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Vykradl hospodu, kde pracovala MHKRPDPLQNDNWHUiKRçLYt

Martin ZAORAL

18071310745
18062610704

1807120741

18062710709

➢

18062610704

/KEJCN#  LGPCRTXPÊRQJNGF\V÷NGUP÷PÊOXNCUV
PÊPGLKUVQV[.
Foto: Facebook

PROSTĚJOV „Znáš moje jméno, ale ne můj příběh. Slyšel jsi, co jsem udělal, ale ne, čím vším jsem si prošel.“
Tento citát si vyvěsil na svůj facebookový profil Michal A. (26). Mladý muž se narodil a do 18 let žil jako Nikola
A. Svoji očividnou křehkost a nejistotu však nezapře ani po sérii operací, ač se je snaží maskovat plnovousem
a siláckými gesty. Nezáviděníhodný osud, v němž podstatnou roli sehrály i drogy, přivedl Michala A.
až před prostějovský soud. Podle obžaloby měl vykrást i hospodu v Otaslavicích, ve které pracovala jeho matka!
Tomu se minulé úterý podivoval i soudce Petr Vrtěl, protože
VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 5
Michal se snížil k tomu, aby okradl ženu, která ho dodnes živí!
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
, be] drobnÙFK to Mde
Prostějov (red) – Ať už cestujete
do zaměstnání, za nákupem, nebo
jedete na výlet, můžete v autobusech
Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje využít pohodlných bezkontaktních plateb. „Běžné
platební karty vydávané bankami je
možné využívat jak k úhradě jízdného
přímo ve vozidlech, tak i jako nosiče
časových jízdenek. Ty lze zakoupit
v e-shopu, případně na předprodejních místech,“ upozornila ředitelka
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Kateřina Suchánková.

3,21»5(.%8'(
%5=<$6,9«&
Michal KADLEC

+oXbaøL PaMí SaX]X
Prostějovsko (mik) – Jestli pořádně
nenaprší, houbaři si odpočinou déle,
než je zdrávo! Po prvotních houbařských žních přišlo vystřízlivění všech,
kteří se této zálibě věnují. „Pro houbaře teď nemá vůbec cenu chodit do
lesa, objezdil jsem za poslední dva
týdny Konicko i Drahansko, ale odevšad jsem odjížděl takřka s prázdným
košíkem. Je strašné sucho,“ řekl Večerníku Miloš Svoboda z Prostějova.
Také Večerník má stejnou zkušenost,
holt musí zapršet, a to pořádně!

Foto: Michal Kadlec

LetoV Pálo SozárÕ

Agentura

Olomoucký kraj (mik) – Letos
v Olomouckém kraji hasiči zatím řešili
během žňových prací celkem 12 požárů zemědělských ploch, při kterých
vznikla škoda za pouhých 500 korun.
„V průběhu loňských prázdnin v Olomouckém kraji v souvislosti se žněmi
zlikvidovali hasiči 23 požárů, z toho
bylo 20 požárů polí, strnišť a stohů. Celková škoda v těchto případech vznikla
ve výši 1 055 900 korun. V dalších třech
případech hořela sláma v útrobách zemědělských strojů, protože se vše podařilo uhasit včas, nevznikla při těchto
požárech žádná škoda. Jinak tomu bylo
v roce 2016, kdy se škoda po požárech
kombajnů blížila 10 milionům korun,“
zavzpomínala Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí krajských hasičů.

Organizátory letošní Zlaté trepky
v Ostravě rozpálil doběla divácký
nezájem o tuto náramnou atletickou podívanou. A není tedy divu,
že už několik týdnů po této akci
začali pořadatelé uvažovat o jiném
místě. Agentura Hóser nyní jako
první zjistila, že už je hotovo. Zlatá
trepka se už pro příští rok stěhuje
z Ostravy do Prostějova!
„Mohu potvrdit, že jsme se k této
změně opravdu rozhodli. Věřím
tomu, že v Prostějově bude o tuto

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

tt1POEʏMÓtt
Čekání na hloupost. „Ženy potřebují krásu, aby je muži milovali, a hloupost, aby
milovaly ony je,“ konstatovala francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Šestnáctiletá Natálie Kočařová, pro kterou můžete hlasovat na internetu v soutěži Dívka
roku 2018, toho prvního má více než dost. To druhé pak už přijde tak nějak samo...
ttÁUFSâtt
Slabost útočí. „Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost,“ konstatoval Napoleon Bonaparte. Za oběť znásilnění se na policii označila sedmatřicetiletá žena
z Dobrochova, přestože se svým „tyranem“ už minimálně několik týdnů žila.
Policisté tak rozjeli vyšetřování a věc se dostala až k soudu. U něj si to však
žena rozmyslela s tím, že údajného násilníka považuje dál za svého druha.
tt4UʭFEBtt
Vláda, kterou nikdo nechce? Vláda Andreje Babiše získala po dvě stě šedesáti
čtyřech dnech a mnohahodinovém řečnickém martyriu důvěru Poslanecké sněmovny. S její podobou už nyní nejsou spokojení ani sami její členové. Zdá se, že se
vláda může velmi rychle sesypat. Ale kdo ví? Třeba nám nakonec nějaký čas vydrží.
ttɇUWSUFLtt
Černobyl, tam jsem byl. „Prodám vilu u Černobylu. Zn.: Svítí jako nová!“
O své druhé výpravě do Černobylu, kde v dubnu 1986 došlo k největší havárii v historii jaderné energetiky, vyprávěl v prostějovské hvězdárně Martin
Tylšar. Ten se mimo jiné vydal hledat byt inženýra Datlova, vedoucího směny zodpovědného za havárii čtvrtého bloku.
tt1ÈUFLtt
Noc ostrých koleček? Blade znamená v překladu z angličtiny ostří. V pátek
13. se Prostějovem prohnala tradiční noční jízda na kolečkových bruslích nazvaná poněkud nelogicky Blade night. Jak už český název napovídá, in-line
brusle žádné nože ani ostří nemají, noc zasvěcená pohybu na nich by se tedy
měla jmenovat spíše Wheel night.
tt4PCPUBtt
Superrychlé traktory. „Množství traktorů, kombajnů, trabantů a jiných pomalu jedoucích aut, které potkáte na jednom kilometru cesty, bývá přímo
úměrné tomu, jak moc pospícháte.“ Takto zní jeden ze základních zákonů
silničního provozu. O tom, že traktory umí jezdit i pekelně rychle, se mohli
přesvědčit všichni návštěvníci tradiční Traktoriády ve Stínavě.
tt/FEʏMFtt
Zázraky v kině. „Máma mi vždycky říkala, že zázraky se dějí každý den. Někdo tomu nevěří, přesto je to tak,“ zvěstoval světu Forrest Gump. Hřejivý a laskavý filmový příběh Mama Brasil o jedné normální brazilské mámě, která se
stará o čtyři syny i manžela – snílka a každý den dělá malé i velké zázraky, byl
k vidění v prostějovském kině Metro 70.

PROSTĚJOV Tímto snímkem se vracíme k přehlídce historických skútrů
na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově ze začátku června. Je ovšem velmi
aktuální i pro tento čas. Minulou středu byla totiž schválena nová česká
vláda. Jenže ouha, jen díky komunistům, kteří ji svými hlasy podpořili. Po
devětadvaceti letech od sametové revoluce si tak „rudí“ opět přičichávají k moci a je tedy i docela možné, že v příštích letech se obnoví akce
„Z“, spartakiáda a také přibyde daleko více pionýrů a pionýrek! Jestli ano,
pak využijme stále otevřených hranic a rychle pryč! Ale nestrašme, i Bolek
Polívka v jednom z filmů říkal, že v návrat bolševika nevěří...

=ODWiWUHSNDVHVWĚKXMHGR3URVWĚMRYD
jedinečnou atletickou akci několikanásobně větší divácký zájem než
na severu Moravy,“ uvedl exkluzivně pro agenturu Hóser Mirda
Běloušek, boss veškerého sportu
v celém vesmíru.
Stěhování světové atletické akce
na Hanou má však jeden zádrhel.
Máme vůbec v Prostějově odpovídající stadion? „Nemáme, ale
zařídíme to. Není problém,“ nenechal Agenturu Hóser na pochybách
Mirda Běloušek s tím, že o bližší informace se máme obrátit na vedení
magistrátu, které už nechalo zpracovat nový projekt na výstavbu staronového atletického stadionu. „Je
to tak, projektanti se činí. Už příští
týden budeme majiteli starého stadionu ve Sportovní ulici. Jeho dosa-

KRIMI
Ü½NGJ

Dotyčný by si jistě mohl říkat,
že mnozí přišli v životě o víc peněz. Ale takhle hloupě se nechat
nachytat? Konickým policistům si přišel postěžovat pětadvacetiletý muž, že byl podveden a okraden. A jak jinak než
prostřednictvím internetu!

6 100
Právě na internetovém portálu
se mladík z Konice zhlédl ve
výhodné nabídce herní konzoly Sony. Bratru za šest tisíc
a sto korun. Muž tyto peníze
bez rozmyšlení poslal na účet
neznámého prodejce, ale zboží
se nikdy nedočkal. Při prvních
telefonátech se vymlouval, pak
úplně přestal komunikovat.
Policisté po podvodníkovi pátrají.

naMdete náV takÅ na
ZZZveFernLkSvF]

vadnímu držiteli Marku Pařezovi
zaplatíme dvacet milionů korun
a ještě mu přenecháme tři paneláky
v Kostelecké ulici. Už na podzim se
vrhneme na rekonstrukci stadionu
a hlavně se zaměříme na atletickou
dráhu. Pak pochopitelně musíme
vybudovat tribuny pro padesát
tisíc diváků, protože Zlatá trepka
bude v Prostějově zcela jistě hojně
navštívená,“ myslí si Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky
Prostějova.
Ale to není všechno, organizátoři Zlaté trepky hodlají atletický
mítink ještě více zatraktivnit pro
co nejširší okruh fanoušků. „Vím,
že nový stadion pro padesát tisíc
diváků nebude stačit, nedostanou
se na něj všichni fanoušci atletiky.

Proto jsme se rozhodli uspořádat
dvě disciplíny přímo na náměstí
T. G. Masaryka! Bude se jednat
o hod oštěpem a hod kladivem,“
prozradil Běloušek s tím, že o bezpečnost diváků na prostějovském
rynku bude postaráno. „Všichni
diváci nafasují ochranné vesty
proti probodnutí a také přilby. To
pro případ, že by je některý ze závodníků trefil oštěpem či kladivem
do kebule,“ popsal konkrétně Mirda Běloušek.
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
„Myší díra“ se opraví. Sice to bude
znamenat další dopravní komplikace ve městě, ale na druhé straně
tam už konečně bude bezpečno! Už
příští týden dojde k uzavírce Říční
ulice v Prostějově a rekonstrukci
komunikace v okolí dálničního
nadjezdu. Ta slibuje rozšíření silnice
a také nové oplocení u zahrádek.
&21É68',9,/2«
Podezření bez pachatele. Proto
to tak dlouho trvalo! Vyšetřování
ničivého požáru budovy reklamní
agentury Cheops v Olomoucké
ulici z 28. ledna je ukončeno.
Ovšem s prapodivným závěrem.
Kriminalisté mají podezření ze
žhářství, ovšem chybí jim důkazy
k obvinění konkrétní osoby! Případ je tedy odložen.
=$&+<7,/,-60(

1762

A zase je jich méně! Lidí bez práce v Prostějově neustále ubývá,
k poslednímu červnovému dni
jich bylo už jen 1 762! Zajímavou skutečností bezesporu je, že
z tohoto počtu je 1 608 žen, čili
drtivá většina. Podíl nezaměstnaných se v Prostějově snížil na
2,3 procenta.
=$8-$/1É6

PETR ZLÁMAL
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PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. 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.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Hlavní organizátor tradičního
Rock Memory Of na plumlovské
přehradě si zaslouží uznání. Jednak bubeník skupiny Plus exceloval
přímo na pódiu a jednak připravil
fanouškům starého dobrého rocku
bezvadné zázemí.
=$6/(&+/,-60(«

„JDU ZE HŘBITOVA
A TAM JE ROZHODNĚ
MNOHEM VÍC LIDÍ!
Důchodkyně si takto postěžovala
na prostějovském náměstí na doslova
vylidněný rynk. Holt, prázdniny...

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
10. února 2018. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 54 do 55 let, měří okolo
180 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a šedé vlnité vlasy.

ANDREA PARČIOVÁ

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/13 °C
Luboš

¶WHUÙ

26/14 °C

Støeda

25/12 °C

Martina
Drahomíra

Ètvrtek 26/12 °C
Čeněk

se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9. července
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 13 do 15 let, měří mezi 155 až 160
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Pátek

27/14 °C
Ilja

Sobota 27/15 °C
Vítězslav

Nedìle 28/16 °C
Magdaléna
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZNÁSILNĚNÍ
PO CIKÁNSKU?
VŠECHNO JE JINAK!
PROSTĚJOV Snad každá žena má alespoň nějaký charakter. Ale některé mají
každý den jiný... To nepochybně platí
i o poškozené v případu znásilnění, k němuž mělo dojít začátkem letošního
února v Dobrochově. Sedmatřicetiletá žena sice podala trestní oznámení
na svého druha, když však mělo dojít na lámání chleba u soudu, vše
vzala zpět. Jako důvod uvedla
fakt, že s „násilníkem“ stále
tvoří pár a nesouhlasí s jeho
dalším trestním stíháním!

Martin ZAORAL

Večerník se tímto případem od února
letošního roku zabýval velice podrobně.
Rovněž vyšlo najevo, že údajné znásilnění
ženy natáčel na video kamarád Rostislava
Pišty, na kterého původně žena z Dobrochova podala oznámení. Video s milostnými hrátkami dotyčný poskytl i policii, takže vyšetřovatelé přesně věděli, co se tehdy
v zimě v Dobrochově odehrálo...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 5

4QUVKUNCX2KwVCUKXUQWéCUPQUVKQFR[M¾X¾FXQWNGVÚVTGUVX÷\GPÊ\CLKPQWVTGUVPQW
éKPPQUV<QDXKP÷PÊ\G\P¾UKNP÷PÊWåCNGOÊVQDCX[PGOWUÊ Foto: Martin Zaoral

zpravodajství
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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...
-/,01í',30(± 3@à@MIÁF O<F QTUÑQµ I@EnDMnÁ Q@ü@EIJNO  <=T
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OPRAVENÁ POŠTA VYVOLÁVÁ NEGATIVNÍ EMOCE
Obnovený provoz pošty na Poděbradově náměstí provázelo dlouhé čekání

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

MARTIN
ZAORAL
Česká pošta v úterý oficiálně otevřela své zrekonstruované prostory na
hlavní poště na Poděbradově náměstí.
Hlavní novinkou je vyvolávací systém
známý například z bank. Ten se však
v průběhu uplynulého týdne stal častým terčem kritiky velkého množství
lidí z Prostějova. „Modernizovaný sys-

Dívka z auta

ZEMŘELA!

SLUŽÍN V minulém čísle Večerník informoval o vážné nehodě
vozidla BMW, které v úterý 3.
července po půlnoci narazilo do
domu ve Služíně. V autě zahynul
pes, pětičlenná osádka složená
z mladých lidí byla s těžkými
zraněními převezena do nemocnic. Nyní ale přišla velmi zlá
zpráva! „Ve středu 11. července
následkům utrpěných zranění
podlehla devatenáctiletá žena,“
informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Podle informací Večerníku další
dva těžce zranění mladíci z havarovaného vozidla bojují o své
životy ve Fakultní nemocnici
Olomouc. Devatenáctiletá dívka, která následkům tvrdého nárazu do domu a svým zraněním
podlehla, pochází z Pěnčína.
Zatím se ale nikdo nechce přiznat k tomu, kdo „auto smrti“
řídil. „Příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou
předmětem probíhajícího policejního šetření,“ potvrdil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

tém je neuvěřitelně nefunkční. V pondělí jsem si šla pro balíček. Na hlavní
poště jsem čekala tři čtvrtě hodiny.
Přitom někteří z těch, kteří přišli později než já, odcházeli dříve. Když jsem
se konečně dostala na řadu, tak mi bylo
řečeno, že můj balík se nachází na úplně jiné poště! Nezlobte se na mě, ale
tohle fakt není normální!“ netajila své na,“ hledal příčiny četných stížností
rozhořčení Eva Polednová.
tiskový mluvčí České pošty Matyáš
Vitík, který upozornil, že vyvolávací
2TQDNÆO[LGP
systém je pro klienty novou záležitosti,
se kterou jim pomáhá seznámit praPC\Cé¾VMW"
covník pošty. Jenže právě tato mladá
Před rekonstrukcí byly poštovní služ- brigádnice při naší čtvrteční návštěvě
by na hlavní poště poskytovány ve musela odolávat četným slovním útotřech halách. Po ní mají klienti všechny kům ze strany čekajících. „Na zaplacepoštovní i bankovní služby k dispozici ní jedné složenky jsem čekala přesně
v jedné hale na pěti přepážkách. „Pošta jednatřicet minut,“ konstatovala o půl
Prostějov 1 byla po rekonstrukci v no- čtvrté jedna z dotázaných klientek,
vých prostorech otevřena v pondělí 9. která při odchodu všem čekajícím počervence. V tento den došlo k výpadku přála „pevné nervy“.
vyvolávacího systému. Ten způsobil,
-TK\GPCUV¾X¾
že došlo k delším čekacím dobám pro
klienty. Problém s vyvolávacím systéD÷JGOwRKéM[
mem jsme odstranili ještě v pondělí.
První dva dny po otevření byly delší Vyvolávací systém je dle zástupců
doby čekání způsobené také návalem pošty na severní Moravě už na 32
klientů, kteří nemohli využít služeb poštách a k jeho zavedení má dojít
pošty v době, kdy byla pošta z důvodu na dvou dalších pobočkách. V Prostěhování do nových prostor uzavře- stějově nový systém dle nich pro-
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chází optimalizací, na kterou dohlíží
vedoucí pošty. „Obsluha klientů
probíhá během dne plynule, ale dochází ke krátkodobým provozním
špičkám, kdy dobu čekání ovlivňuje řada faktorů. Vedení pošty se
snaží o optimální vytížení pracovišť
v průběhu dne. Vliv na obsluhu mají
střídání směn a samozřejmě také požadavky samotných zákazníků. Delší dobu obsluhy vyžadují například
služba Czech POINT, vyřizování
reklamací, hromadná podání, dále
pak výplatní termíny důchodů, emi-

se poštovních poukázek hromadných podavatelů a další,“ vysvětloval
Matyáš Vítík, kterého jsme se přímo
zeptali, zda pošta neplánuje navýšit
v budově na Poděbradově náměstí

počet přepážek. „O tomto kroku neuvažujeme,“ reagoval Vitík, který na
závěr poprosil klienty o trpělivost,
než se pro všechny systém stane rutinní záležitostí.

Vyvolávací systém

Po zavedení vyvolávacího systému by mělo dle zástupců pošty dojít ke
zkvalitnění podpory obsluhy nevidomých a slabozrakých klientů. Klienti se mohou rovněž objednávat na určitý čas při vyřizování služeb Czech
Pointu – Objednávka na pobočku (ONP). Služeb mohou využívat pomocí mobilní aplikace. Tlačítko rychlá volba umožňuje rychlý výběr nejpoužívanějších služeb na dané poště. Čtečka čárového kódu načítá čárový kód
z „Výzvy“ nebo mobilního telefonu a má urychlit výdej uloženého balíku.
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PROSTĚJOV Před třemi
lety se na plumlovské přehradě stala Miss dračích
lodí. Letos se šestnáctiletá studentka Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově
Natálie Kočařová snaží již
podruhé získat titul Dívka
roku České republiky.
Pokud se jí to má podařit, chce to i hlasy čtenářů
Večerníku!
(mls)
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Foto: www.divkaceskerepubliky.cz
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PROSTĚJOV „Paní, nechte nám
tady prosím ten lístek, když už jste
tady tak dlouho stála,“ zavolala
pohotově jedna z přítomných za
mladou maminkou odcházející
z pošty na Poděbradově náměstí.
Dotyčná totiž s hlasitým zvoláním, že dál už prostě čekat nemůže, právě opouštěla prostory plné
nervózních lidí. Ještě ve čtvrtek
odpoledne provázelo zavedení
nového vyvolávacího systému na
prostějovské hlavní poště četné
negativní reakce. Na začátku týdne to však bylo ještě horší.
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Co dělají Dalibor a jeho
režisér rok po premiéře? /,'Ì9(;(.8&,3ì,%</2
PROSTĚJOV Zhruba před rokem získal Prostějov novou celebritu. Stal se jí sedmatřicetiletý Dalibor, který
se prezentoval jako skinhead a na internetovém kanálu
YouTube všem ukázal, jaký si pořídil obušek, přičemž dal
všem návod, jak ho používat. Svým roztomilým přednesem, dikcí i gesty pobavil desítky tisíc lidí. Patřil mezi ně
i filmový dokumentarista Vít Klusák, který se rozhodl
o něm natočit film Svět podle Daliborka. Nedlouho po
premiéře se ukázalo, že na rozdíl od něj samotný Dalibor
z Prostějova žádnou celebritou být nechce. Z veřejného
dění se zcela stáhl, videa již netočí a svůj volný čas zřejmě
nejraději tráví u milovaného Playstationu.
Svět podle Daliborka měl být portrétem autentického českého neonacisty z Prostějova. Jak později vyšlo najevo, více
než o dokument se jednalo o aranžovaný film, v němž měl
Dalibor „hrát“ sám sebe a „přehrávat“ některé scény ze svého
života. V některých z nich tomu tak bylo, v jiných zase Dalibor spíše plnil pokyny režiséra snímku.
U diváků film vzbudil značně rozporuplné reakce, sami
tvůrci jej nazvali „nejdiskutovanějším snímkem“ uplynulého
roku. Představili ho na řadě festivalů, svoji americkou premiéru si například odbyl na konci letošního dubna na přehlídce
Hot Docs v Torontu.
Uznání českých diváků si ovšem nezískal. Na webu csfd.
cz zabývajícím se hodnocením filmů má rok po své premiéře 58 %, což představuje hodně průměrný výsledek.
Komentáře jsou rozpolcené jako film sám. „Ani minutu
jsem se u tohoto komediálního dokumentu nenudil, mám
zkrátka slabost pro vše bizarní a neobvyklé, přičemž toho se
mi zde dostalo v míře vrchovaté. Závěrečný výlet do Osvětimi se mi však pranic nezamlouval. Režisérem zinscenovaná
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´lekce´ Daliborkovi vyzněla přes svou vykalkulovanost totálně lacině,“ vyjádřil se například uživatel Crocuta.
Samotný Vít Klusák se v poslední době dostal do zájmu
celostátních médií zejména v souvislosti s „palácovým převratem“ na pražské FAMU, když se coby člen Akademického senátu FAMU pokusil se svými kolegy odvolat děkana
Zdeňka Holého. Tuto iniciativu kritizovala řada jeho filmařských kolegů, a to například herec Jiří Bartoška, režiséři Jan
Hřebejk a Jiří Strach. To, že k odvolání Zdeňka Holého nakonec nedošlo, nazval Klusák „bezprecedentním útokem na
akademickou samosprávu“.
Na rozdíl od Víta Klusáka Dalibor Krupička z veřejného
života zcela zmizel. Dokonce již na internetu nepublikuje
žádná „vtipná“ či „hororová“ videa, jak dříve běžně činil. Jediné, co lze pod jeho přezdívkou „Destruktor666“ na kanálu
YouTube objevit, jsou pouze ukázky z bojové hry Tekken 7.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že se ze „světel ramp“ stáhl opět
domů ke svému milovanému Playstationu.
(mls)

