napravit neúspěšnou misi budou chtít naopak
v Mostkovicích, Němčicích a Vrchoslavicích. V rámci soutěží OFS
Prostějov nejvíce zazářily Otaslavice, Držovice a Skalka, naopak
Vrahovice ztratily nadějný náskok a dolů z Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy padají Ptení a Hvozd.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim a letošní
jaro přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze
všech klání, která podrobně sledoval. V minulém vydání jsme
zahájili tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který hodlá i během krátké letní pauzy co nejlépe zmapovat účinkování všech regionálních želízek. Po celkovém shrnutí dnes přichází na řadu sumář
v podání monitoringu 1.SK Prostějov, příště bude následovat
monitoring Kralic v nejvyšší krajské soutěži a přes další třídy se
dostaneme až do okresní trojky. Zapomenout nehodláme ani na
mládež a pochopitelně i ženský fotbal. To vše pěkně postupně.
Máte se na co těšit!
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„NEPOSTUPOVALI JSME, ABYCHOM SPADLI“
Předseda 1.SK František Jura dovedl podruhé
během tří let Prostějov do druhé celostátní ligy

PROSTĚJOV V nejkratší možné době se po loňském sestupu
vrátili do druhé nejvyšší domácí soutěže fotbalisté Prostějova.
Eskáčko přes dílčí problémy
ovládlo tabulku Moravskoslezské
ligy a zvítězilo s náskokem deseti
bodů. Sezóna ovšem nebyla tak
snadná, jak naznačuje konečný
odstup od druhého Velkého Meziříčí. Ještě několik kol před koncem soutěžního ročníku se favorit
trápil a domácí porážka s Líšní
2:6 v polovině května byla ledovou sprchou. Naštěstí i budíčkem
v pravou chvíli. Ve zbývajících pěti
utkáních sezóny už tým neztratil
ani bod a slavil triumf do Fotbalové národní ligy. „Máme z toho
radost! Prostějov si druhou nejvyšší soutěž zaslouží. A uděláme
maximum, aby to nebylo jen na
chvíli. Chceme se v ní zabydlet,“
tvrdí odhodlaně současný předseda klubu František Jura, který stál
u samých začátků obrody novodobé historie prostějovské kopané.

ší naše posila. V útoku bude Marian
Kovařík. Byl v Karviné, Vítkovicích,
naposledy hrál na Slovensku. Pátým
nováčkem je Verčimák z Bardejova,
o dalších posilách se jedná.“
ƔƔ Vypadá to, že prostějovské
vedení bylo při jednáních hodně
úspěšné...
„Všechno také nevyšlo. Hodně jsem
stál o Marka Střeštíka. Takový zkušený
a šikovný hráč by se nám hodil. Několikrát jsme jednali, vše bylo na dobré
cestě. Nakonec se rozhodl zůstat ještě
v Maďarsku. To se stane. Do středu
hřiště ještě někoho hledáme. Něco je
rozjednané, snad to dobře dopadne.“
(úsměv)
ƔƔ Ten pohyb v kabině je docela razantní. Je potřebný?
„Chceme být ve druhé lize konkurenceschopní, proto potřebujeme doplnit
a ve všech řadách. Druhá liga je těžká
soutěž, hraje v ní celá řada fotbalistů
s bohatou historií. Když nebudeme
mít dostatečně kvalitní a široký kádr,
neuspějeme. A nám se nechce hned
spadnout. Kvůli tomu jsme nepostupovali!“

i přístup. Domluvili jsme se, že zatím
zůstává do konce kalendářního roku.
Pak si sedneme a promluvíme si, co
bude následovat.“
ƔƔ Fotbal, stejně jako ostatní sporty prochází obtížným obdobím.
Jak vnímáte například ekonomické
problémy celé řady klubů?
„Hned ze dvou pohledů. Jako předseda klubu i jako náměstek hejtmana
a funkcionář Fotbalové asociace České republiky. Po loňských tahanicích

Hodně jsem stál o Marka Střeštíka.
Takový zkušený a šikovný hráč by se
nám hodil. Několikrát jsme jednali,
vše bylo na dobré cestě. Nakonec se
rozhodl zůstat ještě v Maďarsku...
ƔƔ Myslíte tím i fotbal, ve kterém se pohybujete nejdéle?
„Fotbalové hnutí si hodně uškodilo samo. Stačí si
vzpomenout na nedávné
dohadování o změnu stanov. Dlouho zástupci obou
komor vystupovali tak, že se zdálo, že
český a moravský fotbal jsou dva odlišné sporty. Neřešil se sport, ale vztahy.
To je přece špatně! K dohodě se dospělo na poslední chvíli. Snad už nastane doba, kdy se pohneme dopředu
a fotbal z toho bude mít užitek.“
ƔƔ Řešíte stejné situace i v politice,
ve které se v posledních letech pohybujete?
„Některé věci jsou si bohužel hodně
podobné... V obou sférách se udělalo
hodně práce, je v nich celá řada kvalitních lidí. Přesto díky různým kauzám
nemají dobrou pověst. Osobní spory
devalvovaly práci institucí. Je třeba vše
očistit a získat zpět dobré jméno. To je
jediná správná cesta.“
ƔƔ To se snadno řekne. Máte ale
představu, jak to reálně provést?
„Ale ano, i když každému je jasné, že
výsledky nebudou vidět hned. Je třeba
vytvořit systémový program grantů.
To chce čas, nejde vymyslet grantovou
politiku za měsíc. Věřím, že bude už
konečně potvrzena vláda a díky tomu
se obnoví práce Národní rady pro
sport, do které jsem nominovaný. Právě ta by měla vymyslet, jak bude rozdělování grantů probíhat. Ve fotbale je to
trošku jednodušší, protože na jmenování vlády nemusíme čekat. Stal jsem

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
ƔƔ Postupovou euforii jste zažili
podruhé za tři roky. Co chcete udělat, aby nenásledovalo sestupové
vystřízlivění, což klub potkalo loni?
„Dva roky zpátky jsme byli v jiné situaci. Prostějov do druhé ligy postoupil
po dlouhých letech. Bylo to nádherné, všichni si to užili. V týmu byla celá
řada kluků, která byla dlouhodobě
spojená s naším městem nebo blízkým okolím. Usoudili jsme, že řada
z nich by měla dostat šanci zahrát si
soutěž, kterou tito hráči vybojovali.
Nebylo to šťastné rozhodnutí, byť lidsky pochopitelné.“
ƔƔ Pro některé fotbalisty byla třetí
liga jejich výkonnostním stropem?
„Tak jednoduše bych to neviděl. Pro
všechny byl skok o soutěž výš hodně
velký, chyběly nám zkušenosti. Ukázalo se, že rozdíl mezi třetí a druhou ligou
je vážně výrazný. Větší než mezi druhou a první. Platí to ve všech oblastech,
nejen na hřišti. Druhá liga se už nedá
dělat jen s nadšením a na koleně. Sami
jsme na to přišli, cena však byla velká.
Čtyřiadvacet kol jsme byli v tabulce
poslední, na předposlední tým tabulky
jsme nakonec ztratili sedmnáct bodů.
Nevzpomíná se na to dobře. Ale teď
máme novou příležitost, tentokrát s ní
chceme naložit lépe.“
ƔƔ Třeba posílením aktuálního kádru?
„I v tom je vidět, že se klub posunul.
Na posilách jsme začali pracovat ještě v průběhu soutěžního ročníku.
Přestože nebylo jasné, že postoupíme. Ale v hlavě ta myšlenka byla a potřebovali jsme být nachystaní pro případ, že by všechno vyšlo. Minule to
tak nebylo. O posilách se začalo uvažovat ve chvíli, kdy už na trhu vlastně
žádné nebyly. Nebo přesahovaly naše
možnosti. Do této situace jsme se letos nechtěli dostat.“
ƔƔ Takže už máte vybrané posily
pro novou sezónu?
„Některé už dokonce podepsané.
Z Košic přijde brankář Miroslav
Bréda. Domluvili jsme se s Matějem
Biolkem. Záložník Slovácka naposledy hostoval ve Frýdku-Místku.
Toho sledujeme delší dobu. Ve Slovácku hrál i stoper Michal Suchý, dal-

se manažerem fotbalových projektů
mládeže Fotbalové asociace České republiky a primárně se věnuji regionálním akademiím. Právě v nich vyrostou
nové velké osobnosti, reprezentanti
typu Rosického nebo Kollera.“
ƔƔ Akademií je deset. Není to na
Českou republiku příliš velké číslo?
„Rozhodně není. Je to jednoduchá
rovnice - pouze z kvantity získáme
kvalitu. V konkurenčním prostředí vyrostou velké hvězdy, opačně to nefunguje. Potřebujeme zpátky přitáhnout
mládež zpátky ke sportu. Úbytek dětí,
které se věnují sportu, je až alarmující.“
ƔƔ Stojí vůbec sport za takovou námahu?
„Nechci jen opakovat, jak je sport důležitý pro rozvoj každé osobnosti. Z dětí,
které se alespoň v mládí sportu věnují,
vyrůstají charakterově silní jedinci. Význam pohybových aktivit pro celkové
zdraví celé populace je také dostatečné
známý. Zmíním ale i jeden aspekt, který se často nepřipomíná. Když český
sportovec vyhraje například olympiádu, téměř každý Čech má při poslechu
státní hymny husí kůži. A je to správné.
Měli bychom být hrdí na zemi, ve které
žijeme. Při velikosti České republiky je
právě sport jednou z mála možností,
jak si hrdost pěstovat. Nebudeme mít
desítky držitelů Nobelovy ceny nebo
kosmonautů. Šikovné a úspěšné sportovce jsme ale vždy uměli vychovat.
A když se jim dařilo, plnila se náměstí.
Když na podporu sportu rezignujeme,
přijdeme také o jednu z možností být
hrdí na naši zemi. To je pro mě nepřijatelné.“

vizitka
FRANTIŠEK JURA

ƔƔ Předpokládám,
že posily nejsou zadarmo. Bude mít fotbalový
Prostějov k dispozici odpovídající rozpočet?
Máme představu, kolik nás
bude sezóna stát. I to, kolik
peněz ještě potřebujeme sehnat. Jednání vrcholí, věřím,
že dobře dopadnou. Z pohledu posilování se pohybujeme
v daných mantinelech. Víme,
co si můžeme dovolit a rozhodně nepůjdeme přes naše
možnosti. Děláme fotbal seriózně.“
ƔƔ Bude v nové sezóně oblékat prostějovský dres dosavadní kapitán
Karel Kroupa?
„Karel pro náš klub odvedl neskutečný kus práce. Je to ikona. I z tohoto
důvodu mám k němu speciální vztah