Zatímco v regionu Prostějovska postihla exekuce v roce 2016 celkem 7
471 osob, v samotném Prostějově to
bylo 3 554 lidí. To je dokonce 9,49 %
všech Prostějovanů. Magistrát města Prostějova přitom již v roce 2013
zavedl bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci,
nemohou platit své dluhy a hrozí jim
exekuce. Poradnu mohou najít v sídle úřadu ve Školní ulici.
Do Prostějova si mohou zajet například i občané Kostelce na Hané
či Plumlova. V těchto městech je relativně nízká zadluženost. To samé

elektřiny a dalších sítí a buduje se
přednáškový sál.
V Prostějově bude otevřen studijní
program ekonomika a management, obor hospodářské logistiky.
Do dnešního dne je zapsáno 56 studentů, vedení univerzity počítá s kapacitou až 100 studentů. Nyní probíhá druhé kolo přijímacího řízení.
Univerzita Tomáše Bati bude úzce
spolupracovat s Gymnáziem Jiřího
Wolkera v Prostějově. „Naše škola
bude poskytovat při rozběhu po-

bočky UTB organizační podporu
a nejlepší vyučující z gymnázia, především z předmětů matematika a informatika. Ti nejlepší z našich pedagogů budou mít možnost působit
při výuce na regionálním vzdělávacím centru. Mám obrovskou radost
z toho, že naše dlouholeté jednání je
úspěšně završeno a Prostějov se tak
stává vysokoškolským městem,“ řekl
Michal Šmucr.
Minulý týden navštívil Prostějov
rektor Univerzity Tomáše Bati Ignác
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platí i o Konici, kde čas od času
pořádají semináře na téma finanční
gramotnosti.
Naopak lehce nadprůměrná zadluženost se týká občanů Němčic nad
Hanou, kde najdeme 144 lidí nezvládajících své dluhy. Vůbec nejvíce
zadlužených na počet obyvatel pak se
nachází v Dobromilicích (27,08 %),
kde žije početná romská komunita,
vysoké procento jich žije i v Obědkovicích (22,17 %).
Exekuce mohou skončit i dražbou
domu či pozemku. Aktuálně jsou
v regionu v dražbě k mání mimo jiné
rodinné domy v Prostějovičkách,
Dobrochově, Konici, Tvorovicích,
Skřípově, Šubířově či Protivanově
nebo třeba dva byty v Prostějově.
(mls)
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Prostějov je od školního roku
2008/2009 oficiálně univerzitním městem! Po několika neúspěšných pokusech přivést k nám
oficiální pobočku vysoké školy se
podařilo najít zástupcům města
společnou řeč s vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Velkou
zásluhu na vstupu UTB do Prostějova má ředitel Gymnázia Jiřího
Wolkera Michal Šmucr.
UTB bude mít u nás sídlo v jednom křídle budovy bývalé základ-

ní školy na Husově náměstí, ve
druhém křídle dnes sídlí Střední
odborná škola podnikání a obchodu. Do konce prázdnin v budově
proběhnou výrazné rekonstrukční
práce. „Město Prostějov přispělo na
rekonstrukci částkou 2,8 milionu
korun, díky poslanci Radimu Fialovi se podařilo navíc získat 10 milionů korun ze státního rozpočtu,“
uvedl Pavel Drmola, místostarosta
Prostějova. Ve škole se rekonstruují
učebny, sociální zázemí, rozvody

Hoza s prorektorem Lubomírem
Odehnalem. „Když jsme už skoro
před třemi lety začali jednat s městem Prostějov o možné spolupráci,
moc jsem tomu nevěřil. O to víc jsem
teď rád, že se tento projekt podařilo
realizovat,“ uvedl rektor Hoza.
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V návalu této příznivé zprávy jsme
před deseti lety v tomto článku jaksi
pozapomněli připomenout, že v té
chvíli se Prostějov stal už dvojnásobně vysokoškolským městem.
Vždyť zde působila také Katedra
technologie Technické univerzity
v Liberci, která měla své učebny
v Olomoucké ulici. Jenže dnes škoda
mluvit, oba univerzitní projekty totiž skončily krachem! Ten liberecký
se zadusil v roce 2010 po známém
ekonomickém kolapsu Oděvního
podniku Prostějov. A Tomáš Baťa
se zřejmě také obrací v hrobě, protože pobočka jeho zlínské univerzity
se z Prostějova pakovala o dva roky
později, kdy v roce 2012 nesplnila
podmínky akreditační komise. A co
víc, magistrát v následujících letech
měl s dalším využitím uvolněných
prostor v budově na Husově náměstí velké problémy, navíc čelil udání
a trestnímu oznámení po roce 2014
ze strany opozičních zastupitelů.
Takže když to shrneme, na vysokoškolskou historii Prostějova raději
nevzpomínat...
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Prostějov jako
jedno z mála měst v ČR dlouhodobě hospodařil bez zbytečného
zadlužování. To samé se však nedá
říci o mnoha jeho občanech. Loni
byla zveřejněna Mapa exekucí, z níž
vyplývalo, že exekutoři v roce 2016
v celém regionu vymáhali bezmála
2,3 miliardy korun. Nyní jsou již
k dispozici čísla za uplynulý
rok. Jak se situace změnila?
Pozoruhodná webová
aplikace, která zpřístupňuje údaje o počtu
exekucí po jednotlivých
krajích, okresech i obcích
za jednotlivé roky, byla začátkem
loňského dubna zveřejněna na www.
mapaexekuci.cz. Z ní tehdy vyplývalo, že téměř každý desátý z nás má
zkušenost s exekucí. Za rok 2016 šlo
konkrétně o 7,96 % dospělých žijících
na Prostějovsku starších 15 let. Loni se
tato čísla ještě zvýšila, a to na 8,11 %.
V praxi to znamenalo, že počet dlužníků, na něž si už brousí zuby exekutoři, se zvýšil o 131. V této souvislosti
je překvapivá skutečnost, že celkový
dluh se snížil z 2,3 miliardy korun na
1,8 miliardy. Exekutoři tak dokázali
vymoci o půl miliardy korun více, než
o kolik se navýšily dluhy věřitelů.

jak šel čas Prostějovem ...

Plumlovská ulice
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Příště: Šafaříkova ulice
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Pivo se jim prodraží
Jedno pivo může vyjít hodně draze. Ve čtvrtek 12. července po sedmé hodině ranní prováděla hlídka
kontrolu v okolí Domu služeb
ve Vrahovicích. Tam spatřila dva
muže, jak sedí na lavičce a popíjí
lahvové pivo. Strážníci oba muže
informovali o tom, že na daném
místě je konzumace všech alkoholických nápojů zakázána. Pivní
láhve nebyly odebrány, protože dotyční vypili jejich obsah v momentě, kdy uviděli přicházet hlídku.
Osmapadesátiletý a třicetiletý muž
odmítli celou záležitost řešit na
místě. Jejich počínání bude oznámeno správnímu orgánu k projednání. Tam může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Tancování je vyčerpalo
V sobotu 7. července o půl páté
ráno bylo přijato oznámení na tísňovou linku 156, že na hlavním
nádraží v Prostějově u nástupiště
na vlak spí tři opilci. Hlídka po příjezdu na místo zjistila tři mladíky,
kteří seděli na lavičce. Strážníci je
požádali o vysvětlení a provedli
kontrolu okolí, zda nebyla způsobena nějaká škoda. Nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Kluci se vraceli domů z diskotéky a při
čekání na vlak únavou jen usnuli.
Po probuzení odjeli prvním ranním vlakem domů.

Upozornil na sebe
V sobotu 7. července před jednadvacátou hodinou kontrolovali
strážníci cyklistu v okrajové části
města Prostějova. Upozornil na
sebe svým stylem jízdy a sníženými schopnostmi ovládání kola. Podezření hlídky se potvrdilo hned
po zastavení čtyřiadvacetiletého
muže. Následně byla provedena
dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem 1,23 promile
alkoholu v dechu. Cyklista s naměřenou hodnotou souhlasil a k požití alkoholu před jízdou se na místě
přiznal. Pro své jednání je nyní
podezřelý ze spáchání přestupku
proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Celá záležitost
byla oznámena příslušnému správnímu orgánu. Za porušení zákona
mu hrozí pokuta do výše 20 tisíc
korun.

Otevřený kufr
Ve středu 11. července před druhou hodinou ranní bylo přijato
oznámení na tísňovou linku 156
od velice pozorného muže. Ten
nahlásil, že v ulici Březinova stojí
vozidlo a má otevřený zavazadlový prostor. Uvedl podrobný popis, o jaké auto se jedná. Hlídka
ihned vyrazila na místo, ale vozidlo nebylo nalezeno, jelikož si
oznamovatel spletl ulice. Strážníci
auto objevili v ulici Rostislavova,
která se nachází naproti. Ověřili,
zda není v pátrání Policie ČR s negativním výsledkem. Majitele se
nepodařilo kontaktovat, protože
vozidlo je registrováno na firmu
se sídlem v Praze. Nebyla zjištěna
žádná škoda na automobilu ani na
jeho vybavení. Hlídce se podařilo
vozidlo zajistit.
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PŘÍPAD POŽÁRU CHEOPSU ODLOŽEN!
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Policistům chybí důkazy k obvinění konkrétní osoby

PROSTĚJOV Tak to se opravdu nečekalo! Určitě ještě v živé
paměti máme obrovský požár z neděle 28. ledna tohoto roku,
který zničil budovu reklamní agentury Cheops v Olomoucké
ulici v Prostějově. Vyšetřování příčin trvalo hasičům a policistům nezvykle dlouhou dobu a stejně se ke kýženému výsledku
nedobrali! Jak totiž vyšlo najevo minulý týden, kriminalistům
chybí důkazy k tomu, aby usvědčili konkrétní osobu. Existuje
ale podezření na žhářství...

Michal KADLEC
Jen připomeňme, že v neděli 28.
ledna 2018 v brzkých ranních hodinách došlo k požáru budovy tiskárny
v Olomoucké ulici v Prostějově. „Výše
způsobené škody přesáhla 4,5 milionu
korun. Ke zranění osob nedošlo. Policisté věc prověřovali pro podezření
z přečinu poškození cizí věci. Na zjišťo-

vání okolností, příčin a míry zavinění
požáru jsme spolupracovali s vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru
a dalšími specializovanými pracovišti,“
zkonstatoval minulý týden František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Jak ovšem vzápětí dodal, vyšetřování
nepřineslo potřebné důkazy k tomu,
aby policie obvinila konkrétní osobu
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ze žhářství či pojistného podvodu.
„Po vyhodnocení všech dostupných
informací, odborných vyjádření a poznatků zjištěných prověřováním policisté došli k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou požáru bylo jeho
úmyslné založení. Zcela vyloučit však

nelze ani technickou závadu. Protože
se provedeným prověřováním nepodařilo prokázat, že čin byl spáchán
konkrétní osobou, bylo prověřování
v souladu s ustanoveními trestního
řádu odloženo,“ potvrdil František
Kořínek.

PODFUK PŘES INTERNET „UKRADLI“ AUTO

KONICKO Podfuků prostřednictvím internetu v poslední
době přibývá. Nyní z přečinu podvodu podezírají
koničtí policisté zatím
neznámého pachatele.
„Tohoto skutku se měl
dosud nezjištěný člověk
dopustit tím, že prostřednictvím internetového portálu k prodeji
nabízel herní konzoli Sony
PS4 za částku 6 100 korun.
Konzolu se začátkem června rozhodl zakoupit pětadvacetiletý muž
z Konicka. Po e-mailové domluvě
požadovanou sumu bezhotovostně
převedl na zahraniční bankovní účet.
Když zboží v očekávané době nepřišlo, opětovně kontaktoval prodejce
a požadoval vysvětlení. Prodejce
se nejprve vymlouval a poté přeru-
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zaplatil,
N
PGFQéMC
se ho
šil vzájemnou komunikaci,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov. V případě dopadení a prokázání viny podvodnému prodejci za
jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
(mik)

I TRAKTOR

PROSTĚJOV, MOSTKOVICE
Dva případy neoprávněného užívání motorového vozidla v těchto
dnech šetří plumlovští policisté.
Oba případy zjistili při běžných
silničních kontrolách. První v úterý 3. července před půlnocí, když
v ulici Karla Svolinského v Prostějově kontrolovali dodávku značky
Ford a jejího dvaatřicetiletého řidiče.
„Při kontrole policisté zjistili, že řidič
není majitelem vozidla a dalším šetřením pak navíc zjistili, že se ho v dosud
přesně nezjištěné době zmocnil neoprávněně, když bylo zaparkované
nedaleko centra města Prostějova.

Ve druhém případě byl neoprávněně
užíván traktor značky Universal, který
policisté kontrolovali v sobotu 7. července v deset hodin dopoledne v Jižní
ulici v Mostkovicích. Čtyřiapadesátiletý řidič taktéž vlastníkem nebyl.
Následným šetřením policisté zjistili,
že tím je otec kontrolovaného řidiče,
který však o jízdě svého vozidla nevěděl,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Jak dodal, oba řidiči jsou
pro své jednání podezřelí z přečinu
neoprávněného užívání cizí věci. Za
ty trestní zákoník pro pachatele stanoví trest odnětí svobody až na dva
roky.
(mik)

„Znásilněná“ vzala před soudem vše zpět
➢ zestrany3
PROSTĚJOV Údajné znásilnění
ženy z Dobrochova z února letošního roku mělo minulý týden
dohru u Okresního soudu v Prostějově. Rostislav Pišta (32) měl
uplynulé úterý čelit obžalobě
z dvojnásobného znásilnění, kterého se měl dopustit ve dvou po
sobě následujících dnech. Nako-

nec však k plánovanému hlavnímu líčení vůbec nedošlo.
„Poškozená vzala zpět souhlas s trestním stíháním s tím, že obžalovaný je ve
vztahu k ní osobou blízkou. Znovu totiž
obnovili předchozí poměr druh a družka, o čemž svědčí i její četné návštěvy
ve věznici, kde muž v současnosti vykonává dvouletý trest vězení,“ vysvětlila
státní zástupkyně Olga Jedličková, která
obžalobu připravovala. Jak se nakonec
ukázalo, činila tak zcela zbytečně.

Bezprostředně po zadržení Rostislava Pišty se objevila celá řada svědectví místních lidí hovořících o tom,
že matka dvou dětí si svého „tyrana“
pozvala do domu zcela dobrovolně
a minimálně od začátku letošního
roku společně pořádali večírky a chodili ven. „Je to z její strany naprostá
fraška. Oni tehdy normálně souložili, žádné znásilnění se nekonalo ani
omylem. Celé jsem to natočil na video a to jsem pak předal policistům,“

vyjádřil se jeden ze svědků, kterého
jsme se zeptali, proč si tedy myslí, že
žena trestní oznámení vůbec podávala. „Asi to bylo kvůli penězům. Víte,
ona často chodí do herny,“ reagoval
muž.
Vzhledem k postoji poškozené neměl
soud jinou možnost než trestní stíhání Rostislava Pišty zastavit. On sám
se však na svobodu dostane až si „odkroutí“ trest za vydírání a opakované
řízení bez řidičáku.
(mls)
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PO
ZMĚNĚ
POHLAVÍ
SE
PUSTIL
DO
KRÁDEŽÍ
Michal A. (26) se spojil i s recidivistou Ladislavem Pospíšilem (33)
PROSTĚJOV „Tak vy jste skutečně vykradl hospodu, kde
pracovala vaše matka, která vás z takto vydělaných peněz živila?
Tak něco podobného jsme tu tedy ještě neměli!“ nestačil se divit
soudce Petr Vrtěl při přiznání Michala A., že se vloupal do hostince U Lípy v Otaslavicích. Uplynulé úterý se u prostějovského
soudu konalo hlavní líčení s nesourodou dvojicí pachatelů, jejichž někdejší přátelství dostalo povážlivé trhliny.

➢ztitulnístrany

Martin ZAORAL
Hromotluk Ladislav Pospíšil vážící
104 kilogramů a drobný Michal A.
mohli na první pohled někomu připomenout známou komickou dvojici
Laurea a Hardyho. Oba spojili své síly,
aby vykradli obchod Jednoty ve Ptení. „Skutečně jsme se tam s Michalem
vloupali, ale vzali jsme toho mnohem

méně, než je nám kladeno za vinu,“
vyjádřil se u soudu Ladislav Pospíšil,
který si v současnosti odpykává trest
za předchozí krádeže. Kromě toho
byl v úterý obžalován také z krádeže
v hospodě U Fegena ve Vrahovicích
a také mu bylo kladeno za vinu, že se
vloupal do sokolovny v Otaslavicích.
Zatímco k prvnímu činu se přiznal,
ten druhý sveřepě popíral.

Z něj ho ale usvědčoval Michal A.
„On mě v ten den navštívil v Otaslavicích. Dali jsme si cígo na zastávce
a on se vyptával, co by se u nás dalo
vykrást. Tak jsem mu to řekl a šel
jsem domů k mámě, kde jsem tehdy žil. On mi pak ráno psal, že ten
můj tip nebyl nic moc,“ vypověděl
Michal A., jehož udání Ladislava
Pospíšila natolik rozčílilo, že na
Policii ČR svého kumpána označil
za podílníka krádeže ve Vrahovicích. Jeho účast však přímo u soudu
popřel. „Hospodu U Fegena jsem
vykradl sám, Michal u toho nebyl.
Řekl jsem to policistům, protože
jsem na něj byl naštvaný,“ vysvětlil
Pospíšil své pohnutky pro křivé obvinění.

Ještě předtím Michal A. provedl své
vůbec první vloupání, a to do místního hostince U Lípy v Otaslavicích.
„Ano, udělal jsem to, přestože tam
máma tehdy pracovala. Dřív jsem
tam také vypomáhal. Kromě toho
jsme ještě vybrali obchod ve Ptení
a taky jsem u nás vykradl trafiku,“ přiznal se Michal A., který v minulosti
prodělal operativní změnu pohlaví.
Muž v současnosti bydlící v ulici Marie Pujmanové se narodil jako Nikola
A. Za jeho problémy se zákonem stojí
mimo jiné drogy. Dle svých vlastních
svých slov našel zálibu v marihuaně
a čas od času si dopřeje i pervitin.
Rozsudek v celé věci dosud napadl,
hlavní líčení bylo odročeno za účelem
výslechu dalších svědků.

Ve čtvrtek 5. července před
šestou hodinou ranní se dosud
nezjištěný pachatel násilím
vloupal do společné chodby
obchodní galerie v centru města Prostějova. Z chodby se poté
násilně vloupal do prodejen
stříbrnictví a trafiky, odkud
odcizil zboží v hodnotě v obou
případech přesahující 10 tisíc
korun. Přesná výše škody bude
vyčíslena dodatečně. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
poškození cizí věci a přečinu
krádeže. Za ty pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

S Baníkem v klidu
V sobotu 7. července v odpoledních hodinách proběhlo
na fotbalovém stadionu v ulici
Za Místním nádražím v Prostějově přátelské fotbalové
utkání mezi celky Prostějova
a Baníku Ostrava. Utkání se
zúčastnilo přibližně 350 diváků místního a 150 diváků
hostujícího celku. Během zápasu, před ním, ale ani po něm
policisté nemuseli řešit žádné
narušení veřejného pořádku
a nedošlo ke zranění osob ani
škodám na majetku.

„Ovíněný“ šofér
V úterý 10. července před půl
osmou ráno kontrolovali policisté v Okružní ulici v Prostějově osobní automobil Škoda
Octavia a jeho sedmačtyřicetiletého řidiče. Provedenými dechovými zkouškami u něj změřili hodnoty 0,7 a 0,73 promile
alkoholu v dechu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil
a přiznal vypití litru bílého
vína během předchozího večera. Další jízdu policisté muži
zakázali a na místě zadrželi
jeho řidičský průkaz. Řidič je
nyní pro své jednání podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu. Věc bude k dořešení postoupena příslušnému
správnímu orgánu.

Okradení stavbaři
V době od úterního odpoledne 10. července do následujícího rána se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do skladu na
staveništi ve Werichově ulici
v Prostějově. Ze skladu pachatel odcizil 1 000 metrů elektrických kabelů, dvě vodovodní baterie a aku vrtačku značky
Hilti s nabíječkou. Stavební
společnost vzniklou škodu
předběžně vyčíslila na nejméně 30 tisíc korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.
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Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Nika NEVRLOVÁ
8. 7. 2018 47 cm 2,95 kg
Prostějov

Klára BŘÍZOVÁ
10. 7. 2018 52 cm 3,90 kg
Vyškov

Adéla PUSTĚJOVSKÁ
10. 7. 2018 49 cm 2,80 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz

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

miminka@vecernikpv.cz.

Jan DOSTÁL
10. 7. 2018 49 cm 3,80 kg
Alojzov

Mámo, už to zvládnu samo!
PROSTĚJOV Markéta Skládalová, lektorka Mateřského centra Cipísek v Prostějově, napsala již druhou knihu „Mámo, už to zvládnu samo!“. Navázala tak na
úspěch první knihy „Jak na to? O rodičovství, dětech a výchově”, v níž využila
svoje dlouholeté zkušenosti z práce z mateřského centra i životní role maminky
dvou dětí.
Knihy jsou určeny především rodičům malých dětí do 4 let, ale principy a příběhy
v ní popsané jsou platné pro každý věk. Knihy jsou inspirací pro rodiče i všechny
ostatní, kteří přemýšlejí o tom, co a jak dělat či změnit, aby prožívali výchovu i život
s dětmi ve větší pohodě. Víte, proč ve výchově nefungují tresty, kam může vést vyčerpání z mateřské dovolené nebo jak nakládat s emocemi? Jak na sourozeneckou
rivalitu, dětský strach či agresivitu? Mají pravdu rodiče nebo babičky? Jak zvládnout
období vzdoru či nástup do školky? Znáte recept, jak vychovat samostatné dítě? Jaké
věty dětem říkat, aby z nich vyrostli úspěšní lidé, a naopak jaká slova vymazat z rodičovského slovníku? Na všechny tyto otázky naleznete odpovědi v obou knihách
Markéty Skládalové.
(red)

18061110635

Matyáš KONŠEL
1. 7. 2018 52 cm 3,85 kg
Prostějov

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

Liliana HANEL
9. 7. 2018 52 cm 3,85 kg
Smržice

Z

NEMOCNICE

...
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OLOMOUCKÝ KRAJ (Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel) Rok 2018 je za první polovinou a v porodnicích skupiny AGEL v Olomouckém
kraji zdravotníci evidují přesně 1 500 narozených dětí.
Celkově se přitom narodilo podstatně více chlapců,
kterých bylo 794, zatímco holčiček pouze 706. Nejvyšší porodnost zaznamenala Nemocnice Šternberk, kde
v první půlce roku přišlo na svět 545 dětí.
Nejvíce narozených dětí má na svém kontě Nemocnice
Šternberk, kde v prvním pololetí zdravotníci přivedli na
svět 545 dětí, z toho 257 holčiček a 288 chlapců. Mezi
narozenými dětmi se přitom vyskytly i čtyři páry dvojčat.
Nejplodnějším měsícem byl v Nemocnici Šternberk prozatím měsíc duben, ve kterém přišla na svět přesně stovka
dětí. „Nejoblíbenější byla tradiční česká jména, jako je