Foto: archiv F. Jury

o sportovní dotace z ministerstva se
řada sportů dostala do těžké situace.
Kluby byly na hranici krachu. Některé
kraje, včetně toho našeho, se snažily
výpadek nahradit zvýšenými příspěvky do sportu. To však nejde běžně opa-

kovat. Potřebujeme systém, optimální
by bylo samostatné ministerstvo sportu. Snad k tomu jednou dojde. Sport si
musí najít své pevné místo ve společnosti, které měl. V současnosti o něj
trochu přišel.“

✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ bydlí v Prostějově, je ženatý, má tři děti
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor management sportu a trenérství
✓ absolvoval studium na Pedagogické fakultě Univerzity Jana
Amose Komenského v Praze, obor andragogika
✓ v letech 1992 až 2000 pracoval v Městské policii Prostějov, dalších deset roků ve Vězeňské službě České republiky
✓ v tehdejším LeRKu Prostějov působil již od konce minulého století jako trenér mládeže
✓ po zániku klubu se vrhl na funkcionáření a společně se svými kolegy založil SK Prostějov, stal se hlavním trenérem mužského týmu,
který naskočil do nejnižší okresní soutěže
✓ od roku 2011 byl také Generálním sportovním manažerem 1.SK
Prostějov
✓ díky partnerství s TK PLUS klub poskočil do MSFL, kterou v sezóně 2015/2016 poprvé vyhrál
✓ v následujícím ročníku jako nováček sestoupil z FNL, druhé nejvyšší soutěže ČR
✓ po zesnulém Petru Langrovi převzal před dvěma lety post předsedy klubu a z této pozice dovedl eskáčko ke druhému triumfu
v MSFL a tím i postupu do druhé ligy
✓ v listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje jmenován do funkce náměstka hejtmana Olomouckého kraje
✓ politicky je činný i na komunální scéně, kde je už čtvrtým rokem
zastupitelem statutárního města Prostějov, v podzimních volbách
bude jedničkou hnutí ANO 2011 a tím i kandidátem na post primátora
zajímavost: na letošní Valní hromadě FAČR kandidoval na post
místopředsedy za Moravu, nakonec po těsném souboji se Zdeňkem
Zlámalem post nezískal
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„Položili jsme základní kámen tradici,“
usmívají se Zdeněk Hořava s Petrem Kudláčkem
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Po závěrečném ceremoniálu čišela z organizátorů čirá radost. Pouhý nápad v hlavě,
který se podařilo během pár měsíců zrealizovat, se povedl na
jedničku. Kvarteto organizátorů Zdeněk Hořava, Michal Hořava,
Petr Kudláček a Lukáš Duba dokázalo, že když někdo chce, tak
všechno jde. „Je to pro nás sladká odměna za tvrdou práci.
Hlavně že si to všichni užili a už teď se nám některé týmy hlásí na
příští ročník,“ neskrýval radost Petr Kudláček, bývalý předseda
Kostelce na Hané, kde se celý turnaj odehrával.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Hořava Cup své jméno dostal po
hlavním organizátorovi celé akce, fanouškovi fotbalu Zdeňku Hořavovi.
Ten s Lukášem Dubou přišel s nápadem udělat fotbalový turnaj pro
hokejisty, a tak ho jednoduše udělali.
Na turnaj, který neměl žádné jméno
ani historii, se jim povedlo pozvat
a přilákat takové hvězdy, jako Radek

Faksa, Lukáš Zelenka, Petr Švancara, Ladislav Vízek a mnoho dalších.
Hořava Cup si tak začal psát vlastní historii. První dobré znamení
bylo, že se dostavily všechny týmy,
co přislíbily účast. Druhé bylo počasí, které si sice s diváky a hlavně s pořadateli poněkud hrálo, ale poté se
umoudřilo a nepadla na zelený pažit
ani jedna kapka. Možná že studenější
počasí odradilo fotbalové nadšence,
aby dorazili, nebo aby se zdrželi déle,
avšak ti, co tak učinili, o hodně přišli.
„Počasí nám úplně nepřálo a určitě
se to odrazilo na návštěvnosti. Každopádně ohromný dík patří všem, co
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RYCHLÝ
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Kostelec na Hané (jč) - Když se
v Kostelci řekne jméno Jiří Grepl,
každý, kdo se pohybuje ve fotbalové
sféře, ví, o kom je řeč. Hráč, reprezentant, trenér a dlouhá léta předseda kosteleckého fotbalu si teď krátí
volné chvilky psaním kroniky týmu
a jeho historie. „V roce 2002 jsme
měli dostat dotace, aby nám tady
vyrostla tribuna pro diváky, vzpomínám si, že některým týmům voda
odnesla všechno, trávník, zázemí,
všechno vybavení. Řekl jsem si, že
tribuna musí počkat a dotace se poslaly týmům, které to nejvíce potřebovaly,“ vzpomíná pan Jiří. Za toto
gesto poté dostal cenu fair play.

Pod dohledem policie
@% 4   :    ' 
 #

dorazili, a já doufám, že si tento fotbalový svátek užili,“ přidal k děkovačce na
konci dne Lukáš Duba. „Položili jsme
základ nové tradici, která bude rok co
rok lepší a lepší. Hlavně jsme pomohli
dvěma šeky místům, která to potřebují, a vybrané peníze poslouží správným
lidem,“ přidal se Petr Kudláček.

  ( ' 4 ; & #         
 $ %

Ze všech stran se ke konci hracího
plánu nesly slova chvály od hráčů
i diváků. Atmosféra v areálu domácího Kostelce se nesla v přátelském
duchu a organizátorsky vše vyšlo na
jedničku. „S odstupem se z mého pohledu určitě vše povedlo. Nejvíc jsem
rád za to, že přijely všechny týmy, jen pár

jedinců se omluvilo, že nakonec nedorazí. I tak byla účast skvělá. A už teď se
pomalu mluví o druhém ročníku, ale to
určitě začneme řešit až v průběhu dalších měsíců, teď osobně na mě dolehla
únava, takže první bude regenerace,“
hlásí po týdnu hlava organizátorského
štábu Zdeněk Hořava.

Kostelec na Hané (jč) - Mezi přilehlým polem a hřištěm zaparkovalo
po poledni policejní auto. Pravděpodobně z nedostatku zločinu v okolí
si místní hlídka vyhlídla parádní
místo, odkud celý turnaj pohodlně
sledovala ze svého auta. Vyhnula se
tak silnému větru, který na hřišti do
odpoledne panoval. Pod dohledem
policie však turnaj proběhl v pořádku, bez krádeží a rvaček.

„Já si s míčem chci rozumět, „Tahle sezóna byla úspěšná
on se mnou asi ne...,“ směje se a už se těšíme na Ligu mistrů,“
Rostislav Klesla, bývalý hráč NHL hlásila sparťanka Kateřina Bužková
a mistr světa do 20 let
půjde fotbalově. (smích) Jsem rád,
že tady můžu být, v týmu panuje
sranda a je vidět, že si to sem všichni
přijeli užít. Už jsme i zápas vyhráli,
takže nejsme zase tak marní.“
yy Má turnaj na to, aby se z něj stala tradice?
„Určitě. Myslím, že ti hráči a hvězdy,
co se podařilo sehnat, tomu dodali
hezkou prestiž, a pokud se turnaj poEXKLUZIVNÍ
vede až do konce, rozhodně budou
rozhovor
chtít přijet i příští rok. Všechno klapro Večerník
palo na jedničku, nezačalo ani pršet,
což ocenili především diváci.“
Jakub
yy Jak jste naladil formu na turČERMÁK
naj?
yy Jak hodnotíte svůj tým?
„Lehce, ale míč si se mnou zatím moc
„Hokejově dobré, uvidíme, jak to nerozumí. (smích) Nevím, kdy naposle-

KOSTELEC NA HANÉ Hokej má
odmalička v krvi, ale na Hořava
Cupu musel vyměnit brusle za kopačky a puk za fotbalový míč. Rostislav Klesla, bývalý reprezentant,
který si připsal necelých 700 startů
v NHL, přijal pozvání na turnaj
a předvedl se v týmu s dalšími hokejisty.

 $ %

dy jsem hrál fotbal, naštěstí nás je v týmu
hodně a dohromady hrajeme dobře.“
yy Střídání v malé kopané jsou
krátká jak ta hokejová...
„Přesně tak, je to podobné. Hráč musí
makat naplno dvě tři minuty a pak
může klidně střídat. Dnes jde ale hlavně o to si to užít a přispět na dobrou
věc v rámci té charity, co tu probíhá.
Proto to děláme, proto hrajeme.“

body v základní části. V nadstavbě už ty zápasy byly hodně kvalitní
a některé i těžké, ale zvládli jsme to
a máme double. Máme dobrý tým
a těšíme se na ligu mistrů.“
yy Zbyla ještě nějaká energie na
turnaj?
„Určitě. Budeme tady hrát naplno
a užijeme si to. Hrají proti nám velcí
chlapi, hokejisti, tak si musíme dát
pozor na souboje a zranění, ale mysEXKLUZIVNÍ
lím, že to bude spíš sranda.“
rozhovor
yy Jak se vlastně stalo, že jste připro Večerník
jeli i s týmem sem na turnaj?
„Náš
týmový manažer má syna, co
Jakub
tady v Prostějově hrál hokej, takČERMÁK
že odtamtud tak nějak ta původní
yy Jaká byla právě skončená sezó- myšlenka vznikla. Vzali jsme pak nana?
šeho trenéra a trenérku, dali dohro„Jedním slovem parádní! S holkami mady pár hráček a vyrazili z Prahy.“
se nám podařilo vyhrávat a sbírat (úsměv)
KOSTELEC NA HANÉ Se svým
týmem získala double, když vyhrála Českou ligu i pohár. Sparta
Praha si tak v nadcházejícím ročníku zahraje ženskou Ligu mistryň a Kateřina Bužková bude
u toho. Společně s dalšími hráčkami a trenéry si přijela na Hořava
Cup odpočinout, zahrát si fotbal
a pomoct dobré věci.

   

yy Příští sezónu jsou tedy ambice
jen ty nejvyšší?
„Přesně tak, určitě máme na to vyhrávat. Snad se nám také vyhnou
zranění, protože některé naše opory
nám chyběly a například Gabriela
Matoušková byla bez fotbalu osm
měsíců! V Lize mistryň uvidíme,
koho chytneme, ale rozhodně to budou další získané zkušenosti.“
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Krumsínský Haná Cup se čtyřiadvaceti týmy!
Tradiční turnaj v malé kopané se hraje 6. + 7. července,
přijede i pět vítězných mužstev z minulosti

PROSTĚJOV Loňská pauza je zapomenuta, největší turnaj
v malé kopané našeho regionu pokračuje ve své dvacetileté
tradici. Už 21. ročník klání KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2018 právě
přichází, na fotbalovém hřišti TJ Krumsín proběhne v pátek 6.
a sobotu 7. července.

Marek SONNEVEND
„Na přípravách jsme si dali opravdu
záležet, protože se snažíme každým
rokem něco vylepšit. Tentokrát jsme
například trochu změnili jídelníček,
aby měli hráči k dispozici i lehčí stravu
a mohli tak odvádět ještě lepší výkony,“ sdělil s úsměvem hlavní organizátor Martin Ošťádal Večerníku, který
opět je mediálním partnerem akce.
Záštitu nad ní převzala senátorka
Božena Sekaninová, pořadatelům se
navíc podařilo získat řadu zajímavých
partnerů. „Například i Pivovar Černá
Hora, což všem účastníkům zajistí
přísun kvalitního piva,“ řekl Ošťádal
směrem k přímým aktérům a diváckým návštěvníkům, jež mají vstup
jako obvykle zdarma.

Po skončení dvoudenních zápasových bitev (nejprve skupiny, nakonec
play off) bude patřit sobotní večer
závěrečné taneční zábavě – rovněž zadarmo! A jak vypadá přesný program
KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU
2018? Vycházel z toho, kolik týmů
do sobotní uzávěrky pošle přihlášku.
Takových nakonec bylo dvacet čtyři
a tradiční turnaj tak znovu bude dost
rozsáhlý, byť rekordní účast šedesáti
mužstev ze zlatých let 2005 až 2011
už je patrně nenávratnou minulostí.
Hrát se tentokrát začne 6. července
od 12.30 hodin ve čtyřech základních skupinách po šesti kolektivech,
z nichž vždy kvarteto nejlepších postoupí do osmifinálových grup. Ty
budou také čtyři, na řadu přijdou 7.
7. od 10.00 hodin a první dva z nich
projdou do závěrečného play off. To
přinese nejprve čtvrtfinále (14.00),
poté semifinále (15.00) a vše vyvrcholí finálovým střetnutím (16.00).
Složení skupin i kompletní zápasový
rozpis najdete níže.

Vytížena každopádně budou
všechna čtyři hřiště na hrací ploše
fotbalového trávníku v Krumsíně,
jednotlivé duely odřídí profesionální sudí. „Ubytování si zajišťuje
každý sám, přičemž po dohodě lze
stanovat v bezprostřední blízkosti
areálu TJ. Čtyřiadvacet hodin denně zajistíme prodej teplých jídel
i dalšího občerstvení, o každého
bude maximálně postaráno,“ ujistil
Ošťádal.

Na nadcházející jednadvacátý ročník
se extrémně těší – a zdaleka nejen on.
„Přijede celá řada kvalitních mančaftů
včetně pěti, kteří náš turnaj už v minulosti vyhrály. Věřím, že se všichni
dočkáme velice dobré malé kopané
v podání výborných fotbalistů, o což
jde v první řadě. Proto srdečně zveme
sportovní fanoušky do Krumsína na
spoustu pěkných a jistě i dramatických utkání. Měl by to být hezký zážitek,“ dodal Martin Ošťádal.
`

Los Krumsínského Haná Cupu 2018
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VETERÁN CUP se

po roce opět vrátil
MALÁ KOPANÁ
^_`=388W3/W ^

BYLI JSME
U TOHO

1.
2.
3.
4.
5.

FOTOGALERIE
klikni na
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PLUMLOV Loňský rok to bohužel nevyšlo. Turnaj ve Vícově
byl pro nedostatek přihlášených
týmů zrušen a nevědělo se, zda
letos bude mít vůbec ještě někdo
zájem a vzpomene si na Veterán
Cup Oresvo open. To si však nepřipouštěl hlavní organizátor celé
akce František Kocourek a dal
se znovu do práce. Výsledem byl
sobotní turnaj, kam se přihlásilo
pět týmů s hráči nad 35 let a mohlo se jít hrát. „Turnaj je připraven
a může se začít,“ hlásal s radostí na
začátku akce samotný Kocourek.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Ve dvě hodiny odpoledne započal
hvizd rozhodčího první zápas, ve kterém se na plumlovském hřišti utkaly
týmy Oresvo Plumlov a FC Relax.
Hned v prvním zápase se ukázalo,
kdo bude jeden z největších favoritů
na celkové vítězství. Tým FC Relax
od prvních minut hýřil velkou aktivitou a soupeři skoro nepůjčoval míč.
Krátkými kombinacemi maximálně
na dva doteky ovládal hru a hravě se

dostával k brance soupeře. „Bylo vidět, že jsou sehraní a mnohem rychlejší,“ uznal po zápase soupeř, který
si z prvního mače odnesl od Relaxu
devět branek. I ve druhém zápase se
předvedl favorit na trofej, a sice SK
Skalka. Borci ze Skalky dokázali přehrát Brodek u Konice 0:7 a k velmi
slušnému výsledku udrželi i čisté konto. I přes vypjaté zápasy ale provázela
turnaj příjemná atmosféra a hráči
všech týmů se mezi sebou přátelsky
bavili. Forma ale některým odcházela
v přímé úměře k počtu vypitých piv.
Postupem času bylo jasné, že Relax
a Skalka si proti sobě zahrají o první
místo, jelikož všem týmům nadělovaly
slušný počet branek. Tak se také stalo
a ve vypjatém zápase, ve kterém padly
pouhé tři góly, vyhrál tým FC Relax
a tři zápasy před koncem turnaje bylo
o vítězi rozhodnuto. Ostatní týmy proti sobě bojovaly o co nejlepší umístění
a některé zápasy přinesly zajímavé výsledky, které ještě zamíchaly pořadím.
V posledním mači si ještě Relax udělal
z týmu Vyprahlo Konice sparing partnera a v tréninkovém tempu si dokráčel pro vítězství 7:0. „Celý den se hrálo
dobře, počasí vyšlo na jedničku, i když
vítr občas nějaký byl. Myslím, že jsme
to vyhráli, takže spokojenost s předvedenou hrou. Turnaj se povedl, ale víc
než o vítězství to je o tom být aktivní

, *%
FC Relax
21:2
SK Skalka
12:5
Oresvo Plumlov
9:8
AC Vyprahlo Konice
3:13
Jiskra Brodek u Konice 4:21
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v té letní pauze než začne sezóna. Řekl
bych, že to bylo velmi příjemné fotbalové odpoledne strávené s kamarády,“
shrnul pozitivně svoji účast na turnaji
člen Relax týmu a kouč fotbalového
týmu Plumlova Pavel Voráč. Hned po
skončení posledního zápasu se mohlo
jít na předávání cen. Nejlepším hráčem
turnaje se stal Michal Spáčil z týmu FC
Relax a nejlepším brankářem Pavel
Křeček z Vyprahlo Konice. Poté už přišla na řadu celková umístění, ale aby to
žádnému týmu nebylo líto, hodnotné
ceny, do kterých přispěl svým dílem
i mediální partner PROSTĚJOVSKÝ Večerník, dostal každý z týmů.
K hodnotným cenám se řadily láhev
zelené, klobásy, tlačenka a karton piv.
Třetí Oresvo Plumlov a druhý tým
SK Skalka si odnesly i menší pohár.
Ten největší si obdrželo družstvo
Relaxu a do příštího ročníku jsou
novými šampióny. „Jsem šťastný, že
se podařilo obnovit po roční pauze
tradici turnaje pro veterány, která byla
dlouhá léta ve Vícově. Čekal jsem, že
účast bude lehce větší, ale i tak jsme to
v tomto počtu odehráli a hlavní je, že
si to všichni užili. Počasí bylo ideální,
fotbalové. Také jsme si vyzkoušeli,
že se turnaj může konat tady na tom
pěkném hřišti v Plumově. Atmosféra
byla přátelská, ti kluci se spolu léta
potkávají, znají se, takže o to víc je to
super. Jsem také rád, že nás podpořil
Olomoucký kraj a někteří další sponzoři, díky kterým se to mohlo konat,
a zase navážeme na tradici Veterán
Cupu,“ zhodnotil celé fotbalové odpoledne hlavní pořadatel František
Kocourek.

Kralice přemlouvají Martinku
KRALICE NA HANÉ Až ke třem
významným odchodům by mohlo dojít během letní přestávky v
Kralicích. U pátého týmu posledního ročníku krajského přeboru
nebudou pokračovat podzimní
gólmanská jednička David Šarman, jarní posila do středu pole
Marek Brhel a zřejmě ani dlouholetá opora zadních řad Libor
Martinka. Na všechny tyto posty
shání hlavní kouč David Kobylík
náhradu.