Jakub, Michal, Šimon, Tomáš, Ema či Tereza, ale našlo se
i pár méně obvyklých, namátkou Malvína, Meda, Debra,
Tristan či Lamar,“ jmenuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šternberk MUDr. Marek
Vaca s tím, že maminky přijíždějí do zdejší porodnice rodit
nejen ze Šternberka, ale v uplynulém pololetí třeba i z Brna,
Prahy, Ostravy či dokonce až ze Slovenska.
V Nemocnici Prostějov pak přišlo v první půlce roku 2018
na svět 447 dětí, což je o tři desítky více než v roce předchozím. Jasnou převahu měli chlapci, kterých bylo 247,
oproti děvčátkům, těch bylo přesně 200. Ze jmen kralovala ta tradiční, jako je Jakub, Dominik, Eliška či Sofie,
ale narodili se zde také Jimmy, Lucas, Inna či Dorothea.
Nárůst přitom prostějovská porodnice neeviduje jen v počtu narozených dětí, ale také v zájmu ze strany nastávají-

cích rodičů. Důkazem byl i jarní Den
otevřených dveří, během
kterého porodnici navštívilo
rekordních 136 návštěvníků.
V porodnici Nemocnice
Přerov přišlo v prvním pololetí tohoto roku na svět
celkem 371 dětí, z toho 195
chlapců a 176 děvčátek. Nejplodnějším měsícem byl uplynulý
červen, kdy se narodilo 74 dětí.
V Jesenické nemocnici pak přivedli zdravotníci na svět celkem 137 dětí, z toho 73 holčiček a 64 chlapců. Nejčastější
dívčí jméno představovala Adéla, pro chlapečky pak nejčastěji rodiče zvolili Martin a Michal.
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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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LGP÷OGEMÚQXé¾MXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWUGFOKTQMč
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Nemlčet, to je to hlavní JAK ZATOĠIT 6 MUþI?
Michal
KADLEC
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Napadení učitelky romskou matkou dětí, které na Základní škole Dr. Horáka terorizují ostatní spolužáky, pochopitelně pobouřilo prostějovskou veřejnost. Jenže
tento incident není vůbec ničím výjimečný.
O podobných výhrůžkách smrtí či ublížením na zdraví se dozvídáme nejen z jiných škol, ale i z úřadů. Napadá mě otázka, proč si většinová společnost toto všechno nechává líbit, proč se po podobných excesech jedinců z romské menšiny nečiní
nějaká opatření? A vzápětí mě napadá i odpověď. Protože se o těchto věcech nemluví, neví se o nich. Přestože u většiny slovních či dokonce fyzických napadení
je přítomná policie a tyto případy vyšetřuje, strážci zákona o nich mlčí, veřejnost
o nich zásadně neinformuje.
Jedinou, která prolomila bariéry mlčení, byla ředitelka zmíněné školy, která zcela
jasně a zřetelně popsala čin, jehož se Romka dopustila na učitelce, a nejen to. Zároveň přiznala, že děti této ženy napadají ostatní spolužáky, což se samozřejmě nelíbí
ani ostatním rodičům. Tleskáme! Ale kromě paní ředitelky však ostatní mlčí a Romové tím získávají jistotu, že v podobných věcech mohou beztrestně pokračovat
a vyšlápnout si na kohokoliv. Nemohou! A my ostatní nesmíme mlčet, přizpůsobovat se, odvracet zrak a hledat výmluvy!
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Všechny už jsme si někdy vyslechly hodnoticí výroky manželů a partnerů: „Jsi
moc tlustá!“ „Proč jsi pořád tak náladová a protivná?“ „Nechtěla bys konečně
zvednout zadek a začít něco dělat?“
A proč to říkají? Nechápou nás, stejně
jako my jsme krátké na jejich myšlenkové pochody.
Známe to všechny. Přestože držíme přísnou dietu a sem tam se snažíme i hýbat,
někdy zhřešíme a dopřejeme si tu čokoládu nebo zmrzlinu. Proto nám občas
vyskočí nějaký ten špíček, který nezůstane bez povšimnutí. A to už místo chlácholivé poznámky, jak nám to sluší i po
tolika letech, slyšíme nelibé otázky, zda
nám to tričko není až moc těsné. A ještě
se tváří ublíženě, když se urazíme - vždyť
on se jen normálně zeptal…

Ráno vstanete a při pohledu do zrcadla
si všimnete, že vám vyrostl první šedivý
vlas. Když dojdete k záchodu, uvidíte,
že muž nechal zvednuté prkýnko. Při
nahlédnutí do lednice zjistíte, že vám záhadně zmizela vaše oblíbená snídaňová
pochoutka. Cestou do zaměstnání do
vás málem vrazí pitomý řidič, který vám
nedal přednost. V práci vás šéf seřve, že
děláte málo, a i kdybyste dnes stihla vše,
co vám předložil, tak toho nebude dost.
Doma vás zase čeká nekonečný úklid
a vaření. A když už si chcete konečně
spočinout, chlap přepne z vašeho oblíbeného pořadu na sport. A ještě se diví, že
jste náladová a protivná? Podle něj začínáte být vyšinutá, když vám „blikne“
jen z toho, že přepne kanál.
Práce, úklid, vaření, žehlení, vynášení

smetí, šití, zahradničení, péče o muže
a případně o děti a mazlíčky, klevetění,
nakupování, surfování po internetu
a tak dále. Během dne se nezastavíte.
Jednou však zapomenete vyprat jeho
oblíbené pruhované tričko, o což vás žádal už předevčírem, a už to máte na talíři. Jak můžete zapomenout na jedinou
věc, kterou po vás chtěl? Vždyť si toho
přece zase tolik pamatovat nemusíte,
stejně jako on.
A jak vyzrát na podobné hodnoticí
verdikty, které nad námi muži vynášejí? Tak jako oni provokují a rozčilují
nás, i my musíme nabít stejnou zbraň
a vypálit. „Miláčku jsi moc nadržený!“
„Proč jsi pořád tak roztoužený a chtivý?“ „Nechtěl bys jít konečně spát?“ Třeba se z toho poučí...

PROČ K NÁM NEPŮJDOU PRACOVAT

NEZAMĚSTNANÍ ŠPANĚLÉ?
Vidíme to všude kolem. Téměř na každém krámu či hospodě
visí cedule: Přijmeme prodavačku či servírku. Často to tam visí docela dlouho, protože nezaměstnanost je stále nižší a lidi
prostě nejsou. Za této situace přišla skupina VGP s nápadem
postavit na pozemcích po bývalém OP Prostějov moderní
industriální park, kde by práci našlo více jak sedm stovek lidí.
A tak se přímo nabízí otázka: Kde je vezmou!?

V

České republice je v současnosti prakticky plná zaměstnanost. Je jasné, že kdo chce,
ten si nyní práci rychle nejde. Kdo
ovšem nechce, ten také nikdy dělat
nebude. Mezi nezaměstnanými je
několik desítek tisíc mladíků na permanentní sociální dovolené. Plná
zaměstnanost je nepochybně ideální příležitostí, jak vyřešit výši
sociálních dávek u těch, kteří sice
pracovat jednoznačně mohou, ale
očividně nechtějí. Řešení je přitom jednoduché: takoví lidé by
měli o své dávky velmi rychle přijít. Volných míst je všude spousta.
Nejvíce je jich na nižších pozicích ve
výrobách. Z toho se vytváří tlak na
zaměstnavatele, kteří musí přidávat,
aby přetahovali lidi jiným firmám.
Druhou z možností je pak maximální automatizace výroby.

N

ápad skupiny VGP, která chce
na pozemcích po bývalém
OP Prostějov vybudovat tři rozlehlé výrobní haly, by se za normální
situace jevil fantastický přínos pro
naše město. Jenže najít v současnosti
stovky pracovníků do strojní a elektrotechnické výroby se jeví jako nemožný sen.
eoreticky by u nás zaměstnání
mohli najít lidé ze zemí Evropské unie, kde mají problém opačný, a to vysokou nezaměstnanost.
Přestože v rámci Evropy už nějaký
čas funguje volný pohyb pracovní
síly, nezaměstnaní Španělé, Italové
či Řekové se k nám nehrnou. Čím
to jen může být? Ačkoliv u nás
v poslední době došlo k prudkému nárůstu průměrné mzdy, za
„západní“ Evropou stále značně
pokulháváme. Tak například ve

T

zmiňované Itálii byl loni průměrný měsíční plat 68 124 korun, ve
Španělsku 59 382 korun a v Řecku „pouhých“ 44 629 korun. Návalu italských, španělských a řeckých
dělníků do prostějovských továren se tak zřejmě v dohledné době
prostě nedočkáme.
aměstnavatelé tak toužebně
obrací své oči na východ. Dokud však průměrná mzda není na
úrovni zadluženého Řecka, mělo by
se s hromadným dovozem levné pracovní síly počkat. Faktem je, že řada
firem kvůli tomu zkrachuje, protože
nebude schopná lidi zaplatit, nicméně ty ziskovější zůstanou. Navíc
spousta společností patří zahraničním vlastníkům, takže se alespoň
příznivěji upraví poměr mezi ziskem
vypláceným do zahraničí a penězi,
které zůstanou v ČR ve formě vyšších mezd. Teprve v momentě, kdy
průměrná mzda dosáhne alespoň
úrovně 70% úrovně sousedního
Německa, kde lidé loni brali 106
290 korun měsíčně, přijde čas,
abychom začali cíleně lákat lidi
z východních zemí, jako je třeba
Ukrajina či Mongolsko.
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MARTYHO
SLOUPEK
Ahoj všem,
tak už tady máme léto v plném rozpuku, což má za následek, že nálada je
taková nějaká uvolněnější. A v rámci
této nálady nám hrozí nějaká ta letní vzplanutí, letní láska, letní vášeň,
možná i nějaká ta zlomená srdce... Je
pravda, že tyto věci nás mohou potkat
i v jiném ročním období, ale léto je
k tomu takové nejnáchylnější. Dovolím si dnes k tomuto letnímu fenoménu přidat pár poznámek.
Zamilování je krásné, ten dotyčný
protějšek je v ten daný moment
nejkrásnější, nejvtipnější, nejinteligentnější a nejvíce sexy. Vášeň může
nastat dokonce obapolná, pak z toho
dokonce mohou vzniknout i nádherné zamilování a milování, prostě
super výměna genetických informací.
K tomuto vzplanutí většinou dochází
na koncertech, různých party akcích
nebo prostě jen v nějakém zábavném,
nejlépe restauračním zařízení, nebo
prostě zcela náhodně.
Pak ovšem přijdou všední dny, všichni se vrátíme do reality a najednou je
tady prázdnota i odcizení, v horším
případě také nenávist a pomstychtivost. Tudíž nakonec člověk pochopí,
že se stal pouze obětí nějakého hormonálního vzplanutí či vášně a vrátí se
k rozumovému uvažování. Je otázkou,
zda se tohle vše dá brát jen negativně,
nebo se prostě dá věřit na trvalé vztahy či nakonec třeba i manželství. Já
osobně bych tohle celé neodsuzoval,
ovšem velkou výjimkou je, pokud tyhle románky narušují fungující manželství a hlavně pokud poškozují děti,
které v rodinách žijí. V tomto případě
by měl nad vášní rozhodně vítězit
zdravý rozum, a protože ještě doufám
stále platí, že vůdcem rodiny je muž.
Pak tedy pánové, tátové od rodin
by měli být těmi, kteří užijí rozumu
a odolají svodům plavek, výstřihů, minisukní a jiných letních lákadel. Podívání trestné samozřejmě není, ovšem
rozvrat rodiny je morální nechutnost.
A tak zachovejme si odpovědnost i ve
vášnivém létě.
Marty

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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Pøízivníci i dnes
Všude dokola poslouchám a taky čtu o tom, jak české firmy marně shánějí někoho na práci, řemeslníci kvůli velmi nízké nezaměstnanosti pomalu ale jistě mizí
z našeho života, hospody nemají kuchaře, číšníky a stavebním společnostem chybí zedníci. Je to divná doba, ale ještě divnější je, proč nechtějí pracovat mladí lidé
z naší menšinové komunity. Vždyť si zajděte někdy dopoledne nebo i po obědě na prostějovské náměstí! Poflakují se tam u laviček mladí Romové ve věku od dvaceti do třiceti lety. Když nejsou opilí, tak otravují okolojdoucí lidi různými pokřiky, před obchody jenom koukají, co kde ukrást. Proč proboha tito mladí a zdraví
jedinci nepracují? A že jich je! Místo toho berou invalidní důchody nebo pobírají jiné sociální dávky. Samozřejmě že tito mladíci jsou naprosto zdraví, takže kdo
jim ty invalidní důchody přiznává, to je otázkou. Ruce mají určitě zdravé. Za komunistů by každý z nich byl považován za příživníka. Ale vždyť jsou to příživníci
i dnes!
Martina Zatloukalová, Prostějov
Psi v parkX" Ne!
Ráda procházím Smetanovými sady v Prostějově, je to nádherný park. Když vidím, jak na krásně upravených trávnících posedávají a relaxují mládež i dospělí,
mám z toho radost. Z čeho ale mám zlost, je, když vidím, jak na stejných trávnících pobíhají psi bez vodítka a kálí doprostřed parku. Samozřejmě bez náležité
reakce jejích páníčků. Nestálo by za to zakázat psům vstup do Smetanových
sadů?
Marie Nakládalová, Prostějov

Pátrá se vÕbec"
Dočetl jsem se, že škody napáchané opilými vandaly během novoročních oslav nahradila městu pojišťovna. To je samozřejmě v pořádku, pokud je magistrát
proti podobným činům bezmozků řádně pojištěn. Zaráží mě ale jiná věc. Nedávno jste ve Večerníku psali vyjádření velitele Městské policie Prostějov, že ani jeden
ze zhruba tří desítek případů zničení odpadkových košů nebyl objasněn, tedy nikdy nebyl dopaden ani jeden z vandalů. Zajímalo by mě tedy, jestli se vůbec po
těch darebácích pátralo, nebo snad dosud pátrá? Proběhlo vůbec nějaké vyšetřování? Probíraly se záznamy z kamer v ulicích, ve kterých ti grázlové řádili? Nevím,
nechci nikomu sahat do svědomí, ale zdá se mi, že snaha dopadnout alespoň pár těchto lumpů byla takřka nulová. A proč by se taky někdo snažil, když všechny
škody zacáluje pojišťovna, že?
Richard Neumann, Prostějov

18070410728

18051410499

Není pøes keø vidìt
Jsem rád, že se v Prostějově vysazuje stále nová zeleň, ale co je moc, to je moc.
V jednom případě se to určitě přehnalo. Na křižovatce u Domu služeb v Prostějově tak vznikla velice nebezpečná situace. Když jedu z ulice E. Valenty směrem
na Olomouckou, brání mi ve výhledu křoví z levé strany. Pokud fungují semafory, tak čert to vem. Pokud ale ne, nevidím při výjezdu na auta, která jedou po
Olomoucké ulici směrem od Držovic.
Petr Dvořák, Prostějov

18070910731
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Ve čtvrtek 12. července krátce
po sedmé hodině ranní došlo ve
firmě v Alojzově k pracovnímu
úrazu osmatřicetiletého muže.
Dle slov zraněného si zranění na
hlavě a v obličeji způsobil pádem
na vysokozdvižný vozík. Alkohol
u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny
a okolnosti pracovního úrazu jsou
předmětem dalšího šetření.

Sám upadl na vozík

Po desáté hodině dopoledne ve
středu 11. července došlo v Hrušce ke střetu osobního automobilu
s tříletou dívenkou. Dle dosavadního šetření měla dívka do vozovky před pomalu projíždějící
automobil vběhnout z pravé strany zpoza překážky náhle, takže
osmatřicetiletý řidič pravděpodobně neměl šanci nehodě zabránit. Při střetu s pravou přední částí
automobilu dívka utrpěla lehké
zranění. Ihned po nehodě řidič
i s matkou dítěte dívku převezl
do nemocnice. Poté se na místo
nehody vrátil a věc oznámil na policii. Ke zranění dalších osob ani
ke škodě na majetku nedošlo. Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního
šetření.

Dítě vběhlo pod auto

Ve dnech 4. a 8. července proběhla na silnicích Prostějovska další
etapa celorepublikové dopravně
bezpečnostní akce „Prázdniny“.
Do akce se na Prostějovsku zapojilo celkem 36 policistů, kteří
ve středu a pak v neděli zkontrolovali celkem 740 vozidel a jejich
řidičů. Při kontrolách zjistili 80
přestupků, které vyřešili na místě
uložením pokut v příkazním řízení v souhrnné výši 21 500 korun.
V jednom dalším případě pak zjistili přestupek řízení automobilu
pod vlivem alkoholu. Tento případ bude k dořešení oznámen příslušnému správnímu orgánu. Další akce za účelem snížení dopravní
nehodovosti budou následovat
i v dalších prázdninových dnech.

Osmdesát hříšníků

V pátek 6. července v osm hodin
ráno došlo v obci Okluky k pracovnímu úrazu šestatřicetiletého
muže. Při kácení smrku z dosud
přesně nezjištěných příčin došlo
k odmrštění motorové pily a následnému pořezání muže. Ten byl
se zraněními převezen do prostějovské nemocnice. Alkohol u něj
policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního
šetření.

Pořezal se pilou
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dokonce až z Plzně. Nechyběli ani tři
místní, mezi nimiž tentokrát nefiguroval jeden z pravidelných účastníků.
„Syn byl sice nahlášený, ale když viděl
3x foto: Martin Zaoral

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

kolotoči, v průhledných koulích při
aquazorbingu či hned na dvou skákacích hradech.
Uspořádat takto náročnou akci
v podstatě na koleně není absolutně
nic snadného. „Chtěl bych moc poděkovat hasičům ze Stínavy i Protivanova, našim zastupitelům i všem lidem
ze Stínavy a jednomu z Vícova, kteří
se do pořádání akce zapojili,“ netajil
vděčnost Pavel Bokůvka coby hlavní
organizátor, který byl letos přece jen
o něco méně unavený než loni.
Přes nesporný úspěch akce si pořadatelé nejsou vůbec jistí, zda se
pustí i do příprav příštího ročníku. „Vláda nám neustále hází klacky pod nohy. To máte samé EET,
GDPR a další nesmysly. Je to akorát
na vztek a člověk kvůli tomu ztrácí
chuť se do něčeho pouštět,“ posteskl si starosta Stínavy, kde však již
v polovině září proběhnou originální závody bez motoru na strojích,
které zná každý, kdo prožil správné
dětství na vesnici.

0CUVCTV6TCMVQTK¾F[XG5VÊPCX÷UGRQUVCXKNQVTCMVQTčFQO¾EÊCVTCMVQTčVQX¾TPÊ
XÚTQD[
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

MOSTKOVICE Z Prostějova do
Plumlova na bruslích? O tomto
záměru se hovoří už dobrých deset
let. V roce 2008 město Prostějov
poprvé zveřejnilo záměr vybudovat asfaltovou stezku kolem Hloučely. Trvalo dalších pět let, než
byla tato cesta pro cyklisty a in-line
bruslaře oficiálně otevřena. Nyní
to vypadá, že se její prodloužení do
centra Mostkovic konečně přiblížilo.
Dočkáme se, či nikoliv? Četné prostějovské milovníky jízdy na kolečkových bruslích už před deseti lety
navnadily zprávy o tom, že by v budoucnu mohli vyrazit po nové in-line
stezce z Prostějova až na plumlovskou
přehradu a třeba kolem ní pokračovat
až do Plumlova.
Do dnešního dne se zvládla udělat
pouze stezka kolem Hloučely, která
je v provozu od roku 2013. Stále však

a silnic přímo v Mostkovicích. Nyní se
ovšem zdá, že by se vše mohlo konečně
pohnout vpřed! „Do konce července
chceme podat žádost o dotaci a existuje
velká naděje, že bychom ji mohli i do-

5VG\MCMVGTQWX[UVCX÷NQO÷UVQ2TQUV÷LQXMQNGO*NQWéGN[XTQEGMQPéÊWV\X
6KEJÆ
Foto: Martin Zaoral
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končí u tzv. Tiché na hranicích katastru
města Prostějova. Mostkovicím se na ni
dosud navázat nepodařilo, vedení obce
otevřeně hovořilo o tom, že jako prioritu vidí opravy chodníků

HORNÍ ŠTĚPÁNOV V pondělí 9.
července po čtrnácté hodině došlo
mezi Horním Štěpánovem a Brodkem
u Konice k dopravní nehodě motocyklu s nákladním automobilem.
„Čtyřiadvacetiletý motocyklista na
stroji značky Suzuki nepřizpůsobil
rychlost jízdy povaze vozovky a dopravní situaci. Po projetí levotočivé
zatáčky vzhledem k rychlosti své
jízdy již nestačil zareagovat na vlevo
mimo komunikaci odbočující nákladní automobil značky Tatra. Svůj
stroj neubrzdil a narazil do zadního
kola nákladního automobilu. Po
střetu motocyklista upadl a způsobil
si zranění. S tím byl letecky transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ uvedl František Kořínek,

OTASLAVICE Tak už se to přiblížilo! Na sobotu 21. července je
naplánováno slavnostní otevření Přírodního koupacího biotopu v Otaslavicích. K tomu bude
připravena akce, jejíž zahájení je
naplánováno na 14:00 hodin. Po
seskoku parašutistů a přestřižení

WWW.VECERNIKPV.CZ

„V úterý 10. července došlo nejprve
v 17.30 hodin na 20. kilometru dálnice
D46 ve směru z Vyškova na Olomouc
k havárii cisterny převážející zrní. Cisterna se z dosud nezjištěných příčin převrátila na levý bok a zastavila v pravém
jízdním pruhu, částečně mimo komunikaci. Bezprostředně poté došlo k další
dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem, linkového autobusu s asi
pěti cestujícími a dodávky jen několik
desítek metrů od převrácené cisterny.
Dle dosavadního šetření měl řidič s nákladním automobilem zezadu narazit do
autobusu a dodávky. Po nárazu autobus
zastavil přes oba jízdní pruhy a zablo-

Michal KADLEC

koval tak provoz na dálnici ve směru na
Olomouc. Kamion vyjel vpravo mimo
komunikaci do příkopu, kde zastavil.
Dodávka zastavila u pravé krajnice.
V důsledku této nehody se začala tvořit kolona, ve které poté došlo k šesti
dalším dopravním nehodám osobních
automobilů,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Při těchto dopravních nehodách byly
lehce zraněny dvě osoby. „Třiadvacetiletý řidič cisterny byl k ošetření letecky
transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc. Dvacetiletá žena cestující
v autobusu byla k ošetření převezena do
prostějovské nemocnice. Zranění dalších osob nebylo zjištěno. Výše způsobené hmotné škody nebyla dosud vyčíslena, ale zjevně se bude pohybovat v řádu
milionů korun. Alkohol u řidičů všech
havarovaných vozidel policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami,“
vyjádřil se k následkům a možné hmotné škodě mluvčí prostějovské policie.
Tři nehody si řidiči řeší sami formou
takzvaného euroformuláře. „Jednu dopravní nehodu z důvodu nedodržení
bezpečného rozestupu ve tvořící se koloně policisté vyřešili uložením pokuty

a přes Bělecký Mlýn, Hluchov, Přemyslovice a Stražisko – Růžov pokračovat do Stražiska. Kvůli tomu nabírají zhruba desetiminutové zpoždění.
„Problémy mají i zemědělci, hasiči či
třeba popeláři. Také nám přímo ve
Ptení projíždí o zhruba třetinu více
kamionů, které by jinak jely ve směru na Stražisko – Růžov,“ zdůraznil
Porteš, který doufá v rychlé řešení.
„Máme přislíbeno, že co nejdříve
budou vedle mostů instalovány pontony, po nichž budou moci nákladní
auta projíždět. Fungovat by měly
začít nejpozději do měsíce,“ uzavřel
Porteš.
(mls)

UZAVŘELY!
a Kandií. Místním to přináší řadu
komplikací. Celou situaci by měla
pomoci vyřešit instalace pontonů,
po nichž budou náklaďáky přejíždět.
Mosty byly dlouhodobě v havarijním
stavu. „Správa silnic se je pokusila
provizorně opravit, ale nepodařilo se
to. Sype se z nich písek. Proto musely být pro nákladní dopravu včetně
autobusů uzavřeny,“ vysvětlil starosta Ptení Jiří Porteš s tím, že v případě Ptenského Dvorku se jedná
o jeden most ve směru na Suchdol
a dva mosty ve směru na Stražisko.
Autobusy mířící z Prostějova do Konice tak ze Ptení musí zpět do Zdětína

tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Výše škody způsobené na motocyklu
a vybavení motorkáře byla vyčíslena
na 10 tisíc korun. Alkohol u obou ři-

(QVQ2QNKEKGè4

dičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přestupek
motorkáře policisté na místě vyřešili
uložením pokuty ve výši dvou tisíc korun.
(mik)

lometrová kolona vozidel. Z důvodu
vyprošťovacích prací nákladních automobilů byly uzavřeny oba pruhy dálnice
ve směru z Vyškova na Olomouc. Uzavírka byla plně zrušena až hodinu před
půlnocí!