Jiří MOŽNÝ

Nejméně bolestná by mohla být
změna na postu brankáře. Do Kralic totiž již v zimě přišel z Opatovic
David Flajzar a stal se neochvějným
pilířem sestavy. „S Flajzarem jsem

spokojen. Šarman se vrací do 1.SK
Prostějov a nepočítáme, že u nás
bude působit. Bude chytat jinde, aby
prokázal své kvality. Máme mladého
Adamíka, který teď vyjde z dorostu,
je to osmnáctiletý kluk a věříme, že
ještě fyzicky dospěje. Ale pokud to
bude možné, chtěl bych vytvořit ještě silnější dvojici a někoho sehnat,“
podotkl Kobylík.
Brzy jednadvacetiletý Brhel se vrací
do Nových Sadů a s aktivní činností
zřejmě z rodinných důvodů končí
Libor Martinka. Pětatřicetiletý zadák si v minulosti prošel Sigmou,
Uničovem, Zábřehem či Novými
Sady, posledních šest let je neodmyslitelně spjat s kralickou sestavou. „Věřím, že se ještě domluvíme. Chceme
celkově přivést dva tři hráče, někte-

ré máme rozjednané. Nemůžu být
ale konkrétnější,“ poznamenal bývalý hráč Olomouce, Bielefeldu či
Štrasburku.
Letní přípravu zahájí se svým mužstvem v úterý 10. července, do startu
nového ročníku stihne i dva přáteláky.
„Víc jsem ani nechtěl, za čtyři víkendy
se hraje. Jednadvacátého července se
od půl jedenácté utkáme s Novými
Sady a o týden později buď v pět,
nebo v šest s Fulnekem, což je I.A třída Moravskoslezského kraje. Věřím,
že nás prověří a podaří se nám poskládat mančaft,“ těší se na další vydařenou sezónu David Kobylík.
Ohlédnutí za uplynulým ročníkem v podání fotbalistů Kralic na
Hané vám přineseme v příštím
čísle.

Pondělí 2. července 2018
www.vecernikpv.cz
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SOUPEŘ VK V CEV CUPU: LEVSKI SOFIA!
Prostějovské ženy narazí ve druhém nejvyšším poháru Evropy na přední bulharský klub
PROSTĚJOV Uplynulý pátek 29. června před polednem proběhlo v Lucemburku losování evropských pohárů ve volejbalu mužů a žen 2018/2019. Týkalo se tradičně i volejbalistek VK
Prostějov, které však po deseti nepřetržitých letech strávených
v elitní Champions League tentokrát budou hrát „pouze“ CEV
Cup, tedy druhou nejvyšší klubovou soutěž starého kontinentu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vékáčko coby úřadující mistr republiky tentokrát nevyužilo právo startu
v Lize mistryň, respektive v její kvalifikaci. A ze sportovních i ekonomických důvodů rozhodlo vedení
oddílu o účasti v CEV Cupu. Pouť
tímto pohárem zahájí Hanačky v šestnáctifinále a za soupeřky budou mít
Levski Sofia, jeden z předních týmů
bulharské ligy.
„Na reprezentační úrovni má Bulharsko v ženské kategorii poměrně vysokou kvalitu i zvuk, zrovna nedávno
tamní nároďák vyhrál Evropskou ligu
před druhým Maďarskem a třetím
Českem, čímž postoupil do prestižní
Ligy národů. Co se ale týče jednotlivých klubů, nijak velkých úspěchů
v posledních letech na evropské scéně nedosáhl,“ řekl k vylosovanému
protivníkovi nejprve obecně prostějovský trenér Lubomír Petráš.

Co konkrétnější informace? Levski momentálně není nejlepším
bulharským ženstvem, neboť svou
národní soutěž naposledy vyhrálo
v roce 2014, pohár ještě roku 2016.
Jinak se v uplynulých letech pohybuje
většinou na nižších medailových pozicích. Během minulých dvou sezón
se pak sofijské družstvo zapojilo do
Challenge Cupu (třetího evropského
poháru), kde pokaždé vypadlo právě
v šestnáctifinále. Loni například s rumunským CSM Targoviště.
Budoucího soka VK vede už řadu let
kouč Radoslav Bakardzhiev, který během ročníku 2017/2018 měl v kádru
výhradně domácí hráčky bez jakýchkoliv zahraničních akvizic. Leč historicky
je Levski Sofia zajímavě úspěšným oddílem, když v roce 1964 dokázal slavně
ovládnout Champions League a ještě
na přelomu tisíciletí mezi kontinentální
smetánkou pravidelně působil. Navíc
v Bulharsku dobyl vydatných devětadvacet mistrovských titulů a sedmadvacet národních pohárů!
„Na to, abychom o soupeři dělali
jakékoliv větší závěry, je momentálně příliš brzy. Stejně jako my určitě
dávají dohromady soupisku pro
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nadcházející sezónu, která se od té
minulé může dost změnit. Na reálnou sílu Levski si tedy počkáme, času
je opravdu spousta. Vždyť v CEV
Cupu startujeme až na přelomu listopadu a prosince, do té doby stihneme

načerpat z různých zdrojů dostatek
potřebných informací. Abychom se
co nejlépe připravili. Rozhodně totiž
zkusíme postoupit do osmifinále, což
jediné teď můžu říct naprosto spolehlivě,“ řekl Petráš s úsměvem.

V případě postupu narazí prostějovské volejbalistky na někoho
ze čtveřice kvalifikační fáze Ligy
mistryň Allianz Stuttgart, Alba
Blaj, Sport Sliedrecht nebo UP
Olomouc!

Příprava odstartuje za měsíc. Jaká bude?
PROSTĚJOV Přesně za čtyři
týdny odstartuje příprava volejbalistek VK Prostějov na novou
sezónu 2018/2019. Přesná podoba celého tréninkového období před prvním soutěžním duelem (extraliga 6. října v Ostravě)
sice ještě není známa, dolaďují se
například přípravné turnaje. Ale
jinak už má obměněný realizační
tým vcelku jasno.

zjistili jsme

Marek SONNEVEND
„Začínáme v pondělí třicátého července, kdy se společně sejdeme v hale
Sportcentra DDM. Holkám nejdřív
řekneme, co je během celé přípravy
dlouhé více než dva měsíce přibližně
čeká, a hned se pustíme do práce,“
nastínil plánovaný vstup hanáckého
kolektivu do letní dřiny nový kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
Stejně jako v minulých letech si prostějovské ženy delší dobu počkají na
přátelské utkání. „Prvních pět nebo
šest týdnů budeme pouze trénovat,
teprve potom zařadíme nějaký přá-
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telák. Kdy přesně? Buď půjde o přípravný turnaj, jehož přesný program
ještě dolaďujeme, nebo si můžeme
operativně domluvit jednorázový
zápas. Záleží na situaci, uvidíme
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podle vývoje,“ odtušil Petráš.
Hodně prostoru bude zpočátku dostávat kondiční trenérka Solange Soares. „Náplň rozdělíme na všestranné
rozvíjení fyzičky, čemuž se hlavně

v úvodu budeme věnovat hodně, a pilování herních prvků. Co se týče volejbalu, tak se nejprve zaměříme na
individuální věci, a až postupem času
se víc přidá týmové sehrávání. Není

kam spěchat, prostoru máme dostatek,“ sdělil Petráš.
Kromě výše zmíněných přátelských
střetnutí a turnajů si ženský výběr
VK vystačí výhradně s domácími
podmínkami. „Žádné soustředění
neplánujeme, veškerý trénink proběhne v Prostějově. V hale Sportcentra DDM i okolí máme vše potřebné
včetně výborného zázemí, tudíž nepotřebujeme nikam jinam cestovat,“
ujistil slovenský lodivod.
Kompletní složení hráčského
kádru ještě není odtajněno, ale
kormidelník předpokládá, že nebude mít celou dobu k dispozici
všechny svěřenkyně. „Předpokládám, že několik se dočká nominace
do reprezentačních družstev a tím
pádem stráví část přípravy v nároďácích s tím, že k nám se připojí
až později. Uvidíme, kolik se nás
koncem července skutečně sejde.
A nevidím žádný problém uzpůsobit
konkrétnímu počtu děvčat přesnou
tréninkovou náplň,“ doplnil Lubomír Petráš.
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Prostějov (son) - Čtvrtek 21.
nebo pátek 22. června byl posledním
dnem přípravy mladých volejbalistek VK Prostějov v dobíhajícím školním roce 2017/2018. Nyní už mají
všechny věkové kategorie hanáckého oddílu prázdniny nejen od učení,
ale i od svého milovaného sportu
pod vysokou sítí. „Necelé dva měsíce
od začátku května trénovala všechna
družstva – to znamená juniorky, kadetky, starší žákyně i mladší žákyně
– v takovém složení, s jakým půjdou
do nové sezóny 2018/19. Děláme to
tak každý rok, aby si holky přecházející z nižší věkové kategorie do vyšší
zvykly na jiný kolektiv, začlenily se do
něj a děvčata se vzájemně sžila ještě
předtím, než zahájíme samotnou
přípravu na příští soutěžní ročník,“
vysvětlil nový šéftrenér mládeže ve
vékáčku Lukáš Miček.
Tréninkový proces znovu odstartuje
v první polovině srpna. „S juniorkami i kadetkami začneme hned zkraje
tohoto měsíce, aby se trochu dostaly
do tempa před tradičním soustředěním všech věkových kategorií.
Až přímo na něj pojedou žákyně.
Každopádně jsme holkám před současným delším volnem řekli, ať jsou
v rámci možností aktivní a pořád se
snaží nějak sportovat, pohybovat.
Aby pak do společné přípravy naskočily ve slušném fyzickém stavu,“
pousmál se Miček.
Hlavními lodivody prostějovských
týmů v jednotlivých kategoriích budou: juniorky Lukáš Miček, kadetky
Solange Soares, starší žákyně Jan
Moravčík, mladší žákyně Jindřich
Němeček, přípravka Barbora Korhoňová. „Kompletní trenérské obsazení ještě dolaďujeme, důležité je mít
u mladých talentů co nejvíc koučů,
pokud možno kvalitních,“ zdůraznil
Miček.
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Prostějov (son) - Libero Tereza
Slavíková a smečařka Aneta Weidenthalerová byly v uplynulé sezóně
oporami juniorského výběru VK
Prostějov a navíc patřily i do ženského „A“-týmu vékáčka, za který absolvovaly několik soutěžních zápasů
(prvně jmenovaná více).
Po skončení ročníku 2017/18 sice
holky měly volejbalové volno, ale
jinak moc oddechovat nemohly.
Proč? Čekala je totiž maturita, na
niž se musely pilně učit. A díky poctivé přípravě zkoušku dospělosti na
Gymnáziu Jiřího Wolkera obě úspěšně zvládly (na připojeném snímku
Tereza s maturitním vysvědčením).
Po herním odpočinku se pak Slavíková s Weidenthalerovou i další
mladé členky prostějovského áčka
věnovaly během června tréninku,
o čemž podrobněji napíšeme v příštím čísle Večerníku.

Beach: Baláková pátá na republice do 22 let,
Jurčíková získala bronz na kadetském poháru
PROSTĚJOV Po sólojízdě Šarloty
Svobodové během předchozích
týdnů se aktuálně dostaly v plážovém volejbalu do turnajového kolotoče jiné tři hráčky VK Prostějov.
A také jim se dařilo převážně dobře.
Mistrovství republiky žen do 22 let
v Brně se zúčastnila Tereza Baláková,
aby ve dvojici s Annou Šotkovskou
obsadily solidní páté místo. Do šampionátu vstoupily výborně dvěma
výhrami, z nichž druhá nad kvalitním párem Dunárová, Šikralová byla
vydřeně cenná. Potom už však holky
nestačily ve třetím kole na pozdější vítězky Kotlasovou s Resovou a následně v opravách si vylámaly zuby i na

bronzovém duu Kinclová, Kinská.
Klání Kadetského poháru v Pelhřimově absolvovaly dvě členky vékáčka
Adriana Jurčíková a Klára Dvořáčková. Obě se svými parťačkami začaly
v základní skupině C, kde závěrečný
duel právě mezi nimi rozhodoval o postupujících z druhé pozice. Dvojice Jurčíková, Komínková smetla pár Dvořáčková, Šňupárková jasně 2:0, načež
zvládla stejným poměrem i čtvrtfinále.
Semifinále bylo nad síly děvčat, leč
utkání o třetí příčku srdnatě otočila
na 2:1. Adriana Jurčíková + Karolína
Komínková tak získaly bronz, Klára
Dvořáčková s Rebecou Šňupárkovou
skončily deváté.
(son)
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Volejbalové „oděvářky“ sestoupily do krajského přeboru,

ale poté využily nabídky na ODKUP DRUHÉ LIGY!
zjistili jsme

PROSTĚJOV Po několika letech poměrně dobrých výsledků ve 2. lize žen postihl volejbalistky TJ OP Prostějov v uplynulém ročníku herní propad vedoucí
až k jasnému sestupu do krajského přeboru. Přesto budou Hanačky i v nové
sezóně 2018/2019 zase působit ve třetí nejvyšší soutěži ČR. Jak je to možné?

Marek SONNEVEND

Foto: Marek Sonnevend

Trenér „ópéčka“ Ladislav Sypko se ještě před
vysvětlením nejprve ohlédl za minulým druholigovým tápáním. „Prostě se ukázalo, že
tým, jaký jsme dali loni během léta a začátku
podzimu dohromady, na danou soutěž jednoznačně neměl. V předchozích letech postupně skončily největší opory, oslabený kádr
jsme doplnili převážně mladšími holkami.
A výkonnost mančaftu holt nebyla taková,
abychom dokázali soupeřům důstojně konkurovat,“ objektivně zhodnotil Sypko.
Vítězství za celých šestatřicet kol se dala spočítat
na prstech jedné ruky, bodová ztráta na nesestupové příčky hodně narostla. „Už dlouho dopředu
jsme se proto smířili s tím, že skončíme na posledním desátém místě a zaslouženě spadneme

do kraje, který budeme hrát. Na tohle jsme se připravovali, brali to jako hotovou věc. Potom však
přišel zvrat,“ popisoval kouč vývoj událostí.
V e-mailu vedoucího družstva Břetislava Zbořila přistála nabídka od jednoho
severočeského oddílu, zda OP Prostějov
coby dlouholetý a momentálně sestupující
účastník druhé ligy nechce práva na start
v soutěži koupit. „Kdyby ten klub chtěl za
licenci nějaké velké peníze, určitě bychom
do toho nešli. Ale protože šlo o dvacet tisíc
korun, což je rozumná a přijatelná částka,
začali jsme o využití nabídky uvažovat,“
prozradil Sypko.
Jedinou, zato klíčovou podmínkou bylo zajistit personální vyztužení hráčské soupisky.
Tak, aby druholigové účinkování v příštím ročníku opět neskončilo propadákem.

„Zapracovali jsme a přivedli tři holky, které
vyrostly v mládežnických výběrech VK Prostějov nebo UP Olomouc, v minulosti už za
nás nastupovaly a teď se vrátí. Navíc mi Mirek
Čada z vékáčka sám nabídl, že by k nám pustili na hostování některé mladé hráčky, co nebudou mít v ženském áčku tolik zápasového
prostoru. Tahle pomoc mě velmi potěšila,“
přiznal Sypko.
Se získanou zárukou lepšího kádru tedy zaplatili dvacet tisíc a získali tím oprávnění startu ve
2. lize žen 2018/2019. Kolektiv TJ OP přitom
zůstal v moravské skupině C, jejíž desetičlenné
složení se vůbec nezměnilo. „Věřím, že s novými
posilami bude náš tým konkurenceschopnější
a vrátíme se do bojů o střed tabulky, což jsme
řadu let předtím opakovaně dokázali. Z ekonomického hlediska všechno zvládáme a chod
oddílu v nové sezóně zajistíme, teď zbývá přímo
na hřišti dotáhnout avizované zkvalitnění sportovní stránky,“ uzavřel Ladislav Sypko odhodlaně směrem k podzimnímu období, jež nastane
po letních prázdninách co nevidět.

Kouč BK Olomoucko v mezičase Mladí korfbalisté v repre

„Dovolená? Tu trenéři nemají,“

usmívá se Predrag Benáček
PROSTĚJOV Nemusí každý
den dohlížet na trénink svých
svěřenců a ani připravovat
taktiku na nejbližšího ligového
soupeře. Přesto se nedá říct, že
by kouč BK Olomoucko trávil
nějakou odpočinkovou dovolenou. Společně s realizačním
týmem dává dohromady sestavu pro příští ročník Kooperativa
NBL. „Dovolená u trenérů není.
Ale aspoň mám pořád co dělat
a nenudím se,“ říká s úsměvem
basketbalový trenér.

“

Je těžké sehnat hotového
a kvalitního českého hráče.
Naštěstí máme slušný
počet vlastních basketbalistů
rr

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

rr

Co vůbec dělá trenér, když
jeho týmu skončí sezóna?
„Pár dnů volna se určitě najde, ale
žádné velké prázdniny to nejsou.
Musí se nachystat příprava, naplánovat zápasy a hlavně složit nový
tým. To není snadná práce. Vybíráte z velkého počtu nabídek, jednáte
s manažery, přemýšlíte, jestli se nabízený hráč hodí do kabiny a herního
systému.“
Nemáte obavy, že se při výběru netrefíte do správného hráče?
„Takové riziko je tady vždy. Proto musíte všechno pečlivě zvážit. Nejde vybírat jen podle statistik, to se nevyplá-

rr

S řadou hráčů jste se už domluvili. Jak jste spokojený s dosavadními výsledky jednání?
„Některé vyšly, jiné ne. Opět se ukázalo, jak je těžké sehnat hotového
a kvalitního českého hráče. Naštěstí máme slušný počet vlastních
basketbalistů, kteří se ukázali
v dobrém světle už v minulé sezóně a rozhodně
mají potenciál dalšího
zlepšení. Další jednání
ještě probíhají, věřím,
že dobře dopadnou.
U cizinců se díváme
především na to, aby
zapadli do naší představy
o agresivní a atletické hře, kterou se chceme prezentovat. Doufám, že se trefíme a budeme lepší než
v posledním ročníku.“
Máte v plánu opět odehrát přibližně deset přípravných zápasů?
„Je to optimální počet. Tým se sehraje a současně má prostor k tréninku. Hrubou kostru už máme, ještě se
ladí drobnosti a upravují termíny.
I z pohledu přípravných zápasů uděláme maximum, abychom byli na
ligu dobře připraveni.“

rr

     

cí. Děláte důležitá rozhodnutí, proto
musíte dát přemýšlení a zvažování
všech důsledků dostatečný prostor.
Takže vám příliš volna v pauze mezi
sezónami nezbude. Hlava pořád pracuje.“
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EINDHOVEN,
PROSTĚJOV
Chtěli dosáhnout na medaili, jedna smolná porážka je však o tenhle
sen připravila. Korfbalisté České
republiky do sedmnácti let tak na
Světovém poháru 2018 dané věkové kategorie v Nizozemsku obsadili
„až“ páté místo, přičemž součástí
národního výběru na turnaji byla
hráčská trojice SK RG Prostějov,
která patřila ke stěžejním oporám.
Vrcholnou mezinárodní akci U17 hostilo město známé výbornými fotbalisty. Smíšený sport pod bezednými koši
na tyčích ale Holanďané rovněž milují,
tudíž se stal i korfbalový SP mládežnické kategorie významnou událostí.
Z hanáckého oddílu na něm reprezentovali svou vlast Nikola Lorencová,
Tomáš Buriánek a Vojtěch Ošťádal.
Prvotním cílem Čechů přitom bylo
postoupit ze základní skupiny do semifinále, což se dlouho vyvíjelo více
než slibně. Podařilo se přehrát Nový