5ÆTKGPGJQF\CéCNCRąGXT¾EGPÊOEKUVGTP[UG\TPÊOP¾UNGFP÷FQwNQMFCNwÊOUGFOK
JCX¾TKÊO
ZHQVQ2QNKEKGè4

na místě. Příčiny, okolnosti a míra zavinění ostatních jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ doplnil František
Kořínek.
Bezprostředně po zablokování dálnice
se za nehodami utvořila několikaki-

2VPQHKRGEüKHPFKYLON\PLOLRQRYpÔNRG\

PROSTĚJOVSKO Sérii dopravních
nehod, která v úterý večer ochromila provoz na dálnici D46 mezi
Vranovicemi-Kelčicemi a Žešovem
lze považovat za opravdový masakr.
Během pár desítek minut tam došlo
celkem k osmi dopravním nehodám,
při nichž byli naštěstí zraněni jen dva
lidé. Vyšetřování nehod a následné
odklizení havarovaných vozidel zastavilo provoz na dálnici na více než
pět hodin!

ZASTAVIL SE O TATRU

stat. Projektovou dokumentaci máme
prakticky hotovou, pouze jsme měli
problémy s Dopravním inspektorátem
kvůli přejezdu frekventované Ohrozimské ulice. Zde by měla první fáze výstavby stezky skončit. Teprve později by se
pokračovalo ve směru k Prostějovské
ulici a dále kolem minigolfu do našeho
kempu a možná až k přehradě,“ potvrdil starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
Plánované náklady na stavbu stezky po
„panelovku“ jsou pět milionů korun.
„Pokud vše klapne, rádi bychom na jaře
začali stavět,“ nastínil Peška s tím, že by
nerad něco zakřikl.
Podobná stezka se již řadu let chystá také kolem plumlovské přehrady.
I tam se věci zásadním způsobem posouvají dopředu. Město Plumlov již 1RTCXCUGVÚM¾KOQUVWRąGU4QOåKXG5O÷TWPC5VTCåKUMQ
(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW
má v ruce stavební povolení a nyní na
ni bude hledat peníze z dotací. Pokud PTENÍ Tohle je hodně složitá situ- pro nákladní dopravu včetně auje najde, mohlo by se třeba už příští ace. Hned tři mosty ve Ptenském tobusů. Kvůli špatnému stavu byl
rok začít stavět.
(mls) Dvorku se uplynulý týden uzavřely uzavřen také most mezi Laškovem
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Plumlov (mls) - Tradiční obydlí kočovných kmenů z Mongolska budou
mít v Plumlově. Pořídí si ho místní
oddíl vodních skautů Bukanýr, který
na něj od města dostal dotaci ve výši 16
tisíc korun.

BukanÙøi koupí jurtu

Konice (mls) - Minulý týden se zcela
uzavřela dlouhá a frekventovaná Jiráskova ulice v Konici. Důvodem je oprava
místního vodovodu. Úplná uzavírka potrvá až do 31. srpna a bude se týkat silnice od křižovatky s ulicí Vodní po konec
Konice ve směru na Šubířov. Po dobu
uzavírky pojedou autobusy po objízdné
trase, která povede z nádraží v Konici
po ulicích Chmelnice, Bídov a k obci
Runářov, pak po „spojce“ ve směru na
Šubířov. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Konice, železniční stanice
bude zrušena bez náhrady. Vzhledem
k provozu spojů po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca 4–5 minut.

Jiráskova ulice uzavøena

Mostkovice (mls) - Do hlavní sezóny
vstupuje plumlovská přehrada s výbornou vodou. Po prvním prázdninovém
měření jí hygienici udělili letos již popáté za sebou nejlepší možnou známku.
„Voda je nezávadná, pravděpodobnost
nějakých zdravotních problémů po
koupání je velmi nízká,“ uvedla Eva
Čehovská z krajské hygienické stanice.

Pøehrada stále za jedna

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

pásky vystoupí nejen revivalová
skupina Abba, ale i Michala Davida. Připraveny budou také soutěže
pro děti.
(mls)
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MASAKR NA DÁLNICI

Prodloužení stezky do Mostkovic je blíž .PTUZWF1UFOTLÊN%WPSLVTFQSPBVUPCVTZ
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Věhlas Traktoriády ve Stínavě rok od
roku roste. Letos se na její start postavilo celkem 24 traktorů domácí a 15
tovární výroby. Jeden z nich přijel

STÍNAVA Z Traktoriády ve Stínavě se stal skutečný fenomén.
V malé vesničce prakticky „svépomocí“ pořádají akci, která dokáže přitáhnout pozornost více jak tisíce diváků. Každoročně
na ni zavítá velké množství majitelů „pekelně rychlých“ traktorů. Uplynulou sobotu se jich představilo rekordních 39. Jejich
řidiči postupně změřili síly v jízdě bahnem, na skvěle připravené off-roadové trati a konečně i při tahání devítitunového
nakladače.

Martin ZAORAL

pro Večerník

naši prohloubenou bažinu, prohlásil,
že si už nebude špinit traktor. Faktem
je, že právě první disciplína byla letos obzvláště náročná a zvládlo ji jen
relativně málo účastníků,“ vyjádřil
se starosta Stínavy Pavel Bokůvka.
Naopak na náročné trati se za volantem obrovského červeného traktoru
i tentokrát představila mladičká Tereza Krchňáková z Mostkovic. I samotné stroje měly zajímavou minulost,
jeden z nich například jeho majitel
objevil v kopřivách.
Traktoriáda už dávno není jen
o traktorech. V rámci doprovodného programu ukázali hasiči z Protivanova svoji dovednost při likvidaci požáru osobního auta, děti si
mohly zařádit na obřím řetízkovém

Věhlas akce již zavál až do Plzně, představili se i tři místní

NA TRAKOTORIÁDU VE STÍNAVĚ DORAZIL REKORDNÍ POČET STROJŮ

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

zprávy z reJionu
aneb
jsme s vámi
u toho...

milujeme vecerník
á

18070910731
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rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
á

Pondělí 16. července 2018
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Ředitelka kina Metro 70 Barbora Prágerová
dle výsledků soudí, že to asi nedělá špatně
PROSTĚJOV Od ledna 2017
vede jako ředitelka kino Metro
70, čímž převzala vládu dosavadního faktického šéfa Ivana Čecha.
Za půldruhého roku zjistila, co
všechno obnáší taková funkce,
a snaží se pro místní fanoušky
připravit co nejbohatší program.
Barbora Prágerová (na snímku)
film vystudovala na katedře
v Olomouci, kde také bydlí a odkud do Prostějova dojíždí. Po čase
od našeho prvního rozhovoru
jsme zjišťovali, jak se novinky daří
uvádět do praxe...
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK

film. Už s výběrem toho filmu je to
těžké. Dá se říct, že kupujete zajíce
v pytli, protože těch informací o filmu vám distributor moc nedá. Většinou my kinaři máme tolik informací
jako každý, kdo si film vyhledá na
internetu před premiérou. Pak je to
o odhadu, zda ten film v kině bude,
nebo nebude fungovat. Kdy ho hrát,
podle věkové přístupnosti i podle
ročního období, což například znamená, že na léto nedáme do programu tři horory, ale takové ty letní
trháky pro širokou veřejnost. Poté to
musíme marketingově vše podpořit
na internetu a na plakátech. A toto
všechno je jen část naší práce.“
yy Asi i hodně pomáhá, že v poslední době se dost smazaly rozdíly v přístupnosti na filmy...
„Určitě to pomáhá a díky tomu se
rozšiřuje ten divácký potenciál.
Poslední dobou je právě vysoká ná-

a lidi do kina chodí, tak to asi neděláme špatně.“
yy Co jste očekávala vůbec od
filmového oboru, protože člověk
si řekne, budu ve škole koukat
na filmy a pak o nich debatovat
a psát...
„Já jsem dělala klasický animovaný film, což je hodně specifický
a hlavně praktický obor. Vyráběli
jsme loutky, animovali loutkový
film a podobné věci, což mě bavilo,
ale vždy jsem byla zvyklá spíše na
tu teoretickou praxi a chtěla jsem
zůstat o filmu. Já mám univerzitu
moc ráda a mám k ní hezký vztah.

„Jak jsem již uvedla, chodí v hojném počtu. V letošním roce kromě
května, kde to uteklo o malý kousek, jsme byli lepší než v loňském
roce. Zatímco minulý leden nepřišly ani tři tisíce, letos to bylo šest
a půl. Takže do kina chodí a je to
ohromně pozitivní pro nás, že se to
úsilí vyplácí.“
yy Na co se diváci mohou v nejbližší době těšit?
„Já mám osobně velkou radost, že
druhý týden v červenci jsme promítali několik filmů z filmového
festivalu v Karlových Varech. Nyní
děláme mini maraton filmů Mama
Mia, první a druhý díl, který má teď
v létě premiéru. Hodně se snažíme
v létě věnovat dětem, které třeba
nejednou na letní tábory a podobně, budou v Prostějově, tak aby
měly na co zajít do kina a k tomu
jim vytvořit nějaký doprovodný
program, nějaké aktivity spojené
s filmy. Poté tady jsou ty klasické
letní blockbustery, jako například
Jurský svět a podobně,
takže si stačí vybrat.“

Lidi si řeknou, že když někdo pracuje v kině,
tak přijde do práce, kouká na filmy a říká si,
co zahraje a co ne. To není vůbec pravda,
protože já nemám vůbec čas se na něco podívat...
yy Jaké to je přijít do jiného města a na nové místo, které bylo tolik let nějakým způsobem zaběhnuté?
„Tak ono se to od mého nástupu
rozběhlo úplně jinak, než to bylo
předtím. Kino bylo součástí města
a velká část té agendy byla rozeseta
po nejrůznějších odborech. Poté
se to najednou všechno přesunulo pod jednu střechu a my si začali
dělat sami úplně vše. To znamená,
že jsme pod svoji zprávu dostali
budovu, celý provoz kina, program
i smlouvy. Teď jsme samostatná příspěvková organizace. Já jsem tak za
rok a půl zjistila, co ta práce všechno obnáší, je to opravdu tisíc věcí.
Každopádně mě to baví.“
yy Co ta práce tedy všechno obnáší?
„Těch úkolů je hrozně moc a je to
opravdu hodně různorodé. Než
jsem nastoupila, nevěděla jsem přesně, co to znamená pracovat v kině.
Lidi si řeknou, že když někdo pracuje v kině, tak přijde do práce, kouká
na filmy a říká si, co zahraje a co ne.
To není vůbec pravda, protože já nemám vůbec čas se podívat na nějaký

vštěvnost u hororů. Sice ty ratingy
jsou tam nízké, kupříkladu na Tiché místo, které jsme teď hráli, byl
rating 12+, ale pořád je to horor.
U komiksových filmů, kde ta fanouškovská základna je obrovská,
ta přístupnost byla úplně stejná,
což je trošku paradoxní, ale značí to,
že filmový svět je živý a svým způsobem proměnlivý během těch let.“
yy Co váš nejoblíbenější filmový
žánr?
„Já už jsem tak strašně dlouho neviděla nic v kině. (smích) Já se vždycky ráda podívám na Tarantina, ale
jinak nemám nějaký oblíbený specifický žánr. Spíš naopak na horory
opravdu nechodím.“
yy Napadlo vás, že budete řídit
jednou kino, když jste posílala
přihlášku na filmová studia?
„Vůbec ne, a nenapadlo mě to, ani
když jsem posílala životopis do
výběrového řízení. Myslela jsem
si, že to pro mě bude dobrá zkušenost s pohovorem, chtěla jsem
si vyzkoušet, jak takové výběrové řízení vypadá a jak probíhá na
něco, co bych v budoucnu jednou
možná mohla dělat. Ale baví mě to

18071310748
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Také tam učí oba moji rodiče, takže
pro mě to je takové domácí a přirozené prostředí. Během studií jsem
poté odjela na Erasmus do Vídně,
kde jsem chodila na univerzitu a to
byla super zkušenost v novém prostředí. Navíc to vše probíhalo v německém jazyce, takže to byla taky
výzva.“
yy Jak hodnotíte kulturní dění
v Prostějově z pohledu Olomoučanky?
„Je to jiné, ale já to asi úplně srovnávat nemůžu. Já žiju v Olomouci a sem do Prostějova jezdím do
práce a poté zase domů, kde mám
všechny kamarády, přítele a tak podobně, takže Prostějov pro mě znamená čistě práci a ten kulturní život
sleduji spíše zpovzdálí.“
yy Chodí lidé v Prostějově do
kina?

vizitka
BARBORA PRÁGEROVÁ
✓ narodila se 18. listopadu 1990 ve Šternberku
✓ svobodná a bezdětná
✓ je absolventkou Slovanského gymnázia v Olomouci
✓ vystudovala animovanou tvorbu na Univezitě Tomáše Bati ve Zlíně
✓ absolvovala také roční studium kulturní antropologie a roční mediální studium
✓ za sebou má obory filmová a divadelní věda na filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ v roce 2016 získala Cenu Akademie věd České republiky za popularizaci vědy
✓ před funkcí ředitelky kina byla součástí produkčního týmu festivalu
AFO
✓ od 1. ledna 2017 je ředitelkou kina Metro v Prostějově
✓ mezi její koníčky patří četba knih a sport, nemá ráda ty kolektivní
sporty, aktivně se věnuje horolezectví
✓ mezi nejoblíbenější režiséry patří Quentin Tarantino, tvůrce legendárního Pupl Fiction
zajímavost: oba její rodiče učí v Olomouci na univerzitě
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Soutěž ve sběru papíru zná své vítěze
Dominovaly v ní děti z Vrahovic a ze ZŠ Palackého
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82,25

79,8
kg/ 1 žák

Celkem (v kg)
37 546

56,55

30 031

22,61
21,83
MŠKvětná

ZŠ Studentská

ZŠ Melantrichova

ZŠ Jana Železného

ZŠ Dr. Horáka

ZŠ Palackého

845

ZŠ Majakovského

MŠKvětná

ZŠ E. Valenty

19 00917 998
13 142
ZŠ Studentská

26 320

Prostějov (mik) – V pořadí již
šestatřicáté Hanácké slavnosti se
uskuteční 16. září, ale již nyní vedení
magistrátu usilovně shání prodejce
nejrůznějšího zboží, kteří zaplní stánky na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Ti se mohou přihlásit do 10.
srpna. „Kritéria výběru jsou předem
daná, těmi hlavními jsou prodej spojený s tradicemi lidových řemesel,
kvalita sortimentu a jeho originalita
a pestrost. Samozřejmě budeme dbát
také na kulturně společenskou úroveň
stánků,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova.

Slavnost na námìstí

42,84 41,15
ZŠ E. Valenty

50 516

ZŠ Melantrichova

„Smyslem této každoroční 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, který ve
čtvrtek 28. června předal vítězným školským zařízením diplomy
s tím, že finanční odměnu obdrží
zanedlouho. Tato soutěž se nepořádá jen kvůli pověstné soutěživosti dětí, má určitě i jiný význam.

Øíèní se uzavírá

Vybírají se stánkaøi

VÙsledky sbìrové soutìze

ZŠ Jana Železného

Michal
KADLEC

ZŠ Dr. Horáka

pro Večerník

„Přesně tak, jde nejen o soutěž
o ceny, ale jednou z myšlenek je
vychovávat děti v rámci ekologie.
Celkově Prostějov už dlouhodobě
patří k nejlepším městům ve třídění odpadu, za což jsme v posledních letech obdrželi už nejedno
ocenění. A smysl pro třídění a tím
i odpovědnost za životní prostřední chceme vzbudit také u těch
nejmenších,“ řekl Večerníku Jiří
Pospíšil. V průběhu uplynulého
školního roku se dětem podařilo
posbírat necelých 200 tisíc kilogramů papíru. Co z toho budou
mít, mohou si školy peníze za sběr
ponechat? „Samozřejmě peníze
patří školám, které je využívají
většinou pro pořízení odměn pro
žáky v jiných soutěžích. Kromě
hlavní ceny, což jsou finanční pro-

ZŠ Palackého

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Prostějov (mik) – Už tuto středu
se uzavírá Říční ulice v Prostějově!
„Uzavírka ulice je v platnosti od středy 18. července až do 31. srpna tohoto roku. Důvodem je rekonstrukce
komunikace pod dálničním mostem
zvaným „myší díra“ a oprava plotů
vedle silnice,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

středky, jsou magistrátem a společností FCC Prostějov odměňováni
i nejlepší „sběrači“ poukázkami na
nákup zboží,“ odpověděl náměstek
primátorky.
Třídění odpadu je důležitou součástí odpadového hospodářství
každého města. Zajímalo nás, zda
jsou v Prostějově v třídění zdatnější
děti nebo dospělí. „Děti i dospělé
musím pochválit, protože v Prostějově třídíme velmi dobře, o čemž
svědčí každoročně ocenění v rámci
soutěže v třídění odpadu v Olomouckém kraji. Za to patří všem
velký dík,“ zopakoval poklonu Jiří
Pospíšil.

ZŠ Majakovského

PROSTĚJOV Také v uplynulém školním roce pořádal
prostějovský magistrát ve spolupráci se společností FCC
Prostějov soutěž pro školy ve sběru separovaného papíru. A nejedná se o ledajakou soutěž, děti z jednotlivých
základních škol soupeří o hodnotné ceny vypsané organizátory. Na konci června předal nejlepším sběračům
starého papíru ceny náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
V soutěži excelovaly dvě školy, ZŠ Majakovského ve
Vrahovicích posbírala nejvíce papíru v přepočtu na jednoho žáka, druhá v pořadí ZŠ Palackého zase odevzdala
celkově nejvíce sběru.
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Prostějov (mik) – Druhá etapa
rekonstrukce náměstí Spojenců
v Prostějově skončila. Podle stavbařů
i vedení města úspěšně. „Náměstí je
v tuto chvíli již kompletně opravené
a my připravujeme na středu 18. července ráno jeho slavnostní otevření,“
připomíná Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Prostějova.

Popíjeli u rybníka, CHODNÍK, KTERÝ NEVEDE NIKAM!
víno jim zabavili...
PROSTĚJOV Jde poslední dobou o velmi časté případy, které
strážníci městské policie musí
řešit na různých místech Prostějova. Popíjení alkoholu na veřejnosti je zakázáno městskou
vyhláškou, což ovšem mnohdy
nerespektují obzvláště bezdomovci.
„Po osmé hodině večer v pátek 6.
července si hlídka u městského rybníka v blízkosti ulice na Hrázi všimla dvou mužů. Ti seděli na lavičce
a konzumovali alkoholický nápoj.
Jednalo se o dvoulitrovou plastovou
láhev bílého vína značky Hradní

džbánek. Byli upozorněni, že se nachází na místě, kde je popíjení alkoholu zakázáno. Láhev s vínem jim
byla odebrána,“ uvedl Petr Zapletal
z Městské policie v Prostějově. „Jednalo se o muže ve věku čtyřicet tři
a čtyřicet dva let. Se starším z dvojice byla celá záležitost vyřešena na
místě pokutou v příkazném řízení.
Protiprávní jednání mladšího muže
bylo oznámeno správnímu orgánu pro porušení obecně závazné
vyhlášky města Prostějova. Zde za
takové jednání může být udělena
pokuta až do výše 100 tisíc korun,“
dodal Petr Zapletal.
(mik)

PROSTĚJOV S velmi zajímavým
příspěvkem upozorňujícím na skutečnou stavební „lahůdku“ přispěchala do redakce Večerníku Hana
Müllerová z Prostějova. V ulici Sádky totiž na chodce číhá past v podobě z ničeho nic končícího chodníku.
Pokud tam chcete zamířit k oficiálnímu přechodu u rondelu na Petrském náměstí, musíte přes trávník
na cyklostezku!
„Snad každý zná cyklostezku v ulici
Sádky v Prostějově. Zřejmě nejsem první, kdo kdy kritizoval prostor pro pěší
zónu. Projektantovi zřejmě dalo hodně
práce, aby takovýmto způsobem řešil
chodník. Proč ho dělat pro dvě osoby
v jednom místě před zrovna stavěnou
budovou? Je lepší tam mít pěknou zelenou plochu, ať si maminky lépe hlídají

NA VÁŠ NÁMÌT
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děti na odrážedlech, aby nesjely do vozovky, kde bojují i auta s šířkou vozovky. Našla jsem ještě jeden nedostatek,“
započal příspěvek čtenářky Večerníku.
„Dle zákona má občan přecházet po
vyznačeném přechodu, když tam je.
On tam je, ale asi deset metrů od místa,
kde končí chodník! Takže občan, který
jde po chodníku z města směrem ke
kruháči, musí chtěj nechtěj vkročit do

vozovky mimo přechod, aby se na ten
vzdálenější dostal. Nebo přejít trávník
a jít po cyklostezce. To si mám ale nechat nadávat od cyklistů, když se vydám
po cyklostezce nebo nedej bože, když
mě zastaví příslušník s ponaučením, že
tam nemám co dělat?“ zamýšlí se Hana
Müllerová.
Její upozornění na zvláštní zádrhel
v ulici Sádky jsme předali kompetent-

ním lidem na radnici včetně fotografie,
kterou Večerník ihned pořídil. „Ježíši,
to je fakt nějaká blbost! Přednesu to
na vedení města, odbor rozvoje a investic s tím musí rychle něco udělat,“
zareagoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.
Snímek náhle končícího chodníku
si se zájmem prohlédl také náměstek
primátorky Prostějova Pavel Smetana
(ČSSD), který má na starost dopravu.
„Dle přiložené fotografie má pisatelka
pravdu, že chodník končí bez návaznosti na přechod na Újezdě. Chtěl
bych touto formou vaší čtenářce poděkovat a ujistit, že se jím budu zabývat
ke spokojenosti chodců. Celý podnět
prověřím s kolegy přímo na místě a navrhneme řešení,“ ujistil.
(mik)

„Národ“ se na náměstí MOST V ŽEŠOVĚ SE ZBOURÁ?
„Je to poplašná a nepravdivá zpráva,“ potvrzuje náměstek Pospíšil

STĚHOVAT NEBUDE!