Zéland 16:9, udolat Portugalsko 16:12
a většinu času vést v klíčové bitvě nad
Německem. Bohužel v závěru přišel
výpadek ústící v porážku 10:12, jež
rozhodla o nutnosti smířit se s boji
o nižší umístění. V posledním duelu
grupy totiž následoval očekávaný výprask od suverénního výběru domácích Nizozemců 3:31.
Zklamání sice panovalo obrovské,
leč přesto se svěřenci trenéra Jakuba
Máši dokázali namotivovat do zápasů
o pátou příčku. Kterou díky vítězstvím
11:8 nad Katalánskem, 22:13 v derby
nad Slovenskem i 13:9 nad Maďarskem nakonec obsadili. „Je hrozná škoda selhání v koncovce proti Německu,
čímž jsme se připravili o medailovou
šanci. Na druhou stranu tým dokázal
zmobilizovat síly a druhé klopýtnutí
už nepřipustit, čehož si cením. Skončili
jsme čestně pátí s vědomím, že mančaft měl na víc,“ zhodnotil kouč Máša.
Jak si v jednotlivých střetnutích vedli

KORFBAL
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zástupci ergéčka? Patřili ke stabilním
členům sestavy a stříleli poměrně dost
košů, nejvíc jich nasázel Tom Buriánek
(10) těsně následovaný Niky Lorencovou (9) i Vojtou Ošťádalem (8).
Prostějovská korfbalová omladina se
v české reprezentaci prostě neztratila!
(son)

Olomoucku UNIKL POSTUP Janu Uherkovou vystřídal
na evropském šampionátu 3x3 ve vedení SK RG Jan Mynařík
PROSTĚJOV Česká reprezentace
v trojkovém basketbale si na evropském mistrovství v Bukurešti
nezahraje. Výběr, ve kterém dominovali hráči BK Olomoucko Jiří
Dedek, Marek Sehnal a Martin Novák, které doplnil Vojtěch Rudický,
nezvládl kvalifikaci v Andoře. Do
Rumunska postoupily tři nejlepší
týmy, Češi skončili čtvrtí.
„Soupeři, kteří nás porazili, byli
prostě lepší. Měli jsme nejmladší
tým a každý zápas hráli na hranici
svých možností. Stálo nás to hod-

ně sil a ty chyběly při zakončování,“
uvedl trenér týmu Michal Kruk,
který reprezentaci vede se Zbyňkem
Cholevou.
Češi ve skupině porazili domácí sestavu, Řecko a přes porážku se Slovinskem postoupili do semifinále.
V play-off potřebovali vyhrát jedno
utkání. Maďarsku podlehli 11:19
a v utkání o třetí místo narazili na
Švýcarsko. Fyzicky lépe vybavený
soupeř vyhrál 18:10 a jako poslední si vybojoval letenku na evropský
šampionát.

„Slovinský trenér říkal, že postoupit
na mistrovství Evropy je těžší než na
světovém šampionátu vyhrát skupinu, a to se potvrdilo. V kvalifikaci
neuspěli Nizozemci, kteří získali na
mistrovství světa stříbro,“ poznamenal Kruk. Z výsledku v Andoře nebyl
přehnaně zklamaný. Pro kluky to byla
obrovská škola. Je třeba si projít takovými turnaji, protože jedině takové
zápasy nás posouvají. Tajně jsme
mysleli na postup, ale sportovně jsme
na to prostě neměli,“ uznal český trenér.
(lv)

➢ Zestrany21
PROSTĚJOV Po šesti letech v čele
hanáckých korfbalistů totiž post
předsedkyně opustila Jana Uherková, aby se (staro)novým šéfem
stal Jan Mynařík. Ten nejvyšší oddílovou pozici vykonával již v minulosti a aktuálně se na ni vrátil,
když ho v hlasování zvolilo třiadvacet přítomných členů SK RG.

„Janě Uherkové patří velké poděkování za odvedenou šestiletou
práci. A Honzovi gratulujeme
s přáním hodně úspěchů ve staronové funkci. K předání agendy
mezi oběma dojde během léta,“
objevilo se v oficiální zprávě na Facebooku ergéčka.
Jan Mynařík je bývalým špičkovým hráčem, který se dlouhé roky
věnoval i nadále věnuje práci pro
Český korfbalový svaz ve vyso-

kých funkcích jeho organizační
struktury. „Chtějí, abych našemu
prostějovskému klubu znovu dělal předsedu. Ale nevím, spíš se mi
líbilo všechno sledovat zpovzdálí
a občas s něčím pomoct,“ smál se
v průběhu BIG ILL PIG s mnohoznačným dovětkem: „Uvidíme, co
přijde.“ Nakonec tedy zdejší korfbalový oddíl skutečně zase povede z nejvyššího funkcionářského
postu.
(son)
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Kouč Vykoukal: „Odvážný cíl majitele v podobě Mladí boxeři DTJ Prostějov

postupu do semifinále

při své zahraniční premiéře

bereme s hráči za svůj!“

kvalitně reprezentovali

PROSTĚJOV Hokejovým Jestřábům dělá sportovního manažera,
současně je i jejich hlavním trenérem. Někdejší špičkový obránce reprezentační úrovně Jiří Vykoukal tak nese na svých bedrech
hodně velkou zodpovědnost za to, aby muži LHK byli úspěšní.
Na nedávné klubové tiskovce, z níž jsme obsáhle informovali již
v minulém čísle, promluvil „Bača“ o tom, co vše se dělá pro zdar
nového ročníku 2018/2019 ve WSM lize.

Marek SONNEVEND
„V první řadě jsme se snažili nahradit v kádru odcházející hráče. Místo
útočníka Honzy Rudovského jsme tak
hledali praváka, což se nám nepodařilo, přesto nakonec přišli dva výborní
ofenzivní kluci Mára Račuk a Lukáš
Žálčík. Dokonce bych řekl, že do
koncepce našeho týmu jde o maličko
lepší součástky, byť Honzův odchod
samozřejmě je ztrátou a chtěli jsme ho
udržet. Věřím, že dva noví kluci tuhle
vzniklou mezeru zacelí,“ okomentoval
Vykoukal personální změny v ofenzivní řadě. „Co se týká obrany, tam jsou
samozřejmě citelné odchody Marka
Drtiny a Dušana Žovince. Jednou
dobrou náhradou se stalo angažování
Honzy Zdráhala, což je velmi kvalitní
bek. A právě teď prozradím úplně novou informaci, že na zkoušku k nám
přijde Michael Foltýn. Je to třiadvacetiletý důrazný zadák, který má za sebou
necelou stovku extraligových startů za
Třinec a v první lize nastupoval během
posledních dvou sezón za Frýdek-Místek, předtím za Havířov. Celkově
si od obrany slibujeme, že bude oproti
minulému ročníku o něco důraznější,“
nadhodil sportovní manažer a trenér
´A´-týmu LHK Jestřábi.
„Na brankářském postu jsme přišli
o Dominika Groha, ale vedle Kuby
Neužila a odchovance Kryštofa Rochly se podařilo situaci vyřešit podle
mého názoru více než adekvátně tím,
že jsme se Zlínem dohodli střídavé
starty Tomáše Štůraly, který by měl za
Prostějov odchytat v průběhu základní
části nějakých deset až patnáct utkání.
Navíc plánujeme gólmanskou sestavu
doplnit ještě o jednoho mladíka, jehož
příchod je zatím v jednání,“ odtajnil
kormidelník další zajímavé novinky.
Dané téma trochu rozvedl přítomný trenér brankářů Štefan Žigárdy.
„V uplynulé sezóně nám příliš nevycházely zápasy, kdy si Kuba Neužil
potřeboval odpočinout a místo něho
naskočil Domča Groh. Teď bude
střetnutí v základní části ještě o čtyři víc
a nastane podobná situace, proto jsme
hledali kvalitního gólmana schopného
za Jakuba adekvátně zaskočit. Což se

myslím povedlo výborně, Tom Štůrala
má spoustu extraligových zkušeností
a určitě nám pomůže,“ nepochybuje
Žigárdy, sám bývalý vynikající gólman
se zkušenostmi z extraligy i mládežnické reprezentace.
Vykoukal se vzápětí vrátil k podrobnějšímu představení dua přicházejících
forvardů. „Lukáš Žálčík se k nám vlastně
vrací, protože tu strávil už druhou polovinu ročníku 2016-2017. Tenkrát nám
hodně pomohl, byl velice produktivní,
dělal okolo bodu na zápas a stal se pro
mančaft velkým přínosem. I vydařené
působení v Prostějově mu následně
pomohlo k posunu do extraligové Jihlavy, kde se mu taky dařilo. Marek Račuk je podobně jako on hodně kvalitní
útočník, pořád má extraligové ambice
a trochu doplácí na současný přestupově – registrační řád, neboť je vázaný
v mateřském klubu s dost vysokým odstupným za jeho přestup. Každopádně
věřím, že oba budou patřit k ofenzivním
top hráčům soutěže a společně s dalšími
parťáky pomohou celé mužstvo dostat
do vyšších pater tabulky, což si všichni
přejeme.“
Následně šéf jestřábí střídačky pohovořil o přípravě. „Po určitých bojích jsem si
už dřív prosadil, že současná letní příprava se zaměřením na kondici bude
individuální. Pokud u nás hráči chtějí
působit, měli by mít důvěru, že se sami
dokážou fyzicky nachystat dostatečně
kvalitně, aby pak bez problémů zvládali
společné tréninky na ledě. Nemá smysl
nikoho nutit a oboustranná důvěra je
tím víc na místě, že klub klukům vytváří
na poměry WSM ligy dost nadstandardní podmínky. Já věřím, že to mají
v hlavách všichni dostatečně srovnané
a individuálně pracují natolik, že pro nás
budou přínosem, současně tím sami
sebe v kariéře někam posunou. Kdyby tomu u někoho bylo jinak, museli
bychom to řešit. Každopádně někteří
členové kádru makají tady v Prostějově
s naším kondičním trenérem Davidem Skřivánkem, ostatní podle svého
vlastního programu s osobními kouči.
Tahle fáze přitom skončí na přelomu
června a července, načež přijde volno,
ale samozřejmě vyplněné aspoň nějakým aktivním pohybem. K prvnímu