PROSTĚJOV Změna je holt život!
Opakovaně Večerník v nedávné
minulosti informoval o rozsáhlé
rekonstrukci Národního domu
v Prostějově, která vyvolala určitá
opatření. Jedním z nich bylo
naplánované stěhování provozu
kavárny a restaurace přímo na
náměstí T. G. Masaryka, kde měl
„Národ“ nabízet své služby pod
velkým stanem. Z tohoto záměru
ale zřejmě sejde!
„Je pravda, že ještě před nedávnem
jsme rozhodli o tom, že v letních
měsících bude z důvodu oprav
Národního domu jeho restaurační
činnost přesunuta pod obří stan
na náměstí T. G. Masaryka.
Omezení provozu restaurace této
secesní památky mělo trvat několik
měsíců. Termíny stavebních prací
ale dodavatelé stavby, po dohodě
s vedením Národního domu, změnili,“
sdělil Zdeněk Fišer, první náměstek
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primátorky Prostějova. A právě změny
ve stavebních postupech zapříčinily
i změny v rozhodnutích. „Zahájení
opravy fasády, střechy a zahrady
Národního domu bylo původně
plánováno na červenec. Po dohodě
s ředitelem Národního domu Janem
Páleníkem byl harmonogram prací
změněn tak, že by neměl omezit

provoz restaurace a zahrádky. Stavební
práce pak mají začít v půli srpna. V té
době již má být ale v provozu vnitřní
restaurace,“ vysvětlil Zdeněk Fišer.
„Jídelní stan na náměstí je Národnímu
domu sice povolen, ale s největší
pravděpodobností jej lidé v letním
centru města neuvidí,“ potvrdil na
závěr Fišer.
(mik)

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerníku jsme informovali o nepříliš
dobré atmosféře mezi občany Žešova, které rozhádaly naprosto zbytečné obavy o starý most přes dálnici.
Nikoliv ten, který v současnosti opravuje Olomoucký kraj a Ředitelství
silnic a dálnic, nýbrž starý a dnes již
prakticky nevyužívaný most vedoucí od místní palírny směrem do polí
vedle dálnice. Pár lidí totiž rozhlásilo,
že město Prostějov, v jehož majetku
most je, ho chce zbourat. Vyhrocená
situace dospěla tak daleko, že sedm
z devíti členů osadního výboru v Žešově rezignovalo na svoji funkci!
Večerník se během uplynulého týdne
začal zajímat o to, co na současnou situaci v Žešově říká vedení města a jak to
ve skutečnosti se starým mostem vlastně je. „Z toho, co se nyní děje v Žešově,
jsem velmi smutný, protože vše ohledně
situace mostu v Žešově jsme řešili se
členy osadního výboru, na všem jsme
se dohodli. Občané byli informováni
prostřednictvím písemné informace na
nástěnce. Následně přijde poplašná a nepravdivá zpráva, která celý Žešov rozdělí
na dva tábory. Úplně zbytečně. Uvažuji
i o tom, jestli to nebyl možná i záměr
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ze strany některých jedinců tuto situaci
v Žešově vyvolat a zbavit se osadního
výboru,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Prostějova. Kýžený most
je v majetku města a tak se Večerník
náměstka Pospíšila zeptal, zda můžete
tedy stoprocentně vyloučit, že by město
uvažovalo o jeho demolici. „Ano, most je
ve vlastnictví města a v tuto chvíli čekáme
na odborné posudky, které nám řeknou,
co s mostem dál. Tak jsme se domluvili
i se zástupci občanů Žešova, kteří podepsali petici. Ti nás koncem června navštívili. Vše jsme si vysvětlovali. Závěrem

našeho setkání bylo, že nejdříve zjistíme,
na základě odborného posouzení, co je
třeba dělat, potom se rozhodneme, jak
postupovat. Jen mě trochu zarazilo, že po
schůzce na radnici proběhla nějaká protestní akce v Žešově za účasti současné
radniční opozice,“ odpověděl Jiří Pospíšil.
Jak již bylo řečeno, sedm z devíti členů
osadního výboru v Žešově rezignovalo.
Může tato skutečnost nějak ovlivnit chod
Žešova? „Určitě nemůže, možná trošku
zkomplikuje komunikaci s místní částí,
ale i s tím si dokážeme poradit,“ odtušil
náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (mik)
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mubea

MUBEA SLAVILA
20
LET
V
NOVÉM
Přijeli poslanci, hejtman, radní, dva tisíce návštěvníků a No Name
Prostějovská firma Mubea oslavila v sobotu 23. června 20 let od
svého založení. Oslavy se uskutečnily ve zbrusu nové výrobní
hale v průmyslové zóně za Kojetínskou ulicí a organizátoři připravili bohatý kulturní a společenský program pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a mnohé další významné hosty.
Generální ředitel společnosti Mubea Miroslav Mikula tak mohl
během pestrého programu oslav přivítat mimo jiné i hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, poslance Parlamentu
ČR Jaroslava Faltýnka, náměstka primátorky Prostějova Jiřího
Pospíšila a další osobnosti z politických i společenských kruhů.
Na závěr oslav vystoupila známá slovenská skupina No Name.

Do zbrusu nového areálu firmy Mubea
za Kojetínskou ulicí proudily davy lidí.
Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci
postupně zaplňovali právě otevřenou
novou halu, do které vedení společnosti
investovalo více než miliardu korun.
Uvnitř byly připraveny stovky stolů,
stánků s bohatým občerstvením a na
velkém pódiu začala vyhrávat kapela
The People, která hosty oslavy provázela retro písněmi až do večerních hodin.
„Máme připraveno vše k tomu, aby se
nejen naši zaměstnanci dobře bavili
a z dnešní oslavy si odnesli jen ty nejpříjemnější zážitky,“ prozradila Večerníku Michaela Zahnášová, referentka
personálního oddělení společnosti
Mubea. „Očekáváme dva až dva a půl

tisíce lidí, bude to velká oslava. Ostatně
jak se na tak významné výročí firmy
sluší a patří,“ usmíval se generální ředitel prostějovské firmy Mubea Miroslav Mikula. Jak dodal, vývoj firmy je
vzrůstající rok od roku. „Je to patrné
právě tady v Prostějově. Když jsme zde
v roce 1998 začínali s padesáti zaměstnanci, vůbec jsme netušili, co všechno
nás bude čekat. No vidíte, a dnes tady
provozujeme firmu, která má pět miliard ročního obratu a více než dvanáct
stovek zaměstnanců,“ uvedl Miroslav
Mikula. „Samozřejmě to nebylo jednoduché, ale pomohla nám výborná
spolupráce s prostějovským magistrátem. Rozhodnutí o stavbě nového
areálu v Prostějově padlo před dvěma

lety, když mateřská společnost Mubea
slavila sto let od svého založení. A rozhodování, zda pro novou továrnu
zvolit opět Prostějov, nebylo jednoznačné! Nakonec to ale dopadlo a zanedlouho zahájíme zkušební provoz
celé fabriky zde v průmyslové zóně,“
doplnil Miroslav Mikula.
Členům vedení firmy Mubea v Prostějově přijel poblahopřát také hejtman
Olomoukého kraje Ladislav Okleštěk.
„Nejsem na tomto místě poprvé, vloni v červenci jsem tady poklepával
základní kámen této nové haly. Teď
jsem se přijel podívat na dobře odvedenou práci. Již delší čas vnímám
skutečnost, že společnost Mubea je
modelovým příkladem, jakým způsobem se dá například spolupracovat
v oblasti školství. Naše střední školy
v Olomouckém kraji navázaly v nedávné době právě s Mubeou výraznou
a kvalitní spolupráci. A to nejen v Prostějově, ale i v Olomouci, Přerově, Uničově, Litovli a dalších městech v okolí.
Myslím si, že díky této spolupráci mají
technické obory velikou perspektivu.
A Mubea, jako stále rostoucí a vzkvé-
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tající firma je signálem pro studenty,
že to opravdu k něčemu bude,“ uvedl
Ladislav Okleštěk.
Oslav se zúčastnil také náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil. Na
jeho tváři bylo vidět, že město v případě firmy Mubea vsadilo na dobrou
kartu a získalo do města jednoho
z nejvýznamnějších investorů vůbec.
„Získat pro naše město tak významného zaměstnavatele je obrovský přínos. Mubea je velice úspěšná firma,
která dnes slaví dvacet let působení
v Prostějově. A my na radnici všichni
doufáme, že takto úspěšná bude i nadále. Když tady budeme mít úspěšné
firmy, bude i město úspěšné a bohaté,“
řekl přímo v novém areálu společnosti
Mubea Jiří Pospíšil.
O bohatý kulturní a společenský program během oslavy dvacátého výročí
působení firmy Mubea v Prostějově
bylo postaráno skutečně dokonale.
Pro děti organizátoři připravili mnohé atrakce. Skákací hrady, monstrózní
nafukovací bludiště se skluzavkami,
střelba z laserových pistolí, cirkusová
vystoupení či malování na obličej, to
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vše bavilo ty nejmenší dlouhé hodiny.
Ti dospělí si vyzkoušeli automobilové
trenažery včetně toho, který simuloval
náraz do pevné překážky nebo přetočení v autě.
Pro návštěvníky oslav byly připraveny
také velmi atraktivní ukázky vojenské
a hasičské techniky, hasiči dokonce
předvedli své umění při vyprošťování
zraněné osoby z auta a také likvidaci
požáru vozidla.
Účastníky oslavy pozdravili krátkými
projevy generální ředitel Miroslav

Mikula a vedoucí výrobní divize
společnosti Mubea Dr. Christoph
Schneider. Hodinu po nich pak pronesl pár vět i majitel společnosti Dr.
Thomas Muhr společně s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem
Oklešťkem.
Oslavy 20 let působení společnosti
Mubea v Prostějově a zároveň otevření
nové výrobní haly. Příjemnou atmosféru podtrhla v samotném závěru
svým hodinovým vystoupením slovenská kapela No Name.

jak Mubeea sllaviilaa dvaccáté naroozeninny...

3x foto: Martin Zaoral
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REALITY

řádková inzerce / vzpomínky
Už Tě nevzbudí sluníčko,
ani hezký den, na brodeckém
hřbitově sníš svůj věčný sen,
kam nám zůstala ke hrobu cestička jen.

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

Stavební firma hledá pozemek pro výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
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Když zemře maminka,
sluníčko zajde, v srdci nám zavane
podivný chlad. Vždyť na celém
světě sotva se najde, kdo by jak
maminka uměl mít rád.

Hledám chatu v okolí Prostějova. Tel.:
605 541 452
Hledám bydlení (menší RD nebo byt
2-3+1). 736 791 091

Dne 14. července 2018
uplynulo 14 roků, co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme,
synové, sestry a rodina.

Koupím udržovaný BYT. Děkuji. Mobil
604 608 790
Pronajmu obchod Ovoce-Zelenina na
Svatoplukově, i s kompletním zařízením.
Cena dohodou. Tel.: 775 967 516

SLUŽBY

KOUPÍM

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

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.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Kontajnerová doprava Avia do 3,5 t.
Dovoz sypkých materiálů, odpadů,
stavebního materiálu, přistavení
kontajnerů. Tel. 773 511 449.

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

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
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Dne 18. července 2018
uplynou 4 roky, kdy nás opustil
pan Zdeněk LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje družka,
rodiče a bratr
s rodinou.

Dne 15. července 2018
by se dožil 80 let
pan Jindřich SLAVÍK
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

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

Dne 20. července 2018
uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, bratr a synovec
pan Vladimír OPAVSKÝ.
Děkujeme přátelům za tichou
vzpomínku. Dcery Jitka,
Šárka, Vlaďka, sestra Ilona
a teta Anna s rodinami.

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a nikdo z nás
se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz, Peťulko, zůstává v nás.

Dne 14. července 2018
jsme vzpomenuli 20. výročí,
kdy nás opustil
pan Josef MOLER.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Alena, syn Josef
s rodinou, dcera Karolína
s přítelem a sestra Marie
s rodinou.

PRODÁM

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

18061420643

Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem (HPP, DPČ, OSVČ, důchodci,
MD...). Bez poplatků, bez registrů, bez
zástavy, s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

Dne 8. července 2018
uplynulo 30 let od úmrtí
pana Josefa KOVAŘÍKA

Že čas rány hojí je jen
pouhé zdání, v srdci zůstává
jen bolest a tiché vzpomínání.

Dnes, tj. 16. července 2018
vzpomínáme 6. výročí úmrtí naší
milované maminky, babičky a
prababičky,
paní Vlasty VIČAROVÉ
z Laškova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
Synové Jiří a Dušan
s rodinou.

SEZNÁMENÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK 20. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

Dne 19. července 2018
uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka,
paní Olga VIČAROVÁ

a 20. července 2018
to bude 7 let, co zemřel náš tatínek,
pan Jindřich VIČAR.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery a sestry
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Najdu skromnou ženu v samotě, z okolí
města Pv. Rozvedený 73/174, auto mám.
Tel.: 776 210 670

Dne 18. července 2018
uplyne 34 roků od tragického úmrtí
naší milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou maminka
a sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.

Dne 22. července 2018
si připomeneme
12. výročí úmrtí mého bratra,
pana Zdeňka HÁJKA
a dne 27. července 2018
uplyne 15 roků od smrti mé maminky,
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. Lída Pešáková s dcerami
Evou a Denisou.

FINANCE

Mudr. Ilona Korandrová oznamuje, že
od 1.7.2018 je ordinace přestěhována na
adresu Kostelecká 24, Prostějov.

Když hvězdy posypou
nebe a v koruně stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací. Ta rána v srdci
bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 19. července 2018
vzpomeneme již 14. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
dceruška, sestřička a vnučka
Petruška HRAZDILOVÁ
z Laškova
a dne 26. července 2018
vzpomeneme její
nedožité 30. narozeniny.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
rodiče, sourozenci, dědeček
a babička.

Prodám 60 l randap. Cena dohodou.
Tel.: 775 967 516

OZNÁMENÍ

Dne 20. července 2018
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Vratislava HORÁKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
v srdci vzpomínají maminka,
sestra Hana a synové Ivo a Jan.

Dne 17. července 2018
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila
naše milovaná maminka,
paní Maria ŠTIPČÁKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
S láskou stále vzpomínají vnuk
Radek a snacha Markéta.

Díky za to, čím jste pro nás byli, za
každý den, kdy jste pro nás žili.

16011421482

Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
sed. souprav. M. Revay tel. 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

Dne 18. července 2018
vzpomeneme
14. smutné výročí úmrtí
pana Vincence KOUDELKY
z Brodku u Konice.
Stále vzpomíná manželka.

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

Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: Koupím polohovací křesla,odkládací
582 370 058, 777 340 485. Více informací stěny a barevné umakartové stolky.
Tel.: 605 138 473
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
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 14. července 2018
uplynuly 2 roky od úmrtí,
kdy nás opustila
paní Marie ZAPLETALOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

a dne 14. září 2018
vzpomeneme
30. výročí úmrtí jeho syna,
pana Josefa KOVAŘÍKA,
oba z Čechovic.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Maminky nikdy
neumírají, ony jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí…

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
Nejsou jiz mezi námi

Poslední rozlouèení
Zdeněk Ohlídal 1932
Prostějov Pondělí 16. července 2018
Vlasta Němcová 1930
Prostějov Nikola Maderová 1999 Pěnčín 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Součková 1945
Prostějov Čtvrtek 19. července 2018
Květoslav Kocourek 1942 Seloutky Václav Rozehnal 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Krajíčková 1938
Prostějov Helena Goeblová 1934
Prostějov Vlasta Otavová 1923
Františka Vymazalová 1926 Otinoves Marie Komárková 1925 Protivanov Karel Nedvěd 1980
Miroslav Pliska 1946
Uničov Radoslav Piskovský 1940
Bílovice

Prostějov
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

15021020132

15012920079

Nejsou jiz mezi námi
Dne 21. července 2018
vzpomeneme 33. výročí od úmrtí
naší maminky
paní Ludmily KUBOVÉ
z Jesence.
Za tichou vzpomínku
děkují děti
s rodinami.

Jiří Hofman 1934
Anna Spáčilová 1942
Čelechovice na Hané Anna Daňková 1935

Prostějov Jiří Fajstl 1964
Hrubčice

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou jiz mezi námi
Agnesa Adamčíková 1932 Hrubčice
Milada Hlaváčová 1925 Alojzov

Poslední rozlouèení
Pondělí 16. července 2018
Jaroslav Tůma 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Ivaň
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607
Nabízím práci panské kadeřnici s praxí
v Pv. Sms: 774 060 374
Rudolfovo pekařství
přijme pracovníky:
- do pekařské výroby
- do studené kuchyně
Info na tel.: 777 140 103
v době od 7:00 do 9:00.

Kdo vyklidí starou půdu? Tel.: 773 999 621
Posilujeme náš tým – hledáme obsluhu do hotelové recepce v Prostějově. Ranní a odpol. služby. Zaučíme
brigádníky i zájemce o HPP. Vhodné i pro aktivní důchodce, studenty.
Hotel Gól tel.: 777 005 488.
Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu svářeče CO2.
Tel.: 603 533 508

UZÁVÌRKA HLEDÁTE PRÁCI?
NEPROPÁSNħTE SVOJI ðANCI...
ØÁDKOVÉ
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
INZERCE

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

Pozice

Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů,
Hledám zručného řemeslníka na repasa- soustružníka. Tel.: 603 533 508
ci kredence. Tel.: 773 999 621

najdete
nás na

JE V PÁTEK
20. ÈERVENCE

www.

vecernikpv.cz

V 10.00
HODIN

18070210726

18062220673

17102621270

20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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Plat (Kè)

Provoz

Elektrikáři
115 Kč/hod
dvousměnný
Hlavní účetní
35 000 Kč
pružná prac. doba
15 500-21 500 Kč jednosměnný
Kuchař/-ka
13 500-15 500 Kč třísměnný
Montážní dělníci
Obráběči kovů – obsluha
120-160 Kč/hod dvousměnný
CNC strojů
Samostatní
poradci – asistenti
15 000 Kč
pružná prac. doba
Zámečníci
se svářečským průkazem 35 000 Kč
jednosměnný
Referent/-ka samosprávných agend pro
školství, kulturu a sport 17 360-26 110 Kč pružná prac. doba

Kvalifikace

Firma

střední odborné Futures Contproduct, Vranovice - Kelčice
ÚSO s maturitou KENDRION, Prostějov
střední odborné Gastrocentrum, Prostějov
základní+praktická
MB TOOL, Prostějov
základní+praktická

UNIAGRIS, Pěnčín

základní+praktická

Optimal PRO, Prostějov

střední odborné Karel Kaňák, Kostelec n/H
ÚSO s maturitou Statutární město Prostějov

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

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

V celém Olomouckém kraji došlo k dalšímu poklesu
OLOMOUCKÝ KRAJ Během června
tohoto roku celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl
o 3,3 procenta na 14 059 osob, počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil
o 1,7 procenta na 11 373 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,2 procenta.
K 30. červnu 2018 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem
14 059 uchazečů o zaměstnání. „Jejich
počet byl o 474 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl nižší o 5 843
osob. Jedná se o nejnižší nezaměstnanost
od vzniku krajského uspořádání. Z tohoto
počtu bylo 12 948 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Bylo to
o 431 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 014.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno
2 130 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 12 osob více a v porovnání
se stejným obdobím předchozího roku

méně o 186 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 604 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to
o 708 osob méně než v předchozím měsíci
a o 755 osob méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 1 491, to je
o 443 více než v předchozím měsíci a o 510
méně než ve stejném měsíci minulého
roku; 400 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím úřadu práce,
což je o 155 méně než v předchozím měsíci a o 224 méně než ve stejném období
minulého roku, 1 113 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ uvedl základní statistické údaje Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky
v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech kraje byl podobný – ve všech
okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na
Jesenicku – o 6,7 %, naopak nejméně na
Přerovsku – o 1,7 %). Ke konci měsíce

NEZAMĚSTNANOSTI
VÙvoj poètu uchazeèÕ a VPM
v Olomouckém kraji v letech 2014 - 2018
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

bylo evidováno na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci 7 388 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53
%. V evidenci bylo 2 798 osob se zdravotním postižením, což představovalo 20 %
z celkového počtu nezaměstnaných. Co se

týká Prostějova, tady bylo na pobočce úřadu práce k 30. červnu evidováno celkem 1
762 lidí bez zaměstnání, z toho 1 608 žen.
Volných pracovních míst je v Prostějově
hlášeno 2 145 a podíl nezaměstnaných zde
činí 2,3 %,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

správné odpovìdi a vylosovaní vÙherci z èísla 28/2018

Také devětadvacáté 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 ČTVRTKU 19. 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.



URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

U stadionu 2459/1
Ludmila ŠVECOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jitka Chalánková
Dagmar WENZELOVÁ, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci
OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
FRONTMANEM
Jitka ZELENÁ, Dětkovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 6, 9, 4
Pavel SEDLÁČEK, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18060760621

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Klientům nabízíme výběr
Milena STAŇKOVÁ, Plumlov
z několika typů masáží
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby

Výherce získá 52',11e967831e
YKRGQRWČ.þ

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.

18061560651

LETOS SE KONÁ 10. ROČNÍK SETKÁNÍ............

18060160599

SUDOKU

OSMISMĚRKA

BADYÁN, BANÁNEK, CAESAR, CEDIT, ELEMENT, KADEŘ, KAPESNÉ,
KLAMY, KMETI, KORSO, KYRYS, OBRYS, OKOPY, PASTY, PATRNĚ, RÁDIO,
RESTY, RODEO, SALDO, SNOPY, STĚNY, STRUP, SVETR, ŠEDÁK, UBRUS
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce nového trenéra prostějovských volejbalistek, který se navíc nedávno oženil...
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zveme vás...

TIP9HîHUQtku
KELTSKÁ NOC JOSEFKOL NA ZÁMKU SE BLÍŽÍ

KDY: PÁTEK 20. ÈERVENCE, 15:00 HODIN
A SOBOTA 21. ÈERVENCE, 11:00 HODIN
KDE: KEMP lRALOK, PLUMLOV
Keltská noc znovu rozvíří vlny v kempu Žralok v Plumlově. Letos všechny Kelty tato skvělá akce potěší již po
sedmnácté. Mezinárodní hudební festival opět nabídne
stálici kapel hrajících keltskou muziku, jako například
Sliotar, Selfish Murphy nebo České srdce. Obrovským
trhákem tento rok pak bude francouzská skupina Celkilt.
Samozřejmě je i tentokrát připraven bohatý doprovodný
program zahrnující keltské tance, historii a tradice.
Keltská noc se bude konat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a za finančního přispění Olomouckého kraje
a statutárního města Prostějov. Festival propaguje výhradně
keltskou kulturu a tradice, a to prostřednictvím keltské hudby, ale také irských tanců, ukázek keltských bojových umění,
starých keltských řemesel nebo přednášek o keltské spiritualitě. Programu se tento rok bude účastnit zhruba 150 umělců
a účinkujících z celkem devíti zemí Evropy.

„Velkou novinkou letošní Keltské noci bude skupina
Celkilt z Francie, která se mimo jiné účastnila několika
televizních programů a byla ve finále soutěže Francie má
talent 2013. Dalším trhákem bude rakouská skupina Celtica Pipes Rock, která koncertuje po celém světě a velké úspěchy slaví v USA. Dále uvidíte nejlepší dánskou
skupinu hrající irskou hudbu Tradish,“ říká Tom Somr,
hlavní organizátor akce.
Dále se dočkáte dublinské skupiny Sliotar, transylvánské
kapely Selfish Murphy nebo české skupiny České srdce,
vystoupí zpěvák Tomáš Kočko a spousta dalších. Na programu nakonec budou také taneční skupiny Eriu z Polska
a Démáirt z Brna či soubor skotských dudáků The Rebel
Pipers nebo keltské šermířsko-divadelní vystoupení skupiny Menhir. A je toho mnohem, mnohem více. Tak přijďte,
bude to velkolepé.

),/029§DIVADEL1« aneb, co se

2.§1.2$9»STAVY kde děje…
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. července
17:30 Pračlověk
animovaná komedie Francie
20:00 Bufo Alvarius
český dokument
úterý 17. července
14:00 Dámský klub
americká komedie
17:30 Včelka Mája: Medové hry
německý animovaný film
20:00 Psí ostrov
animovaná komedie USA
středa 18. července
18:00 Mamma Mia
romantická komedie USA
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
americký muzikál
čtvrtek 19. července
17:30 Mamma Mia! Here We Go Again
20:00 Úsměvy smutných mužů
česká komedie
pátek 20. července
15:30 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
rodinný film Německo
17:30 Mamma Mia!
Here We Go Again
20:00 Děsivé dědictví
americký horor
sobota 21. července
15:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
animovaná komedie USA
17:30 Mamma Mia! Here We Go Again
20:00 Mrakodrap
americký akční film
neděle 22. července
10:30 Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
15:30 Mamma Mia! Here We Go Again
17:30 Akumulátor 1
české sci-fi
20:00 Mrakodrap

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 18. července
21:30 7 ŽIVOTŮ
akční sci-fi thriller USA
pátek 20. července
21:30 HASTRMAN
romantický thriller ČR
sobota 21. července
21:30 VRAŽDA V ORIENT
EXPRESU
kriminální drama USA
neděle 22. července
21:30 FERDINAND
animovaný rodinný film USA

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Avatarka
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov
do 10. srpna
METAMORFÓZY
výstava fotografií od Ing. Ivana Vikára

Kulturní klub

DUHA

Josefkol je každoročně zasazen do jiné dějinné epochy. „Každý ročník Josefkolu je
tedy jedinečný. Pravidelně jej tematicky ladíme do jiného historického období, tento
rok bude zasvěcen arcivévodovi Karlu I.
Inspirovali jsme se přitom tím, že jsme letos
v lednu získali lovecký kočár určený poslednímu rakousko-uherskému císaři Karlovi
I. Při důkladném zkoumání jeho minulosti
jsme zjistili, že na něj zapomněla prakticky
celá Evropa, a proto jsme se rozhodli alespoň zdejším lidem připomenout tuto pozoruhodnou osobnost,“ přiznal Večerníku
ředitel Muzea historických kočárů a hlavní
organizátor akce Václav Obr. Letos si rovněž
připomínáme sté výročí konce RakouskoUherska a vzniku československého státu.
„Letošní Josefkol tak bude inspirován také
odchodem císaře Karla I. a příchodem
nové vlády prezidenta Masaryka,“ dodal
Obr. A čím je Karel I. tak výjimečný?
Kromě toho, že byl pro svůj příkladný
křesťanský život a mírové snahy prohlášen za blahoslaveného papežem Janem
Pavlem II., „sepsal mimo jiné i manifest, v němž žádal samostatné a současně spolupracující státy, které by byly
pod jednou nadvládou. Přesně tohle
dnes můžeme vidět v Evropské unii.“

Zlatým hřebem programu budou představení mistrů devatenácti řemesel a stavba
kočáru přímo před očima diváků. „Letos pak
bude velkou novinkou večerní program, při
němž bude vše nádherně osvětleno lampami a loučemi. Navíc zde bude ve večerních
hodinách pohádkový program pro děti na
téma boje dobra se zlem. Nic podobného
jsme na Josefkolu ještě neměli,“ popsal Obr.
Dále uvidíte historické stroje, stavbu filmových replik nebo vystavené kočáry. Šermířská společnost Štvanci vám předvede, jak
probíhá výcvik hulánů, sluch vám pohladí
zpěvák Karel Kekeši, své divadelní kvality
vám ukáže Divadelní společnost Větřák Pivín a spolek Keltoviny vás naučí, jak správně
práskat bičem. Budou pro vás připraveny
bohaté občerstvení a spousta soutěží pro
děti i dospělé a samozřejmě i tentokrát se
budete moci projet v historických kočárech.
Tento rok se bude akce účastnit rovněž velké
množství kočárů a koní, těch bude vystupovat zhruba čtyřicet.
Poslední roky chodí na Josefkol, obrovskou
a velice významnou regionální akci, tisíce
lidí. I tentokrát by se měla těšit velké návštěvnosti. „Snad přijde zase podobné množství
lidí. Všechno ovšem bude záležet na počasí,“
uzavřel s úsměvem Obr.
(tem)

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

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 .

18071270742

Kino METRO 70

ČECHY POD KOSÍŘEM V sobotu 21.
a v neděli 22. července se v zámeckém
parku v Čechách pod Kosířem bude
konat oblíbený a známý Josefkol. Tentokrát na vás historie tradičních řemesel
dýchne již po jedenácté. Jako vždy i letos
bude akce navléknuta do jiného dějinného hávu a zasvěcena jinému velikánovi.
Nyní se tak vůbec poprvé setkáte s téměř
zapomenutým císařem Karlem I., jenž
vládl v letech 1916–1918. Josefkol tedy
nabídne pestrý program spojený s tímto
obdobím a nejen s ním.
Muzeum historických kočárů a Kočáry
Mylord ve spolupráci se zámkem Čechy
pod Kosířem, obcí Čechy pod Kosířem,
Vlastivědným muzeem v Olomouci a Olomouckým krajem a pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
pořádají jedenáctý ročník Josefkolu. Pro
připomenutí jde o setkání mistrů řemesla
kolářského, kočárnického, kovářského, řezbářského, čalounického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů. Akce je dvoudenní, přičemž její slavnostní zahájení, jehož
součástí bude přehlídka nejlepších koní
a kočí z celé České republiky, proběhne vždy
ve 13:00 hodin a program bude pokračovat
až do večerních hodin.

akce v regionu...

Zámek Prostìjov
do 29. července
OSMISMĚRKY
výstava Dáši Lasotové

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.

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

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

MALÁ KOPANÁ:
sobota 21. července:
8:00 Copa Vrbátky 2018 (12. ročník
turnaje, fotbalové hřiště ve Vrbátkách).

Setkání rodáků a hasičů v Otinovsi
Obec Otinoves a Sbor dobrovolných hasičů Otinoves u příležitosti 135. let založení SDH zvou na Setkání rodáků, občanů a přátel hasičského sportu, který
se bude konat v sobotu 21. července od 11:00 hod. ve sportovním areálu v Otinovsi. Na programu bude slavnostní průvod obcí, okrsková soutěž v požárním
sportu, vystoupení dechové hudby Holóbkova mozeka, ukázky činnosti hasičů
a od 19:00 vystokupení populárního baviče a imitátora Vladimíra Hrona. Po
ohňové show a taneční zábavě vše zakončí půlnoční ohňostroj.

Filmový festival v Tvorovicích
Spolek Syslov z Tvorovic pořádá na místním hřišti sedmý ročník nejmenšího open
air filmového festivalu na světě. Akce se bude konat v sobotu 20. a v neděli 21. července. Filmy pod širým nebem se budou promítat od 18:00 hodin. Zároveň budou
probíhat filmové soutěže o ceny. Vstup je volný, občerstvení zajištěno.

Hmyzí vycházka do Ohrozimi
Ekocentrum Iris z Prostějova pořádá v úterý 17. července od 8:00 do 15:00 hodin
Hmyzí vycházku do Ohrozimi. Jedná se o vycházku pro rodiče s dětmi plnou hravých úkolů o motýlech, mravencích, broucích a dalších zástupcích hmyzí říše. Sraz
bude v Ohrozimi na zastávce v 8:00, odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 7:35.
Návrat do Prostějova z Plumlova v odpoledních hodinách. Délka trasy asi 7 km.

Z pohádky do pohádky v Hrochově
SDH Hrochov zve všechny děti i dospělé na sedmý ročník Z pohádky do pohádky aneb
Rej čarodějnic. Akce se koná v sobotu 21. července od 14:00 hodin do 16:30 hodin
na návsi v Hrochově. Bude se jednat o dobrodružnou cestu lesem plnou her a úkolů,
během které potkáte staré kamarády, ale i nové pohádkové bytosti. Náves se promění
v jedno velké sídlo čarodějnic s připraveným doprovodným programem. V průběhu
odpoledne vystoupí zumba s Veronikou. Po uzavření pohádkového lesa bude vybrána
Miss pohádka a vše zakončí Čarodějná diskotéka s překvapením.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 17. července od 17:00 hodin
se koná beseda na téma „STŘEDNÍ
GENERACE ANEB ŽENY JAKO
SENDVIČ“. Jedním z důsledků pozdějšího mateřství jsou stále častěji situace, kdy
se žena stará o své nezletilé děti a zároveň
pečuje o stárnoucí nemocné rodiče. Někdy do toho řeší i své začínající zdravotní
obtíže. A také většinou chodí do práce. Jak
toto období co nejlépe zvládnout, kde případně hledat pomoc a jaké jsou možnosti
a podmínky sociálního systému. Přijďte si
poslechnout rady a tipy a třeba i předat druhým své zkušenosti s danou problematikou.

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

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momenEkocentrum Iris
tálně působí zahraniční dobrovolnice
Husovo nám.67, Prostějov
Maria Hretculesei z Rumunska, které
* v úterý 17. července od 8:00 hodin se je přítomná nejen během kreativních
koná HMYZÍ VYCHÁZKA OHROZIM dílen, ale i spousty dalších akcí, přičemž
- vycházka pro rodiče s dětmi plná hravých aktuálně je k přečtení na webu první díl
úkolů. Sraz v Ohrozimi na zastávce.
E-VoiceS

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* 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

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

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 poRÙZNÉ...
můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
CHAVÝCH 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
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
domluvě. Můžete využít služeb našeho
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do slucha582 333 433 , 608 960 042,
del a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
VECERNIK@PV.CZ
různých velikostí).

KDE SE CO DÌJE?

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Číslo 29•Ročník 22
Pondělí 16. července 2018

METLE
CUP
ROCKEöI

Naleznete
uvnitř

KOŏISTÍ VRBÁTEK!

öÁDILI

KELTSKÁ NOC
ZAČÍNÁ UŽ
TENTO PÁTEK
ƔƔ Velkolepý dvoudenní festival

U VRBIÚEK

plný keltských písní je už za dveřmi
strana 19

BEZGÓLOVÁ
GENERÁLKA 1.SK
ƔƔ Prostějovštífotbalistévposledním

Foto: Marek Sonnevend
Foto: Tereza Machová

Rock Memory Of
už po jedenácté zaplnil
pláž pøehrady
strana 18
JEDNOU
VéTOU
ƔƔ Pátek třináctého byl nešťastným pro
mladého cyklistu v Brodku u Prostějova, při jízdě narazil do sloupu a vzápětí
policistům nadýchal skoro čtyři promile
alkoholu.
ƔƔ Prodej předplatného pro čtyři divadelní skupiny obnoví v pondělí 6. srpna
Městské divadlo v Prostějově.
ƔƔ Před 130 lety se narodil pedagog,
komunální politik a prostějovský starosta Jan Sedláček.
ƔƔ Po losovacím aktivu KSF Olomouc
proběhla ve Smržicích stejná schůze
i pro nový ročník fotbalových soutěží
OFS Prostějov. Více za týden v příštím
vydání Večerníku!
ƔƔ Někteří hokejisté LHK Jestřábi Prostějov absolvují už během tohoto týdne
speciální předsezónní vyšetření v AGEL
Sport Clinic prostějovské nemocnice.

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVčJ PąÍB÷H
...ten náš píšeme už 20 let

www.vecernikpv.cz

přípravném utkání před druholigovým startem remizovali s Uničovem.
strany 26 a 27

Marek SONNEVEND
OTASLAVICE Druhý největší turnaj Prostějovska v malé kopané METLE CUP 2018 má
pro svůj třetí ročník regionálního vítěze. Ze čtrnácti zúčastněných mužstev se do finále
probily týmy FK Vrbátky a FC Litrpool, přičemž bezgólové finále pro sebe urvali prvně jmenovaní díky lépe zvládnutému penaltovému rozstřelu. A vrbátecký výběr pak
mohl s vítězným pohárem, řadou cen včetně krásného dortu i s rozhodčími zapózovat
pro společnou fotografii.

PODROBNOSTI Z AKCE NAJDETE
UVNITŘ LISTU NA STRANĚ 31!

ANTI PŘEDA
K
I
Z
LI
MU

ŠEK
DĚTEM
Petr Zlámal a Jiąí Pospíšil pąedávají šek s pen÷zi do rukou vedení školy Jistota.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: agentura HIT TRADE

PLUMLOV Pořadatelé hudebního festivalu Rock Memory Of ani tentokrát nezapomněli na
svůj slib a znovu tak na začátku akce na pláži U Vrbiček předali šek za účelem pomoci těm, co to
potřebují nejvíc. Dalším obdarovaným z rukou hlavního organizátora Petra Zlámala a náměstka prostějovské primátorky Jiřího Pospíšila byla Střední škola, základní škola a mateřská škola
JISTOTA pro děti s různými zdravotními vadami.„Ani na Rock Memory Of jsme nezapomněli na
náš slib a věnovali jsme část výtěžku ze vstupného na další dobrou věc. Děti v Jistotě tak mohou například dostat lepší vybavení, které jim dozajista pomůže zkvalitnit jejich těžký vstup
do dospělého života,“ sdělil Večerníku hlavní organizátor akce Petr Zlámal. Tamní vzdělávání
probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka. Škola spolupracuje s OS LIPKA – klinickou logopedií, léčebnou rehabilitací, různými
pediatry, neurology a ortopedy.
(jč)

➢

OHLÉDNUTÍ
ZA HANÁ CUPEM
ƔƔJeště jednou se informačně vracíme k velkému krumsínskému turnaji v malé kopané.
strana 32

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Eskáčko začíná
druhou ligu
v sobotu doma
proti Vlašimi
PROSTĚJOV Stejně jako před dvěma lety jsou fotbalisté 1.SK Prostějov nováčkem druhé nejvyšší české soutěže. Nadcházející ročník
Fortuna:Národní ligy 2018/19 by však rádi zvládli mnohem lépe,
než nevydařenou předminulou sezónu.
Ta skončila jasným pádem zpět do MSFL, kterou ale následně Hanáci
s přehledem ovládli. A teď znovu zahajují svůj boj o kvalitativní patro
výš. Druholigové boje odstartují v sobotu 21. července od 17.00 hodin na vlastním hřišti za místním vlakovým nádražím proti celku FC
Sellier&Bellot Vlašim.
„Ideální by samozřejmě bylo vstoupit do soutěže vítězstvím, zvlášť
doma. Bude to však hodně těžké, máme kvalitního a do jisté míry
nevyzpytatelného soupeře. Přesto věřím, že při odvedení dobrého
výkonu můžeme bodovat, třeba i vyhrát,“ řekl směrem k důležitému
sobotnímu střetnutí hlavní trenér prostějovských mužů Oldřich Machala.
Obsáhlý servis před vstupem fotbalového eskáčka do Fortuna:
Národní ligy najdete na dvoustraně 26 + 27!
(son)

kultura

ROCK MEMORY OF
OPħT NEZKLAMAL

18

počasí vyšlo, takže o to víc se akce vydařila,“ pochvaloval si Petr Zlámal z pořádající agentury HIT TRADE.
Diskotékové klasiky, bigbít, underground – to vše jste mohli slyšet na legendárním Rock Memory Of. Kapely
Quercus, Keks, Plus, Kontakt, ATD
a Levhard zahrály známé zábavové
hity, na něž si zejména střední generace mohla pořádně zatrsat a při nichž
mohla rovněž zavzpomínat na léta, kdy
sami coby puberťáci chodili na zábavy.
Zazněly písně Tak mi to teda nandey,
Taková ty nejseš a nikdy nebudeš, Moje
máma a můj tata či Život je takovej, po
jejichž skončení ze strany příchozích
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navštivte stále více oblíbenější inter

PLUMLOV Většina příchozích
byla na Rock Memory Of již poněkolikáté. Vrací se, protože jde tradičně o skvělou akci plnou výborné
muziky a báječné atmosféry. Na
hodnocení události jsme se zeptali
návštěvníků Lojzy, Martiny a Věry.
„Sám moc rád zpívám, ale na hudební
nástroj jsem se nikdy nenaučil hrát, proto obdivuji všechny, kteří to umí, a proto
se také každý rok rád vracím na Rock
Memory Of. Obdivuji tyto hudebníky,
protože postavit se před lidi a zahrát tak
jako oni, je podle mě umění,“ zhodnotil
pro Večerník návštěvník Lojza.
„Rock Memory Of je úžasná akce, navštěvujeme ji už od samého začátku.

Stala se pro nás tradicí, kterou neporušujeme. Vždy odložíme vše stranou
a jdeme sem za všech okolností,“ svěřila se Večerníku paní Věra. Její dcera
Martina, která byla na akci poprvé,
doplnila: „Nejvíce se nám líbí skupina Quercus, to je pro nás srdcovka.
Ostatní kapely jsou ale také dobré,
takže bych Rock Memory Of zhodnotila velice pozitivně. Problémem pro
nás byl pouze svoz. Když jsme chtěli
na zastávce Haná nastoupit do prvního autobusu, jeho řidič nám řekl,
že už nikoho brát nebude, protože je
autobus plný. A přitom byl poloprázdný. To jediné nám dojem z akce trochu
pokazilo.“
(tem)
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yy Z právě probíhající akce see už za
ta léta stala naprostá klasika...
„Je to tak. Potkáváme se tady s kamako my
rády muzikanty, kteří stejně jako
zdíme
hrají už léta letoucí, takže sem jezdíme
rádi a je to pro nás možnost see sejít.
me, jak
Všichni, co máme kapelu, víme,
dy setěžké to časem je, proto se vždy
jdeme tady a je to skvělé pro náss i pro
diváky.“
yy Kapela vznikla na konci osmzal
desátých let, kde se tenkrát vzal
váš název Kontakt?
m
„To, myslím, vzniklo tak, že jsem
m
jednou večer šel s kamarádem
uličkou a zahlédli jsme starouu
motorku Simson. Ten měl naa
sobě nápis kompact, ale to v téé
ak
době znělo až příliš anglicky, tak
jsme si to trochu upravili, abyy to

Lubomír

PLUMLOV Rock Memory Of
si na pláži U Vrbiček už našel
své stálé místo. Letos se konal
již jedenáctý ročník této úspěšné akce a stejně jako předchozí
roky se i tento vydařil. Slunce svítilo, kapely hrály skvěle
a lidé se dobře bavili. Petra Zlámala z pořádající agentury HIT
TRADE jsme se zeptali, jak by
celou akci zhodnotil…

Ať už pršelo, nebo svítilo slunce, lidé na
Rock Memory Of vždy dorazili v nemalém počtu. Aby ne, jen na této velké
události můžou jednou za rok zavzpomínat, jak to tehdy před zhruba třemi
dekádami na zábavách vypadalo. „Lidé
se sem vždy po roce vrací, aby se potkali a zavzpomínali, proto jich pokaždé
přijde opravdu velké množství. Letos
je navíc skvělé počasí, takže Rock Me-

Tereza MACHOVÁ

mory Of vyšel i tentokrát na jedničku,“
zhodnotil Petr Zlámal.
Každoročně agentura HIT TRADE
předává část z výdělku Rock Memory
Of na dobročinné účely. Tentokrát se
rozhodli pořadatelé věnovat část peněz ze všech letních akcí. „Tento rok
budeme předávat dar dětem. Pro mladé lidi, ať už třeba nějakým způsobem
postižené, či osiřelé, kteří do života
teprve vstupují, jsou peníze nezbytné.
A je skvělé, že se na tom shodneme

i s náměstkem prostějovské primátorky
Jiřím Pospíšilem, s nímž spolupracujeme,“ doplnil Zlámal.
Tradice by se neměly porušovat, a to
platí i pro Rock Memory Of. Proto se
na něj můžete těšit i příští rok. „Nevím,
jestli připravíme pro nadcházející rok
nějaké novinky. Zatím ovšem vím, že se
budeme držet standardu, který jsme nastavili. Funguje to a hlavně to takhle lidi
baví, proto bych nyní žádné velké změny
neplánoval,“ uzavřel Petr Zlámal.

„Lidé se po roce rádi vrací,“ libuje si Petr Zlámal

ROCK MEMORY OF VYŠEL NA

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor

PLUMLOV Stálice hudební scény
na Prostějovsku znovu vystoupila na Rock Memory Of. Kapelu
Kontakt není vůbec třeba místním
představovat. Už jen její jméno dokáže lidi přimět, aby na akci dorazili a poslechli si své oblíbené hity.
Jak kapela vznikla a co pro ni Rock
Memory Of znamená, se dočtete
v exkluzivním rozhovoru s jedním
ze zakladatelů kapely Lubomírem
Hrubanem pouze ve Večerníku.

Zakladatel skupiny Kontakt

Å/LGLFKWĚMtVO\äHWW\
REOtEHQpVRQJ\
… a co na to návštěvníci?

Rock Memory Of se vydařil stejně
jako předcházející roky. Kapely se do
toho pořádně obuly a fandům řádně
rozproudily krev v žilách, lidé se bavili
a tančili. A hlavně panovalo krásné počasí. „Lidé na Rock Memory Of chodí
pořád. I když třeba pršelo, sešlo se tu
obrovské množství návštěvníků. Letos

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PLUMLOV Uplynulou sobotu na pláži U Vrbiček v Plumlově proběhl už jedenáctý ročník známé
a oblíbené akce Rock Memory Of. Jako tradičně se na něm objevil výběr těch nejlepších místních kapel. Mohli jste tak vidět Quercus, Keks, Plus, Kontakt, ATD a jako předkapelu také skupinu
Levhard. Příchozí si tuto sestavu řádně užili, dalo by se říct, že stejně jako za mlada… A u toho
Večerník musel být!

18070910734
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odpoledne. Za krásného letního počasí
rozhodovali všechny duely delegovaní sudí
OFS Prostějov a po organizační stránce
všechno běželo díky pečlivým přípravám
na jedničku.
V grupě A svedly vyrovnanou přetahovanou o první příčku FK Vrbátky s FC
Litrpool. Přesvědčivě smetly ostatní soupeře, ve vzájemném utkání remizovaly
1:1 a o vyšším postavení Vrbátek rozhodlo
celkově lepší skóre. Ze třetí pozice pronikly
do play-off i domácí Otaslavice A, neuspěli
čtvrtí Fun Ding Dung Young Boys ani pátí
Penam Prostějov.
Skupinu B dominantně ovládla parta Chop
Pot bez bodové ztráty před rovněž dobře
hrajícím AC Roma a třetím FC Protest,
tyhle tři soubory postoupily do čtvrtfinále.
Zajít chuť si naopak musely nechat FCD
i Otaslavice B.
Méně početná grupa C přinesla drtivé kralování Držovic, taktéž spolehlivé zajištění
vyřazovací fáze pro ansámbl se zajímavým
názvem FC Mrdokleče město a smutek
z vyřazení jak pro spolek FC Turci, tak pro
sympatické Kohouty.
Přesně v 15.00 odstartovalo závěrečné play-off. Zajímavou bitvu sliboval mač mezi
Litrpoolem (vítězem z Alojzova, čtvrtfina-

„To nedokážu říct, protože jsme na Haná
Cupu nebyli a nechci hádat.“
yy Objíždíte letní turnaje v malé kopané
pravidelně?
„Jako FK Vrbátky jsme v minulých letech několik těchto jednorázových akcí absolvovali,
ale letos byl METLE CUP našim prvním společným turnajem. Samozřejmě máme radost,
že jsme ho hned dokázali vyhrát.“
yy Který duel byl v Otaslavicích nejtěžší?
„Určitě finále. My jsme se s Litrpoolem potkali už ve skupině, kde byl náš vzájemný
zápas trochu vyhrocený. Což bylo nakonec
dobře, protože do té doby jsme hráli spíš na
pohodu, zatímco pak jsme začali víc bojovat,
hrát naplno.“
yy Zmíněný finálový mač měl velmi opatrný, defenzivně laděný průběh. Proč?
„Asi kvůli tomu vzájemnému utkání ve skupině. A taky už byli všichni unavení po celém
turnajovém dnu, což se projevilo.“
Kdo byl nejlepším hráčem vašeho kolektivu a jaké budou oslavy?
„Za mě Sebastian Pala. Oslavy? To se ještě uvidí, ale něco podnikneme. Tak určitě!“ (smích)
(son)

saa
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jaký byl footballovýý metlee cupp 20188....
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tam neodpískali ruku jednoho z hráčů Litrpoolu kousek před vlastní brankovou
čárou, bouřlivé protesty fotbalistů Chop
Pot byly marné. Plejeři FC nastalé situace
využili k bleskovému protiútoku zakončenému klíčovým gólem na 2:1, načež vedení
uhájili až do konce s pojišťovacím zvýšením
na 3:1.
Následné utkání o třetí místo se lépe vyvíjelo pro zklamaný Chop Pot, avšak tentokrát
brankovou ztrátu opakovaně zlikvidovaly
Držovice, aby závěrečným obratem na 4:2
vybojovaly pomyslný bronz. Jedna z opor
poražených navíc neudržela nervy, arbitrovi vyrazila z ruky žlutou kartu a okamžitě
vyfasovala za trest červenou. Tento incident naštěstí neměl žádnou další dohru,
napjaté klima se postupně uklidnilo.
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Mohlo se tedy jít do finále FC Litrpool versus FK Vrbátky, které přineslo oboustranně
taktickou a dost defenzivně vedenou bitvu.
Soupeři se potkali již ve skupině, kde se
vzájemný střet hodně vyhrotil, dokonce
došlo i na vyloučení. Něčeho takového se
rivalové napodruhé vyvarovali, byť si herně nedarovali ani decimetr. V první půli
si přitom svorně vypracovali ještě nějaké
šance, veskrze neproměněné. Po přestávce
už ale jednoznačně kralovaly obrany nad
útočnými snahami, viditelně unavenými
předchozím průběhem náročného turnaje.
Žádná trefa tak logicky nepadla, čímž musel rozhodnout penaltový rozstřel. Všichni
exekutoři famózně uspěli bombami pod
horní tyč, pouze jeden pokus litrpoolského smolaře k pravé tyči skvěle vyrazil vr-
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MALÁ KOPANÁ

bátecký gólman. A kolektiv FK mohl slavit
šťastný, leč zasloužený triumf na METLE
CUPU 2018!
Při slavnostním vyhlášení výsledků okolo
šesté hodiny večerní pak pořadatelé obdarovali poháry i hodnotnými cenami jak tři
nejlepší týmy, tak top hráče celého klání
v jednotlivých kategoriích. „A věřím, že
se tady za rok znovu sejdeme na čtvrtém
ročníku,“ zakončil vydařenou akci za spokojené organizátory Pavel Skalický, který
pro náš list připojil krátké zhodnocení.
„Chci poděkovat všem zúčastněným hráčům, rozhodčím, organizačnímu týmu, TJ
Sokol Otaslavice i Večerníku za mediální
podporu. Turnaj proběhl bez větších problémů a ohlasy aktérů byly pozitivní, což
nás těší.“
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listou z Krumsína) a vždy ambiciózním AC
Roma. Ovšem celek, jenž týden předtím
málem přemohl Relax Prostějov, protivníka suverénně deklasoval 8:1. Ve druhém
čtvrtfinále Držovice jakožto obhájce loňské trofeje z Otaslavic udolaly hostitelské
Otaslavice A těsně 3:2. Třetí čtvrtfinálové
střetnutí patřilo Vrbátkám po vysokém vítězství 5:1 nad FC Protest a čtvrtý zápas
v elitní osmičce musely po remíze 1:1 rozetnout až penalty, v nichž Chop Pot vyzrál
na FC Mrdokleče město.
Emoce sice místy pracovaly, ale většinou
dění na exkluzivně nachystaném trávníku zůstávalo v rozumných mezích. Platilo
to i pro úvodní semifinále, kde úřadující
šampióni METLE CUPU z Držovic možná trochu nečekaně podlehli komplexně
hrajícím Vrbátkám. Mírný favorit sice vedl
1:0, leč výběr FK rychle vyrovnal a posléze otočil na 1:2. Převážný klid poté rozčísl
velký vzruch před poločasovou přestávkou
druhého semifinálového souboje. Arbitři

Jakub
ČERMÁK

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

ALOJZOV Na sobotní turnaj
v malé kopané se přihlásilo celkem osm týmů. Ty pro diváky
zařídily zábavnou podívanou ve
formě kvalitních fotbalových výkonů. Na místním fotbalovém
hřišti se podařilo organizátorům
a hlavně divákům vytvořit příjemnou atmosféru a bouřlivou kulisu.
Večerník byl samozřejmě u toho.