Foto: Marek Sonnevend

společnému tréninku se poté sejdeme
v pondělí 23. července s tím, že během
tohoto dne nebo již v týdnu předtím
chlapi absolvují kondiční testy na specializovaném oddělení prostějovské
nemocnice AGEL Sport Clinic,“ popsal
Vykoukal, čím jeho svěřenci prochází
nyní a co je čeká v nejbližších týdnech.
Stávající soupiska se už příliš měnit
nebude. „V rámci povinného nasazování hráčů ročníku 1999 do mistrovských utkání musíme mít v kádru devatenácti hokejistů do pole dva takové
mladíky, ať chceme nebo ne. Což je
pro mě docela nepochopitelné nařízení. V každém případě jej dodržíme
a budeme mít jednu devětadevadesátku v obraně – jmenovitě Petra Krejčího - a druhou přivedeme do útoku.
Dále plánujeme, že na začátku společné přípravy vyzkoušíme tři nebo čtyři
možné posily taktéž mladšího věku,
konkrétně ročníků 1996 až 1998. Uvidíme, zda se některý z nich úspěšně
chytí. A pokud majitel klubu sežene
finance a na trhu bude adekvátní hráč
odpovídající našim představám, můžeme se pobavit o jeho případném
angažování,“ pousmál se Jiří Vykoukal.
Na závěr rozebral to, jak se osobně staví k maximalistickým cílům svého šéfa
Jaroslava Luňáka. „Hodně o tom debatujeme, mluvíme spolu vlastně furt,
několikrát denně musím dobíjet mobil. (smích) Každopádně sem přicházejí kvalitní hráči a proto nemůžeme
být alibisté, že by nás uspokojil samotný postup do play-off. Sdílím s majitelem odhodlání porvat se o semifinále
a věřím, že i kluci v kabině opět budou
stejně ambiciózní, sami udělají pro
účast v elitní čtyřce maximum. Po
několika letech spolupráce s Jardou
Luňákem vnímám jeho obrovskou
cílevědomost jako úžasnou a velmi
motivační. Po pravdě jsem zpočátku
nevěřil, že se prostějovský hokej bude
schopný každoročně takhle posouvat dopředu, což se teď přesně děje.
A myslím, že majitelovým snem o extralize jsme tady všichni správně nakažení,“ uzavřel Vykoukal.

PROSTĚJOV Povzbuzeni nedávným medailovým úspěchem na domácím mistrovství republiky školní
mládeže vyrazili talentovaní boxeři
BC DTJ Prostějov na mezinárodní Turnaj čtyř zemí do německého
Zittau, čili v českém překladu Žitavy.
Některým členům hanácké výpravy
se za hranicemi dařilo opět výborně,
zatímco jiné zastavila okatá nepřízeň
rozhodčích.
K severním sousedům se vydali Magdaléna Vrbová, Adam Uhlík, Filip Jílek, Marcus Šándor a Miroslav Šándor
vedení trenérskou dvojicí Martin Klíč
a Karel Kocián. „Akce měla kvalitu,
sjeli se na ni zástupci domácího Německa, Itálie, Polska a České republiky.
Během dvou dnů bylo k vidění mnoho
pěkných bojovných utkání, z nichž se
o některé postarali i naši mladí boxeři,“
pustil se do hodnocení hlavní kouč
Martin Klíč. Vzápětí popsal, jak si jeho
svěřenci konkrétně vedli. „Marcus Šándor se první den postavil proti Arienu
Gorahovi z nejsilnějšího oddílu celého
klání BC Traktor Hamburg. Marcus
však bojoval, jak je mu vlastní, držel soupeře na přední ruce a každý jeho špatný
pohyb trestal zadním kontrem. Podle
názoru mého i jiných českých trenérů
měl jasně vyhrát, ale němečtí sudí s ním
neměli žádné slitování a nechali zvítězit
domácího borce jasně 5:0 na body,“ povzdechl si Klíč.
„Miroslav Šándor se v úvodním dnu
střetl se zkušenějším Poulem z BC Du-

chcov, přesto ho porazil na body. Mája
Vrbová podlehla také na body Italce
Bergantinové, stejně si vedl Adam Uhlík s Klialafem z ISK Halle a nakonec
Filip Jílek si zopakoval finále z letošního
MČR proti Daníčkovi z Ultimate Boxing Jablonec, přičemž po velice dobrém výkonu rovněž prohrál na body,“
informoval Klíč. „Druhý den turnaje
už startovali pouze Adam a Mája. Uhlík
si po nepovedeném sobotním utkání
mohl spravit chuť, což mu vyšlo. Velkou
bitvu svedl s hamburským Armanem
Gorahem, jemuž dělaly starosti Adamovy tvrdé háky ze sidestepu doplněné
zadními údery. Boxoval chytře i důrazně, a když se soupeři po jednom z kontrů spustila z nosu krev, bylo v jeho očích

vidět, že je smířen s porážkou. Bohužel
v tu chvíli přišel druhý podraz, když rozhodčí znovu otočili zápas ve prospěch
slabšího Němce,“ naštvalo prostějovského trenéra.
„Velkou radost nám však udělala Mája
Vrbová, která se v neděli popasovala
s domácí Mittropovou z BC Neukollner. A soupeřce nadělila pořádný výprask, ve druhém kole ji dokonce dostala do počítání. Tímto cenným skalpem
tak zakončila krátké tažení našich
mladých nadějí na jejich premiérovém
zahraničním turnaji. Všem boxerům
i kolegovi Karlu Kociánovi děkuji za
kvalitní reprezentaci BC DTJ Prostějov
a pěkný sportovní víkend,“ uzavřel Martin Klíč již spokojeným tónem. (son)

Posádky Tomi-Remont byly nejlepší

na MČR a EP ve slalomu i sprintu
a také v nominačních závodech MS
➢ Zestrany17

PROSTĚJOV Co všechno a kde
se vlastně jelo? Nejprve klání
Českého poháru R4 (čtyřmístné
lodě) na řece Trnávce, přičemž
ve slalomu i ve sprintu byl vždy
úvodní závod součástí Evropského poháru a ten druhý se konal
coby národní šampionát.
Nejvíc dominovali čtyřikrát zlatí muži
TR HIKO (Aleš Daněk, Jan Šťastný,
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Jan Havlíček, Ondřej Pinkava) i junioři
TR HANACE (Václav Kristek, Vojtěch
Přikryl, Filip Jelínek, Vojtěch Zapletal),
zářili též veteráni TR MASTERS (Michal Hric, Zbyněk Netopil, Jan Šťastný,
Vítězslav Hric) se třemi zlatými a jednou stříbrnou i ženy TR OMEGA
TYGŘÍCI (Pavla Procházková, Kateřina Vacíková, Zuzana Valtrová, Lenka
Vandasová) s medailovou bilancí 2-2-0.
Na tento famózní sběr prostějovští raftaři a raftařky navázali o týden později při
dalším Českém poháru R4 na Vltavě.
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Tamní bilance? Absolutně bezchybná!
To znamená muži, ženy, veteráni i junioři první jak ve slalomu, tak ve sprintu!
A stejně jako na Trnávce ovládl Tomi-Remont také soutěž hlídek. Kromě
toho se v Troji uskutečnily rovněž druhé nominační závody ČR o účast na
mistrovství světa 2019 v kategorii R6
(šestimístné lodě). Dvě mužské posádky Prostějova si prohodily triumfy,
ve slalomu jej dobyli TR HIKO (Aleš
Daněk, Ondřej Pinkava, Jan Havlíček,
Adam Svoboda, Ondřej Rolenc, Jakub
Vrzáň) a ve sprintu TR ZUBR (Vítězslav Hric, Michal Hric, David Lisický,
Jaroslav Pospíšil, Václav Kabrhel, Václav
Kristek). Ženy TR OMEGA (Pavla
Procházková, Lenka Bauerová, Zuzana Valtrová, Michaela Kratochvílová,
Lenka Vandasová, Blanka Martínková), veteráni TR MASTERS (Zbyněk
Netopil, Michal Hric, Stanislav Hajský,
Jan Šťastný, Jaroslav Pospíšil, Vítězslav
Hric) ani junioři TR HANACE (Václav Kristek, Filip Jelínek, Vojtěch Přikryl,
Jan Novotný, Vojtěch Zapletal, Vojtěch
Skořepa) se s tím nemazali vůbec a opanovali bez výjimky slalom i sprint.
„Z předvedených výkonů a dosažených
výsledků všech našich lodí jsem nadšený.
Ve čtyřkách jsme získali skoro všechny
mistrovské tituly a téměř bez výjimky se
držíme v Českých pohárech na bedně,
v šestkách zase v každé z kategorií zatím
míříme na světový šampionát chystaný
na příští rok. Spokojenost je tím pádem
v současnosti maximální,“ potvrdil kapitán Raft Teamu Tomi-Remont Zbyněk
Netopil oprávněnost své stabilně dobré
nálady. „Teď si nejde přát nic jiného, než
aby nám skvělá forma vydržela i pro
nadcházející mistrovství Evropy R4 na
Slovensku v areálu Čunovo,“ prohodil
Netopil směrem k právě začínajícímu
kontinentálnímu šampionátu, který je na
programu od dnešního dne, tj. pondělí 2.
až do soboty 7. července.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