Už ve skupinách probíhaly tuhé boje.
Týmy si navzájem byly vyrovnanými
soupeři a zápasy i výsledky byly dost
napínavé. Postupem času se však u některých týmů objevila rozdílnost v kvalitě a především v proměňování šancí.
„Ještě jsme nevyhráli a ani nedali gól.
Trošku nás to frustruje, protože jsme
rozhodně nepřijeli všechno prohrát,
ale na druhou stranu nejsme tolik sehraní a na některých týmech tady je
vidět, že spolu hrají už dlouho. Každopádně jsme si to přijeli užít a není to
náš poslední turnaj, máme ještě v plánu obrazit jich víc, takže příště budeme lepší,“ ohodnotil Petr Grulich působení svého Olé týmu na turnaji. Ve
skupinách se nejlepším fotbalem pre-

zentoval FC Litrpool, který si vydobyl
u soupeřů respekt svojí rychlou a přesnou hrou. Nezaostávaly ani Křenůvky
nebo tým BVD, za který nastoupil teď
už explumlovský střelec Michal Trajer.
„Já tady za rohem bydlím, takže zápas
proti Alojzovu byl vyhecovaný. Jinak
náš tým se podařilo dobře sestavit
a máme tady na turnaji ambice jen na
ty nejvyšší příčky. Zatím se nám daří
stále vyhrávat, takže chceme tak pokračovat a na konci slavit,“ předpovídal
sebevědomě Trajer.
Nakonec se však musel tým BVD spokojit s třetím místem, jelikož do finále se
probojovaly Křenůvky a FC Litrpool.
Finálový zápas „Lujsvil“ Cupu se odehrál ve výborné divácké kulise. Vyrov-

nanou partii rozsekl brankou hráč FC
Litrpoolu Mojmír Chytil, kapitán červených Rozehnal pak zvýšil na 2:0, což
dalo jeho hráčům klid na kopačky. Třetí
a nejhezčí gól přidal litrpoolský Ondra
Halouzka a vypadalo to, že je dobojováno. Vývoj zápasu se ještě snažil zvrátit
hráč Křenůvek Jan Vymazal, když se mu
podařilo snížit na 3:1. Tento stav se však
až do konce utkání nezměnil a FC Litrpool tak mohl s klidem převzít z rukou
starosty pohár pro vítěze za velkého potlesku diváků. „Já myslím, že si to všichni
užili. Připravili jsme pro diváky i hráče
spoustu pití i občerstvení, zvlášť guláš
se povedl, takže v týmu organizátorů
panuje spokojenost,“ usmívala se hlavní
organizátorka akce Marcela Žídková.
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V Alojzově proběhl „Lujsvil“ Cup, hrála se kvalitní malá kopaná

OTASLAVICE Na rozdíl od všech ostatních
účastníků METLE CUPU 2018 tým FK
Vrbátky dlouhodobě působí v okresních
soutěžích malé kopané ČUS Prostějovska.
Tyhle své zkušenosti doplněné posílením
mužstva o některé kvalitní hráče využil
k triumfu na třetím ročníku fotbalového
turnaje v Otaslavicích. Možná trochu překvapivému, ale nepochybně zaslouženému.
Z logicky spokojeného mančaftu věnoval
Večerníku rozhovor kapitán Petr Dostál (na
snímku).
yy Jeli jste sem s myšlenkami na celkové
vítězství?
„To vůbec ne. Chtěli jsme aspoň postoupit ze
skupiny do play-off, to byl takový základní cíl.
Tenhle tým jsme totiž složili dost na poslední
chvíli a dlouho hledali hráče, abychom dali
dohromady sestavu. Což se povedlo, nakonec
je z toho nečekané prvenství.“
yy Nastoupili jste ve složení z okresní ligy,
kterou hrajete?
„Základ tvořili tihle hráči, ale mužstvo jsme
navíc doplnili několika posilami. Všechny moc
pomohly, společně nám to na hřišti docela šlo.“
yy Co říkáte na úroveň turnaje?
„Myslím, že byla vysoká.“
yy Snesla by srovnání třeba s Krumsínským Haná Cupem?

chvíli“

na poslední

„Mančaft jsme sestavili
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Rozdíly mezi oběma akcemi jsou však v některých ohledech značné. Ty nejpodstatnější? METLE CUP trvá jediný den a hraje
se při něm spíš podle fotbalových pravidel
modifikovaných na zmenšené hřiště, ale
s klasickými bránami. Takže jde v podstatě
o takovou „velkou“ malou kopanou.
Každopádně do Otaslavic letos dorazilo
čtrnáct týmů, některé stejné jako v minulosti a jiné nové. „Chtěli jsme opět patnáct
mužstev, což je pro nás ideální kapacita na
tři hrací plochy. Bohužel jeden mančaft nakonec nepřijel, což byla malá komplikace,
ale průběh turnaje to myslím nijak vážně
nenarušilo,“ řekl Večerníku jeden z členů
organizačního štábu Pavel Skalický.
Klání otevřelo losování tří základních skupin (dvou pětičlenných, jedné čtyřčlenné)
a následné boje v nich, jež se z brzkého dopoledne časově přehouply do pokročilého

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

OTASLAVICE Třetí ročník turnaje v malé kopané METLE CUP 2018 proběhl v sobotu 14. července v útulném areálu TJ Sokol Otaslavice. A měl podobně vysokou kvalitu jako v minulých dvou letech blížící se například
Krumsínskému Haná Cupu.

METLE CUP rozhodly ve finálovém dramatu až penalty, stříbro získal FC Litrpool a bronz Držovice

Turnaj v Otaslavicích kořistí FK Vrbátky

Pondělí 16. července 2018
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Naprosto famózní výkony předvedli muži TR HIKO (Aleš Daněk, Jan
Havlíček, Ondřej Pinkava, Jan Šťastný
– Ondřej Rolenc), kteří ovládli všechny čtyři své disciplíny od sprintu přes
head to head a slalom až k závěrečnému
sjezdu. A logicky tak triumfovali i v absolutním pořadí, dohromady tedy získali kompletní sbírku pěti mistrovských
titulů starého kontinentu!
Jen mírně svou taktéž skvostnou bilancí „zaostali“ veteráni TR MASTERS
(Zbyněk Netopil, Michal Hric, Vítězslav
Hric, Jan Šťastný – Stanislav Hajský),
kteří vyhráli sprint, slalom i sjezd a pouze
v head to head byli třetí. Jejich prvenství
v celkovém hodnocení to však nemohlo
nijak ohrozit, ze SR tedy odjížděli se čtyřmi zlaty + jedním bronzem.
Na hraně stupňů vítězů se celý šampionát
pohybovali junioři TR HANACE (Filip
Jelínek, Václav Kristek, Vojtěch Přikryl,
Vojtěch Zapletal – Vojtěch Skořepa),
když třetí místo vybojovali ve sprintu a ve
slalomu, čtvrtou příčku pak obsadili ve
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sjezdu i v konečném pořadí. Dva bronzové kovy za silnými Rusy a domácími
Slováky ale vůbec nejsou špatné.
Bohatou žeň medailí podpořily také
juniorky spojené posádky RK Troja Šelmy + Tomi Remont (Sabina Foltysová,
Mária Mrázková, Adéla Hricová, Tereza Brožová – Veronika Kučerová), kde
polovinu lodě tvořily prostějovské závodnice. Holky skončily absolutně druhé poté, co opanovaly slalom a přidaly
druhý post ve sprintu i čtvrtý ve sjezdu.
Vylovily tudíž jedno zlato a dvě stříbra.
Dohromady mohli všichni raftoví vy-

Foto: internet

LONDÝN, PROSTĚJOV Až světová jednička Rafael Nadal zastavila úspěšnou cestu
Jiřího Veselého třetím grandslamem sezóny.
Český tenista byl přesto s postupem mezi nejlepší šestnáctku spokojený. „Nemám si co vyčítat, byl to dobrý turnaj,“ konstatuje Veselý.
yy Postupem do osmifinále jste si pomohl –
žebříčkově i finančně. Co tomu říkáte?
„Nezastírám, že je to příjemný bonus. Ale tenis
hraji kvůli výsledkům. Hlavní je postup do druhého týdne na grandslamu, což pro mě znamená
obrovský úspěch.“
yy Navíc jste si zahrál na centrálním dvorci.
Jaký to byl pocit?
„Jedním slovem nádhera. Hrát před takovým publikem a na takovém místě je úžasné. Už nástup na

přeje si Veselý

kurt má svoje pravidla. Díváte se na královskou lóži. Už to
je zážitek. Pravidelně se mi to bohužel nestává. Asi i proto
nebyl můj výkon takový, jaký bych si přál.“
yy Třeba to příště bude jiné…
„To víte, že se chci někdy na centr vrátit. Snad se to povede. A úplně nejlepší by bylo, kdyby k tomu došlo třeba
o kolo později.“
yy Může londýnský turnaj otočit dosavadní průběh
sezóny?
„Před jeho startem mě nenapadlo, že bych mohl uhrát osmifinále. Povedlo se a toho je třeba využít. Hlava je dobře
nastavená, výkony jsou slušné. Dám si krátkou pauzu,
udělám dobrou přípravu a pokusím se co nejlépe zvládnout druhou půlku sezóny.“
(lv)

PROSTĚJOV Svůj druhý ročník
má zdárně za sebou Badmintonová liga PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Koncem června se
v Hotelu Tennis Club uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků za
její nedávno skončenou sezónu
2017/18, kterou opět podporoval
náš list.
„Druhý ročník soutěže se hrál od loňského října do letošního června, tedy
celkem devět měsíců. Průběžně se zapojilo osmdesát devět hráčů a hráček,
kteří absolvovali bezmála pět stovek
zápasů. Ligu jsme měli původně rozdělenou na tři kategorie: muže, ženy
a čtyřhru. Postupně však klesl počet
hráček, proto jsme po vzájemné domluvě sloučili mužskou i ženskou
kategorii dohromady, nicméně s odděleným žebříčkem. Tohle sloučení
nakonec všichni zhodnotili jako přínosné a zábavné,“ pustil se do ohlédnutí za Badmintonovou ligou PV Večerníku její ředitel Ondřej Perůtka.
Celkový triumf v dlouhodobé soutěži
vybojovali mezi muži Jiří Monhart,
mezi ženami Nikol Pastorková
a v deblech dvojice Jan Sklenář, Josef
Sklenář. „Vyhlášení v salónku Národního tenisového centra Hotelu
Tennis Club Prostějov se zúčastnili
nejen vítězové, ale také všichni další
medailisté. Vše jsme spojili s příjemným posezením a debatou o systému
i fungování ligy. Jedním z důležitých

du velmi potěšen jejich přístupem,
herním nasazením, velkým zájmem
i skutečným nadšením, což dělá Badmintonovou ligu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku výjimečnou. A pro mě
je potěšením ji řídit. Také chci poděkovat partnerům uplynulého ročníku:
společnosti netfirma s.r.o. za poskytnutí soutěžního softwaru, administraci
webu ligy i jejího informačního systému a PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku za mediální prostor i předplatné
pro vítěze všech kategorií,“ doplnil
Perůtka.
(son)

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

yy Jak jste se k badmintonu dostal?
„Hrál jsem ho odmalička, ale ne v Prostějově, kde bydlím, protože tady tenkrát žádný badminton nebyl. Nejdřív
jsem dojížděl do Přerova a potom do
Olomouce, kde postavili velké centrum. Asi před pěti roky jsem však toho
nechal. Bylo to náročné tím, že mě
rodiče museli vozit na tréninky, hlavně
pro ně. Když potom v roce 2016 vznikla prostějovská Badmintonová liga, byl
jsem samozřejmě moc rád a hned se
do ní zapojil. První ročník byl ještě takový rozjížděcí, ale v tom druhém šly
Badmintonová liga PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku 2017/18
účast i celková úroveň nahoru, člověk
-10'è0¦21Ą#&ª
si už dost dobře zahrál.“
/WåK,KąÊ/QPJCTV&CXKF8CP÷M,CP5MNGP¾ą
yy Bylo hodně náročné uspět souäGP[0KMQN2CUVQTMQX¾,CPC&QUGF÷NQX¾0KEQN#PFTWwé¾MQX¾
časně v singlu i v deblu?
èV[ąJTC,CP5MNGP¾ą,QUGH5MNGP¾ą2GVTC-ąKX¾PMQX¾6QO¾w2QN¾M „Ani moc ne. V každé kategorii se
,CPèCMQXUMÚ4QOCPiXGUVMC
hrají tři zápasy každý měsíc, takže

závěrů bylo, že vyhlášení příštího
ročníku pojmeme jako ‚Hráčskou
párty‘ pro všechny účastníky soutěže,
její partnery i přátele,“ prozradil Perůtka směrem k další sezóně BLPVV
2018/19, jež odstartuje v říjnu.
Zahájí stejným hracím systémem, kterým se nyní končilo. A součástí ligy
budou i doprovodné badmintonové
turnaje, jichž se budou moci účastnit
všichni hráči navštěvující Sportcentrum Hotelu Tennis Club. „Na tomto
místě bych teď rád poděkoval všem
účastníkům naší soutěže. Jsem oprav-

5RQNGéPÚUPÊOGM\X[JN¾wGPÊXÚUNGFMč$CFOKPVQPQXÆNKI[24156ö,185-¦*18G
éGTPÊMW\NGXC&CXKF8CP÷M0KMQN2CUVQTMQX¾4QOCPiXGUVMC,CP5MNGP¾ą
,CPèCMQXUMÚ2GVTC-ąKX¾PMQX¾6QO¾w2QN¾M0KEQN#PFTWwé¾MQX¾,CPC&QUGF÷
NQX¾ąGFKVGNUQWV÷åG1PFąGL2GTčVMCC,KąÊ/QPJCTV
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Teprve nedávno
dosáhl plnoletosti. Přesto už Jan
Sklenář zvládl vybojovat hned
dvě medaile v Badmintonové lize
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2018. Bronzem v konečném pořadí
mužské kategorie a vítězstvím ve
čtyřhře po boku svého otce Josefa si
mladý sportovec nadělil znásobený
dárek k magickým osmnáctinám.

jsem utkání hrál v součtu dvouhry
i čtyřhry maximálně šest za třicet
dnů. A pokud se to dobře rozloží do
celé téhle doby, nejde o nic přehnaně
náročného. V deblu zatím není tak
velká konkurence, s taťkou nám to
stačilo na konečné vítězství. Naopak
v mužském singlu je to o poznání
těžší, mnohem víc hráčů a někteří
hodně kvalitní. Celkový bronz mi
proto udělal radost, stejně jako prvenství ve čtyřhře.“
yy Jak se vlastně soutěž hraje?
„Ve čtyřčlenných výkonnostních
skupinách, kde se každý měsíc odehraje jedno kolečko utkání a první
postoupí nahoru, naopak poslední
spadne dolů, dva zůstávají. Výsledky se zadávají do elektronického
systému na webových stránkách
soutěže a jejich sčítáním pak vzniká
průběžné pořadí, na závěr konečné.
Soupeři na každý další měsíc si termíny vzájemných zápasů vždy domlouvají sami podle toho, kdy mají
oba čas a zároveň je volno na kurtech
ve Sportcentru Hotelu Tennis Club.
Kde je hlavně přes zimu dost plno,
takže najít vhodný termín někdy
není snadné.“
yy Jinak jste s Badmintonovou ligou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku spokojen?
„Jasně a moc. Udělalo mi velkou
radost, když tahle soutěž vznikla
a po tříleté pauze jsem se mohl začít
badmintonu zase věnovat, byť už ne
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vrcholově. Ale taková liga má náboj,
člověk si výborně zahraje, o něco
bojuje a navíc se i pobaví. Právě díky
lize jsem za uplynulé dva roky poznal
spoustu nových fajn lidí, což je příjemné. Kromě toho se organizátoři
snaží soutěž průběžně vylepšovat po
vzájemné komunikaci s námi hráči,
tím lepší všechno je.“
yy Ve třetím ročníku tedy budete
obhajovat dvě získané medaile?
„Určitě. Se svým startem na sto procent počítám. A už teď se na další ročník moc těším!“

Vecerníku
zná vítěze! dárek k osmnáctÙm narozeninám
ˇ

Badmintonová liga Jan Sklenáø si dal dvojnásobnÙ

LONDÝN, PROSTĚJOV Z deseti nejvýše
nasazených tenistek došla Karolína Plíšková
ve Wimbledonu nejdále, přesto skončila ve 4.
kole. „Překonala jsem tady své maximum, ale
stejně jsem zklamaná. Protože jsem vypadla
se soupeřkou, kterou bych měla porážet,“ hodnotila své vystoupení na turnaji Plíšková.

yy Vnímala jste, že turnaj rychle opustily největší favoritky na titul?
„Příliš jsem to nesledovala. Je to vždy zavádějící. Navíc mezi
nejvýše nasazenými nebyla třeba Kerberová nebo Serena Williamsová, což jsou špičkové hráčky bez ohledu na nasazení.“
yy Londýnským maximem bylo dosud 2. kolo. Není
z tohoto pohledu osmifinále úspěchem?
„Tak to neberu. Ve Wimbledonu jsem nepředvedla svůj nejlepší tenis, proto nemůžu být spokojená. Bojovala jsem, otočila i zdánlivě prohraný zápas. Jinak to z mé strany bylo průměrné. Ale zase lepší než v Paříži na Roland Garros.“
yy Jak budete odpočívat po sérii těžkých evropských
turnajů?
„Pauza bude, možná i delší. Někam pojedu, chvíli budu
doma. Tělo potřebuje odpočinek. Myslím, že druhá půlka
sezóny bude ještě náročnější než ta první.
yy Vrcholem bude US Open. Těšíte se do New Yorku?
Těším se na betony. A na New York pochopitelně taky. Lákají mě tam i vzpomínky na předloňský postup do finále.“

Ladislav VALNÝ

nejlepší, mrzí Plíškovou
Foto: internet

slanci z Prostějova přivézt ze Slovenska
osmnáct evropských kovů a dosáhli
na patnáct, takže jim unikly pouze tři.
Navíc kulatých deset položek z téhle
úchvatné sbírky tvoří mistrovské tituly! „Mužům vyšel letošní šampionát
naprosto dokonale, veteránům v podstatě taky. Též juniorky bojovaly o absolutní prvenství a na bednu dokázali
vystoupat i junioři. Takže v součtu velká
spokojenost, dál držíme vysokou mezinárodní úspěšnost z předchozích let,“
zhodnotil kapitán Raft teamu Tomi Remont Prostějov Zbyněk Netopil.
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Nepředvedla jsem to Na centr se chci vrátit,
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VÝSLEDKY RAFTAØÙ TOMI REMONT PROSTÌJOV

ČUNOVO, PROSTĚJOV Slovenský areál v Čunovu hostil
Mistrovství Evropy v raftingu 2018 kategorie R4 (čtyřmístné čluny). Mezi reprezentanty České republiky na tomto vrcholném
vodáckém podniku byly i čtyři posádky Tomi Remont Prostějov.
Jak si vedly? Zbytečná otázka. Vynikajícím způsobem!

za přispění
Tomáše Somra

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
interview

PLUMLOV Mezinárodní hudební
festival Keltská noc se blíží mílovými kroky. Jeho skvělou atmosféru
si budete moci přijít užít do kempu
Žralok v Plumlově v pátek 20. července od 15:00 hodin a v sobotu
21. července od 11:00 hodin. Velké
bomby na festivalu představují skupiny Celtica Pipes Rock, Tradish,
Sliotar, Selfish Murphy a spousta
dalších. Ale tou největší peckou
bude francouzská kapela Celkilt.
A právě rozhovor s ní vám Večerník
nyní přináší.