  f a :k F
NEJLEPŠÍ tipér získal DVACET TISÍC KORUN! Dostalo se i na další
PROSTĚJOV Čekání definitivně skončilo! Po nepříjemných průtazích a odkladech se konečně podařilo svolat základní pole výherců loňského ročníku tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU, která probíhala v průběhu roku 2017. Místem setkání se stalo Sportcentrum Hotelu Tennis Club, kam dorazila
polovina z nejlepší dvacítky. Nechyběl vítězný Jiří Horák, ani
nejlepší žena Pavla Maliňáková. Ti, co se dostavit nemohli, mají
šanci na vyzvednutí cen po celý červenec přímo v redakci.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Milan FOJT
a
Petr KOZÁK
Největší radost z pořádné porce odměn měl logicky ten nejlepší - celkový vítěz Jiří Horák z Laškova, který
se vedle padesátilitrového sudu černohorského speciálu těšil z peněžité
výhry DVACET TISÍC KORUN,
která mu po odečtení daně z výhry
přistála na účet. „Já myslím, že to
zase tak velká suma, abychom si s ní
neporadili, není. Obzvlášť teď před
dovolenou,“ smál se šťastný triumfátor. Cen se dočkal po půlročním
čekání, radost mu to však nevzalo.
„Je stejná. Jsem rád, že se to podařilo
uskutečnit a teď si můžu užívat z výhry.“ Za účastí v soutěži se ohlédl pochopitelně s uspokojením. „Hlavně
bych chtěl podotknout, že jsem měl
výborného poradce, kterým byl můj
syn. Pomáhal jak tipovat a evidovat,
tak hlavně nezapomínal odevzdávat
tikety. Jinak bych konstatoval, že je
to velká souhra náhod a štěstí, protože opravdu žádný extra znalosti
a přehled. Své tipy jsem měl postavené na dlouholetých zkušenostech ze

svého působení v okresních fotbalových soutěžích,“ uvedl Jiří Horák.
V konečném zúčtování rozhodl jediný bodík. Co kdyby to dopadlo
obráceně? „Nevím, jestli by mě to
štvalo, ale určitě by mě to nepotěšilo.
Každopádně mě to překvapilo, když
vezmu v úvahu, kolik chlapů se nás
v tom pohybuje a vyhrála by to žena,
kterou moc teda z nás nikdo ani
neznal, za co určitě zaslouží obdiv.“
V jarní části mu Tipovačka, stejně
jako ostatním chyběla. „Samozřejmě. Čekali jsme, že se rozjede, je to
takový zpestření, kór když se v tom
člověk pohybuje,“ posteskl si ten nejlepší z nejlepších.
Zkrátka však nepřišli ani další pozvaní. Hodnotné ceny v podobě dárkových předmětů, slevových poukázek
a dalších dárků od partnerů Devítky
bylo nachystáno dost pro všechny.
Třetí místo a trofej za podzimního
vítěze si přebral Radek Motal. „Je to
krásný a beru, že je to úspěch. Když
si vzpomenu, kde jsem byl v první
polovině. Někde v propadlišti dějin...
(úsměv) Kdybych hrál tak jak na podzim, vyhraju o parník, ale to jsou ty
kdyby, takže i tak maximální spokojenost,“ zhodnotil své počínání. „Hecovali jsme se i s vítězem, neboť jsem
už pak říkal, že mu dupu na záda. Tři
čtyři bodíky nevypadá moc, ale svým
způsobem je to hodně, když vezmete
v potaz to, že tipujete dost podobně,
tak se ten rozdíl už v závěru moc ne-
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promítl,“ zauvažoval Motal. Své tipy
měl postavené na znalosti prostředí.
„Jsem rozhodčí, jezdím po krajských
soutěžích, takže o mančaftech jsem
ponětí měl. Okresní mi k duhu moc
nešly, navíc tam obecně nevíte, jestli
se sejdou v dobrém počtu, což pak
má vliv na výsledek.“
Také Radku Motalovi chyběla jarní
část tipovačky. „No to je jasný! Bylo
to škoda, s kamarády jsme mohli
porovnávat. Člověk se těšil, že koupí noviny, zatipuje a pak srovnává.“
Osobně by se nebránil ani jisté obměně tipovačky, o níž Večerník uvažuje. „Nezní to zle, je asi obecně lepší
využít kvalitu sportu v Prostějově,
ať už jde o basketbal, volejbal, nebo
hlavně hokej, či třeba tenis. Přitáhne
to více lidí.
Že jsou fotbaloví tipéři na jedné
vlně, bylo cítit hned od prvních okamžiků slavnostního večera. Přestože
se někteří viděli vůbec poprvé, měli
si stále co říci. Mezitím si zahráli
bowlingový turnaj, připraveno pro
ně bylo bohaté občerstvení. Několikrát odložený slavnostní večer určený nejlepším regionálním tipérům
tak nakonec proběhl v přátelském
duchu.
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CELKOVÝ KRÁL:
Jiří Horák 188 bodů
50-litrový sud značkového piva ČERNÁ HORA * CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na 20 let v hodnotě 17 680 Kč * stříbrná místa od marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 2500 Kč * dárkový
koš od firmy MAKOVEC v hodnotě 450 Kč * poukaz do
Bowling Palace v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort
v hodnotě 200 Kč * dárkový balíček kávy KAMIKAVA
v hodnotě 500 Kč * jeden kus ručníku
+ u příležitosti 20. výročí PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
finanční odměna ve výši 20 000 korun
2. místo:
Pavla Maliňáková 187 bodů
dárková taška od firmy J. Podhorné NADĚJE v hodnotě 600 Kč * CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na 10 let v hodnotě 8 840 Kč *
stříbrný pohár od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 1500 Kč * poukaz na konzumaci do Restaurace U KONÍČKA v hodnotě 500 Kč * dárkový koš od firmy MAKOVEC v hodnotě 450 Kč * poukaz do Bowling
Palace v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
3. místo:
Radek Motal
184 bodů
dárkové sklo ČERNÁ HORA * CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na 5 let v hodnotě 4 420 Kč * sada sklenic od marketingové společnosti
TK PLUS v hodnotě 900 Kč * poukaz na konzumaci do Restaurace U KONÍČKA v hodnotě 500 Kč * dárkový koš od
firmy MAKOVEC v hodnotě 450 Kč * poukaz do Bowling
Palace v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě
200 Kč * jeden kus ručníku
4.-5. František Patz, Josef Václavík oba 182 bodů
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 884 Kč * dětské povlečení v hodnotě

500 Kč * sklenice od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 450 Kč * poukaz do Bowling Palace v hodnotě
220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč * mobilní
sluchátka od firmy Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus
ručníku
6. Zdenek Pazdera I 180 bodů
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 442 Kč * poukaz do Bowling Palace
v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč
* mobilní sluchátka od firmy Mobil4You v hodnotě 200 Kč
* jeden kus ručníku
7.-9. Jaroslav Kouřil, Roman Cibulka,
Miloslav Ondrouch všichni 179 bodů
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 442 Kč * poukaz do Bowling Palace
v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč
* mobilní sluchátka od firmy Mobil4You v hodnotě 200 Kč
* jeden kus ručníku
10. Rudolf Trefený 178 bodů
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 442 Kč * poukaz do Bowling Palace
v hodnotě 220 Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč
* mobilní sluchátka od firmy Mobil4You v hodnotě 200 Kč
* jeden kus ručníku
11. Petr Müller 176 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
12.-14. Roman Ryba, Miroslav Růžička,
Oldřich Lošťák všichni 174 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku

15. Renáta Benešová 172 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
16.-17. Lukáš Antl, Michal Lužný oba 170 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
18.-19. František Sedlák, Jana Klusová všichni 169 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
20.-22. Bob Hála, František Grulich, David Gryglák
všichni 168 bodů
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 221 Kč * mobilní sluchátka od firmy
Mobil4You v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku

TOP 3 ŽENY:
1. Pavla Maliňáková 187 bodů
kytice v hodnotě 1000 Kč * poukaz na výživové poradenství od fy. VICEZDRAVÍ Bc. Miuláškové v hodnotě 1200
Kč * dárkový balíček kávy KAMIKAVA v hodnotě 500 Kč
* dětské povlečení v hodnotě 500 Kč * jeden kus ručníku *
polštářek
2. Renáta Benešová 172 bodů
poukaz na výživové poradenství od fy. VICEZDRAVÍ Bc.
Miuláškové v hodnotě 1200 Kč * slevový poukaz na nákup
v prodejně OPTIKA WAGNER v hodnotě 500 Kč * dětské
povlečení v hodnotě 500 Kč * jeden kus ručníku * polštářek
3. Jana Klusová
169 bodů
slevový poukaz na nákup v prodejně OPTIKA WAGNER
v hodnotě 500 Kč * dětské povlečení v hodnotě 500 Kč * jeden kus ručníku * polštářek

PODZIMNÍ VÍTĚZ: 1. Radek Motal 107 bodů
stříbrná mísa od marketingové společnosti TK PLUS
v hodnotě 1000 Kč * tenisová taška značky Wilson od
marketingové společnosti TK PLUS v hodnotě 2 400 Kč
* CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 884 Kč * půltucet desetistupňových piv Radegast v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku * polštářek
2. Miloslav Ondrouch
104 bodů
dárkový balíček kávy KAMIKAVA v hodnotě 500 Kč *
slevový poukaz na nákup v prodejně OPTIKA WAGNER v hodnotě 500 Kč * dětské povlečení v hodnotě 500
Kč * poukaz do Golf resort v hodnotě 200 Kč * jeden kus
ručníku
3. František Svobodník
102 bodů
dárkový balíček kávy KAMIKAVA v hodnotě 500 Kč * slevový poukaz na nákup v prodejně OPTIKA WAGNER
v hodnotě 500 Kč * jeden kus ručníku
4. František Grulich
101 bodů
dárkový balíček kávy KAMIKAVA v hodnotě 500 Kč * jeden
kus ručníku
5. František Patz
99 bodů
slevový poukaz na nákup v prodejně OPTIKA WAGNER
v hodnotě 500 Kč * power banka od společnosti Agel v hodnotě 200 Kč * jeden kus ručníku
V případě, že jste se slavnostního vyhlášení nemohli zúčastnit, výše zmíněné ceny vás čekají v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov a to do
konce července.
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