JEDNIČKU

Hruban ví své

uvedené slavné kapely jsme spolupracovali s mnoha francouzskými umělci, které ale v Česku jistě nebudete
znát.“
yy Skupina Celkilt vznikla v roce
2010. Jaký vývoj za těch posledních
osm let vaše hudba prodělala? Jaké
máte plány do budoucna?
„Za těch osm let se toho stalo hodně.
Několikrát se proměnila sestava muzikantů a stále čelíme novým výzvám.
Osobně si myslím, že jsme jako kapela
hudebně vyrostli a stmelili se, a naše
hudba se stala silnější ve výrazu. Před
několika měsíci přišel do kapely vyd
nikající muzikant Iain MacWind
hrající na dudy a píšťaly, takže
nadšeně spolu s ním skládáme novou hudbu.“

Na Keltskou noc zvou
i hudebníci z kapely Celkilt

]DSDĆËPHr

yy Celkilt se dnes řadí mezi známé
francouzské kapely v oblasti keltské a irské hudby. Z jakého důvodu
coby Francouzi hrajete právě tento
druh hudby?
„Keltská hudba jako taková nemá hranice. Ve Francii je navíc známá keltská oblast Bretaň jakožto významný
článek původního keltského světa.
A tradiční keltskou hudbu jsme také
poslouchali, už když jsme byli děti,
a tu rockovou, když jsme byli teenageři, a tak se v nás nakonec vše smíchalo
a narodil se Celkilt.“
yy Zažili jste obrovský úspěch v televizní soutěži Francie má talent.
neznělo až tolik „západně“. Nejsem Jak jste si tehdy soutěž a televizní
si tím úplně jistý, ale nějak takhle to přenosy užívali? Jak tato skutečnost
vzniklo, si myslím.“
ovlivnila vaše životy a další hudební
yy Každopádně kapela Kontakt činnost?
dokáže přitáhnout pozornost „Byla to pro nás obrovská zkušenost.
a davy...
Dostali jsme volnou ruku a mohli hrát
„Z toho určitě máme radost, jsme svou vlastní hudbu, a to s využitím
rádi, že naše písničky lidi znají a hlav- některých známých melodií, jak to čas
ně chtějí slyšet. Z toho pak plynou od času děláme. Takže televizní diváci
takové příjemné starosti, jelikož se měli možnost nás poznat takové, jací
nám stává, že vybereme na koncert, skutečně jsme. Dodneška máme na
co budeme hrát, a lidi stejně pak tato vystoupení pozitivní ohlasy a stáskandují o přídavek, že ještě nesly- le více lidí navštěvuje naše vystoupení.
šeli tu svoji oblíbenou. Pak je těžké V hlavní soutěži jsme hráli celkem třizařadit někam naše nové písničky na krát, dostali jsme se až do finále a sleúkor těch starších a oblíbených.“
dovalo nás téměř deset milionů diváků… a to je skutečně hodně.“ (úsměv)
5RQNW\CMNCFCVGNUMWRKP[-QPVCMV.WDQ
OÊT*TWDCPLGPGQFO[UNKVGNPQWUQWé¾UVÊ yy Se svou hudbou jste již projeMCåFÆJQ TQéPÊMW 4QEM /GOQT[ 1H li hodně zemí. Ve které z nich jste

(QVQ,CMWDèGTO¾M
měli zatím největší úspěch? A kde
jste se naopak vy cítili nejlépe?
„Bylo o nás skvěle postaráno zatím
všude, kde jsme hráli. Zažíváme úspěchy v různých zemích od Německa až
po USA. Musíme v této souvislosti ovšem zmínit hlavně skvělou Belgii, která nám vždycky dá možnost se totálně
a divoce vyřádit. Další třešničkou pro
nás pak byla letošní plavba Salty Dog
v dubnu 2018, při níž jsme hráli na
obrovské výletní lodi v Miami a na Bahamách společně s kapelami Flogging
Molly a The Offspring, což je zážitek
na celý život.“
yy Spolupracovali jste na některých
projektech, ať už ve studiu, nebo na
koncertních pódiích s jinými známými umělci? A pokud ano, tak se
2GVT <N¾OCN \ RQą¾FCLÊEÊ CIGPVWT[ kterými?
*+6VTCFGLGUCMEÊXGNKEGURQMQLGP
 „Ano, na tuto otázku již částečně od
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾ pověděl minulý příspěvek. Mimo výše
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vždy zazněl mohutný a nadšený pískot
a tleskot. „Je to tady skvělé. Chodíme
sem každý rok a moc rádi se vracíme,“
svěřila se Večerníku dvojice návštěvníků.
Kromě toho, že Rock Memory Of příchozím zprostředkovává skvělý zážitek
a vzpomínku na minulá léta, se také snaží uctít památku zesnulých muzikantů.
Vzpomínalo se tak třeba na Miru Vysloužila staršího, Miru Vysloužila mladšího, Miru Čecha, Miru Kolbu, Petra
Dvořáka, Miru Řeháka, Pepu Šplíchala,
Miru Černohouze a mnoho dalších.
Velkou předností této tradiční akce je
také to, že jde každoročně část z jejího
výdělku na dobročinné účely. Tentokrát
se pořadatelé rozhodli jej věnovat dětem. Šek předali společně s Jiřím Pospíšilem, náměstkem prostějovské primátorky, přímo na pódiu přesně ve 20:30
hodin. Letos navíc nově poputují peníze
dětem ze všech akcí, které v létě pořádá
agentura HIT trade.
A pokud vám nálož rockového nářezu
nestačila, můžete zajít ještě na další dvě
akce pořádané Petrem Zlámalem a jeho
agenturou. V pátek 3. srpna na pláži
U Vrbiček proběhne koncert mladé kapely Mirai a v sobotu 11. srpna si na stejném místě budete moci užít báječnou
atmosféru, dobré jídlo a pití na čtvrtém
ročníku Guláš Rock Festu. Přijďte, určitě
nebudete litovat!
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yy Hráli jste už někdy dříve v České
republice? A pokud někdo někde
zmíní Českou republiku, co se vám
vybaví jako první?
„Nikdy předtím jsme v Česku nehráli. Někteří z nás navštívili Prahu ještě
jako děti a moc se nám tehdy líbila. Už
se moc těšíme, jak společně ‚zapaříme‘
s českým publikem!“
yy Letos budete hrát poprvé na
Mezinárodním hudebním festivalu
Keltská noc 2018 v Plumlově. Máte
nějakou zprávu či poselství, které byste chtěli poslat touto cestou
fanouškům a návštěvníkům této
akce?
„Strašně moc se těšíme na první
vystoupení na Keltské noci 2018
v Plumlově. Publikum je při koncertu
vždy šestým členem skupiny Celkilt
a součástí celé show. Věříme,
ž společně zažijeme krásné
že
chvíle a že právě obecenstvo na Keltské noci
bude to nejlepší na světě.“ (úsměv)

„Jako kapela jsme za osm let
naší působnosti vyrostli
a stmelili se a naše hudba
se stala silnější ve výrazu.“

Pondělí 16. července 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějovští raftaři: 15 medailí na Evropě! 9UELÿHN
Z posádek Tomi Remont excelovali během ME hlavně muži a veteráni, neztratily se ani juniorské lodě
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Čeští a maďarští fotografové

vystavovali SNÍMKY ŽIVOTA OBROVSKÝ ZÁJEM O NOČNÍ SHOW!
PLUMLOV V sobotu 14. července byl v odpoledních hodinách slavnostní vernisáží zahájen už osmý ročník výstavy
fotografií s názvem Očima, srdcem, objektivem. Společně na
ní vystavuje devatenáct českých a šestnáct maďarských
amatérských i profesionálních
fotografů, kteří se snažili zachytit svými odlišnými objektivy
a úhly pohledu krásu prostého
života. To si Večerník nemohl
nechat ujít.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Tato výstava vznikla už v roce 2010
v rámci spolupráce mezi moravským
Rousínovem a maďarským Halásztelekem. Hlavním motivem fotografií,
jak už bylo uvedeno, je ukázat různé
pohledy na život v těchto dvou ze-

PLUMLOV Páteční a sobotní
FOTOGALERIE
noci se nesly na místním zámku
klikni na
ve znamení příběhů, kostýmů
BYLI JSME
U TOHO
www.vecernikpv.cz
a šermířských soubojů. Na PlumBYLI JSME
lov se vrátily noční prohlídky, na
U TOHO
které si průvodci a organizátoři
připravili zajímavý, akční a bohatý program. Tento hrad přestavěný na zámek, jak ho dnes známe,
se pyšní historií sahající hluboko
do minulých století. A právě o tu
se s velkou spoustou návštěvníků
podělili i průvodci a herci, kteří
FOTOGALERIE
v dobových kostýmech přiblížili
klikni na
zvědavým přihlížejícím život dávwww.vecernikpv.cz
iGTOÊąUM¾UMWRKPC$GNNCVQTTGURąGFXGFNCFQDQXÆUQWDQLGCNGKHCOÐ\PÊQJÿQXQW
ných obyvatel zámku. Večerník
UJQY
(QVQ2GVTiMQNCą
<CEJ[VKVMT¾UWQD[éGLPÆJQQMCOåKMWX[åCFWLGVTR÷NKXQUVCNGKWOCUO[UNRTQ
u toho samozřejmě nechyběl.
FGVCKN
(QVQ,CMWDèGTO¾M
obyvatel, kterých bylo za několik sta- Bellatorres. Ten se i přidal ke stálým
původní reportáž
mích. Letošní osmý ročník opět začal který na výstavě neúčinkuje poprvé. pro Večerník
letí nespočet. Atmosféru dotvářelo hercům v připravených inscenacích.
v Rousínově, odkud putovní výstava „Každoroční účast na této výstavě je
tři sta všudypřítomných svíček a skr- „Je to úplně něco jiného než ve dne.
Jakub
ČERMÁK
přicestovala do zámeckých prostorů nebývale velká. Pro nás už je to traze herce v dobových kostýmech se Z té atmosféry a svíček mě úplně
plumlovské dominanty. Ze zámku se diční akce, tentokrát to byl už osmý „Zájem o prohlídky byl tak velký, že přímo před očima přítomných ode- mrazilo v zádech,“ svěřila se se svými
poté přesune za hranice do Halászte- ročník, a z organizátorského hlediska nám nestačily naplánované odstupy hrávaly dávné příběhy lidí spjatých pocity Večerníku jedna z návštěvnic
leku a na další dvě výstavní místa proběhlo vše na jedničku. Součástí jedné hodiny a museli jsme v sobotu se životem zámku. „Scénáře ke všem Lucie. „Rád bych poděkoval všem
v Budapešti. Výstava se nedrží přísně vernisáže byl i zajímavý hudební záži- přidat některé prohlídky už po tři- příběhům napsala i všechny kos- účinkujícím za jejich výkon, nasazenějakého specifického tématu, spíše tek v podobě vystoupení maďarského ceti minutách. Veškeré prohlídky až týmy ušila Jitka Hřívová, za což jí pa- ní a profesionální přístup a hlavně
jde o pohled různých lidí a o to, jak pěveckého sboru Bel Canto, který do půlnoci byly úplně plné, proběh- tří ten největší dík. Samotné příběhy návštěvníkům, že dorazili, protože
vnímají okolní svět sami autoři foto- přijel z partnerského města výstavy ly v naprostém pořádku a všichni si jsou součástí historie zámku, ale jsou pro ně to děláme,“ měl radost z pografií a jak tomu dokážeme porozu- Halászteleku,“ prozradil Večerníku je náležitě užili,“ sdělil Večerníku také inspirovány místními pověst- vedené akce Jiří Trunda. Nezbývá
mět my diváci. Mezi tuzemské vysta- průvodce a organizátor v jedné osobě s úsměvem průvodce a organizátor mi,“ prozradil pořadatel. Po každé než doufat, že se noční prohlídky na
vovatele patří například Jiří Bartl, Ivo Jiří Trunda. Výstavu můžete navštívit Jiří Trunda. Během nich mohli ná- prohlídce následovala interesantní zámek vrátí opět s železnou pravidelSnídal nebo známý dokumentární až do 11. srpna, kdy se přesune do vštěvníci objevovat historii nejen to- šermířská a především ohňová show, ností a tento neopakovatelný zážitek
hoto kouzelného místa, ale i jeho kterou si připravil slovenský soubor si nenechá nikdo ujít.
fotograf a pedagog Jindřich Štreit, Maďarska.
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PROSTĚJOV Před třemi roky se
na plumlovské přehradě stala Miss
dračích lodí. Tehdy jí bylo třináct.
O rok později zkusila své štěstí
v soutěži Dívka roku ČR. Tehdy zvítězila hned ve třech doplňkových
soutěžích – Dívka talent, Sympatie
a Trenýrkarna.cz. Letos studentka
prostějovského GJW Natálie Kočařová v soutěži Dívka ČR zkusí štěstí
znovu. Podpořit ji svými hlasy můžete i vy!
Do finále celostátní soutěže Dívka
roku se letos probojovalo celkem 8
uchazeček. Natálie Kočařová pochází
ze sportovní rodiny. Ji samotnou baví
zejména sportovní gymnastika, kterou
dělá od tří let. „O rok později jsem začala závodně tancovat hip hop a disco
dance. V zimě s chutí lyžuji a jezdím na
snowboardu. V létě zase na kole, in-line
bruslích a také ráda běhám. Miluji zdravý životní styl a důsledně se mu věnuji.
Volný čas trávím s přáteli, dobrou knížkou nebo nad studiem. Mám ráda řád
a disciplínu, a proto bych po maturitě

ráda vystudovala Univerzitu obrany
v oboru lékařství, láká mě také neonatologie,“ charakterizovala se sama
Natálie Kočařová, které můžete poslat
hlas i vy, a to na webových stránkách
www.divkaceskerepubliky.cz. Z jedné
IP adresy můžete poslat hlas každých
24 hodin. Stačí kliknout na profil
dané finalistky a poté na tlačítko
„Like“.

Všechna hlasování končí v neděli 23.
září 2018 úderem půlnoci! Dívka s nejvyšším počtem hlasů získá titul Dívka ČR
Sympatie 2018. Finále soutěže se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2018 od 19:30 hodin
v Boby centru v Brně.
(mls)

%586/$ĉ,=$3/1,/,8/,&(35267û-29$
Tradiční Bladenight přilákal 113 účastníků
PROSTĚJOV Bladenight, pravidelně pořádaný Dětským dopravním
centrem Prostějov, má v Prostějově
několikaletou tradici. Pro velký zájem byl letos dokonce poprvé zařazen do programu Prostějovského
léta. Uplynulý pátek si tak více než
stovka účastníků mohla užít jízdu na
in-line bruslích či koloběžkách ulicemi večerního Prostějova. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nesměl
chybět…

Tereza MACHOVÁ
V rámci Prostějovského léta jste tentokrát mohli na programu objevit i oblíbený Bladenight. „O Bladenight byl velký
zájem, proto jsme jej zařadili do programu Prostějovského léta. Učinili jsme tak
ovšem úplně poprvé,“ sdělila Večerníku
kulturní pracovnice klubu Duha Martina Drmolová. Společně s pracovníky
Dětského dopravního centra (dále jen

DDC) se tak zájemci mohli uplynulý
pátek v podvečerních hodinách vydat na
in-line bruslích či koloběžkách ulicemi
města. „Bladenight pořádáme dvakrát do
roka. Letos jde přitom již o osmý ročník
a lidi to pořád baví, což je důležité,“ sdělila
Večerníku Lucie Havelková z DDC. Celkem 113 lidí všech generací tak vyrazilo
do ulic za zvuků hudby linoucí se z reproduktorů jednoho z aut DDC. Kvůli
bezpečnosti přitom všichni museli mít
povinně helmu a svítící náramky.
Vytyčena byla obvyklá desetikilometrová trasa. „Vyjíždí se od Dětského
dopravního centra. Poté se jede okolo
nemocnice přes Aquapark Koupelky,
ulici Brněnskou, Wolkrovu a Dolní.
Poté se vracíme zpět okolo Lidlu, přes
ulici Olomouckou, Sídliště E. Beneše
a zase na Dětské dopravní centrum,“
popsali Večerníku Radim Weisser
a Jennifer Kay z DDC. Chybět u takové
akce nemohly policejní vozy a sanitka,

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO
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které bruslaře a koloběžkáře provázely
celou cestu. „Většina lidí přitom jezdí na
in-line bruslích, najde se tu ale i několik
osob na koloběžkách. Kola jsou při této
akci zakázaná. Povolili jsme je první
ročník, ale protože jsou kola hůře ovladatelná, a způsobila proto hned několik

nehod, museli jsme je zakázat,“ doplnili
Weisser a Kay.
Další nejbližší akcí Prostějovského léta
je úterní Hmyzí vycházka z Ohrozimi
do Plumlova a poté čtvrteční koncert
s Olgou Lounovou. To si přece nemůžete nechat ujít!

MÁ 40!

PROSTĚJOV Letí to holt jako voda a čas nikdo nezastaví!
Šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Petr Kozák slaví
kulaté čtyřicáté narozeniny. Má tu výhodu, že si
oslav užívá s rodinou na zasloužené dovolené.
A my ostatní, kteří vytvořili toto aktuální vydání
Večerníku, posíláme svému šéfovi a skalnímu
fanouškovi Sparty Praha na dálku přání všeho
nejlepšího, hodně zdravíčka, rodinného štěstí
a také lepší výsledky jeho milovaného fotbalového klubu. Nejen to, ale i spokojenost a mnoho tvůrčích
nápadů do dalších let mu
přejeme všichni členové redakce, ať už
jsme převážně slávisté, či baníkovci...
(QVQ*GFXKMC&TOQNQX¾
(mik)

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO

láká na hudbu i přírodu
PROSTĚJOV Tento týden pokračuje Prostějovské léto 2018 dvěma akcemi. Již zítra, tj. v úterý 17.
července, mohou malí a velcí zájemci absolvovat Hmyzí vycházku
z Ohrozimi do Plumlova. Ve čtvrtek
19. července vás poté přivítá hvězda
Olga Lounová. V tento den uslyšíte
také muzikálového zpěváka Jakuba
Hübnera nebo se také budete moci
zapojit do staročeských her.
V programu Prostějovského léta opět
objevíme akci v přírodě pořádanou
Ekocentrem Iris. Tentokrát půjde
o Hmyzí vycházku z Ohrozimi do
Plumlova, na kterou se mohou vydat
rodiče s dětmi. A proč hmyzí vycházka?
Během cesty totiž budete plnit spoustu
hravých úkolů o motýlech, mravencích,
broucích a dalších zástupcích hmyzí
říše. Pokud se chcete zábavné stezky
zúčastnit, dorazte na ohrozimskou zastávku v 8:00 hodin. Jestliže pojedete
z Prostějova, ideální autobus do Ohrozimi vám odjíždí v 7:35 hodin z autobusového nádraží. Délka trasy z Ohrozimi
do Plumlova je asi 7 kilometrů. Návrat
do Prostějova z Plumlova je plánován
v odpoledních hodinách, pravděpodobně okolo 15:00 hodiny. Na každé
dítě si přichystejte poplatek 30 korun.
Ve čtvrtek 19. července budou na náměstí zase odborníci z Nemocnice
Agel v Prostějově od 15:00 hodin učit

příchozí, jak poskytnout první pomoc
v krizových situacích. Od 18:00 hodin na náměstí bude poté vystupovat
muzikálový zpěvák Jakub Hübner.
„Jakub Hübner na Prostějovském
létu ještě nevystupoval. Jde o zpěváka
známého hlavně v Praze a jejím okolí.
Na Moravu začíná jeho jméno teprve
prostupovat. Jde o kvalitního hudebníka, a proto jsme ho přizvali do Prostějova, abychom jej místním představili,“
sdělila Večerníku kulturní pracovnice
klubu Duha Martina Drmolová.
Ve 20:00 hodin vystoupí již dlouho očekávaná zpěvačka Olga Lounová se svou kapelou. „Ani Olga
Lounová na Prostějovském létu ještě nebyla. Místní se na její koncert
dlouho ptali a letos se nám jej konečně podařilo do programu Prostějovského léta zařadit. Vzhledem k tomu
si myslím, že přijde docela hodně
lidí,“ doplnila Drmolová.
Od 18:00 hodin si pro vás na náměstí
připraví program také Ekocentrum
Iris. Tentokrát to budou staročeské
hry, při nichž se děti pobaví i zasoutěží.
„Ekocentrum Iris každý rok pro děti
připravuje nějaký tematický program
a letos to jsou staročeské hry. Pořádáme je hlavně proto, aby děti rodičů,
kteří se přijdou podívat na Hübnera
nebo Lounovou, měly taky o zábavu
postaráno,“ uzavřela Drmolová. (tem)
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Rekvalifikace je příležitost

k novému pracovnímu uplatnění
V dnešní době lidé mění pracovní
obor častěji než kdykoli dříve v minulosti. Důvodem může být, že
původní obor jejich profese již nenabízí nové příležitosti k uplatnění.
Nebo je jejich zaměstnání přestalo
bavit, naplňovat, přestalo jim přinášet nové impulsy a radost. V takovém okamžiku nastal ten pravý čas
pro kariérní změnu – rekvalifikaci.
Rekvalifikace je charakterizována
jako „změna nebo rozšíření stávající
kvalifikace a to včetně jejího udržování nebo obnovování“.

Co jsou to
TGMXCNKHKMCéPÊMWT\[
Jsou to vzdělávací kurzy, jejichž prostřednictvím novou kvalifikaci získáte.
Mohou je pořádat vzdělávací instituce, které obdržely akreditaci MŠMT
ČR. Vybírat lze z velkého množství
oborů – například administrativy,

účetnictví, marketingu, managementu, podnikání a dalších. Kurzy jsou
primárně určeny pro začátečníky
v oboru a posluchači v rámci výuky
získají teoretické znalosti i praktické dovednosti nezbytné pro výkon
práce v dané oblasti. Kurzů se pravidelně účastní posluchači, kteří chtějí
rozšířit své znalosti a dovednosti v daném oboru. Například zaměstnanci,
které vyslala jejich firma či organizace
za účelem obnovení kvalifikace svých
pracovníků či přípravy pro změnu
profesního zaměření. Nebo maminky
pro mateřské dovolené před návratem
do zaměstnání. Další skupinou posluchačů jsou uchazeči o zaměstnání, pro
které je rekvalifikace nadějí pro získání
nového pracovního místa. Rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou
a úspěšní absolventi získají osvědčení
o rekvalifikaci. Toto osvědčení má
neomezenou platnost na území celé

ČR a bývá uznáváno i v řadě okolních
států. Ze statistických údajů Úřadu
práce vyplývá, že více než 60 % uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci
Úřadu práce, a kteří úspěšně absolvovali některý z rekvalifikačních kurzů,
získali nové pracovní uplatnění.
Rekvalifikace je v první řadě šancí
na získání nového zaměstnání. Roz-

šíříte si možnosti vlastního uplatnění na trhu práce, neboť si budete
moci vybírat z většího okruhu pracovních nabídek. Zaměstnavatelé
rovněž ocení váš aktivní přístup a zájem o profesní rozvoj. Účast v kurzech
zvýší vaše sebevědomí a sebedůvěru,
tolik potřebnou pro úspěšný dojem
během pracovního pohovoru. Roz-

šíříte si své znalosti, naučíte se s nimi
pracovat a využívat je v praxi. Poznáte
nové zajímavé lidi, vyměníte si vzájemně zkušenosti a možná si dokonce
pomůžete při hledání práce nebo v začátcích svého podnikání. Nejdůležitější však je, že vezmete svůj život do
vlastních rukou a učiníte první krok na
cestě za novou kariérou!

RADA PRO NEZAMÌSTNANÉ
5QWéCUP¾ NGIKUNCVKXC PCDÊ\Ê XwGO PG\CO÷UVPCPÚO OQåPQUV \ÊUMCV
TGMXCNKHKMCéPÊMWT\\FCTOCRTQUVąGFPKEVXÊO·ąCFWRT¾EG,GOQåPÆ
X[DTCVUKMWT\CRQå¾FCV·ąCFRT¾EGQLGJQRTQRNCEGPÊ,GXwCMRQW\G
PC\X¾åGPÊUEJXCNQXCEÊMQOKUG·ąCFWRT¾EGLGUVNKXCwÊå¾FQUVKX[JQ
XÊ0÷MF[XCwÊå¾FQUVX[JQFPQVÊMNCFP÷CP÷MF[PCDÊFPGLKPÆX\F÷N¾
XCEÊUVąGFKUMQLGJQåXÚD÷TLG\CNQåGPPCRQåCFCXMWwMQNGPÊXGNMÆJQ
RQéVW\¾LGOEčPCLGFPQW\CPÊ\MQWEGPW2QFNGVQJQRQVQOXÚWMC
X[RCF¾8wKEJPK\¾LGOEKQ\CO÷UVP¾PÊMVGąÊLUQWXGXKFGPEK·ąC
FWRT¾EGOCLÊRQFNGWUVCPQXGPÊ\¾MQPCQ\CO÷UVPCPQUVKOQåPQUV
XNCUVPÊJQXÚD÷TWTGMXCNKHKMCéPÊJQMWT\W
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Jak se říká: Pořád je co
se učit. Nezáleží přitom
vůbec na tom, kolik
nám je, stačí, když máme chuť objevovat něco nového. A právě to
nabízí kurzy. Ať už se
chcete trochu dovzdělat a třeba se naučit na
počítači jako profík, nebo se zdokonalit v cizím
jazyce, či získat novou
kvalifikaci pro práci, měli
byste nějaký kurz navštívit. Určitě nebudete
litovat, protože získáte
cennou zkušenost pro
svůj další osobnostní
rozvoj. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám v tomto
směru nastíní cesty, kterými se můžete vydat…
Texty připravily:
Eva Vranešicová
a Tereza Machová
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Po jedné vstupence získali: Ludmila Kopečná – Nedomanská z Konice, Pavel Růžička ze Suchdola, Edita Nováková z Konice, František Grulich z Kostelce na Hané, Hana Chroumalová z Prostějova a Martin Vítek ze Ptení.
BLAHOPŘEJEME!
UPOZORNĚNÍ: Výherci si mohou lístky vyzvednout v redakci Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici číslo
10 v Prostějově od středy 18. července do pátku 20. července!

SPRÁVNÁ ODPOVÌÏ JE: LETOS SE KONÁ Ul 17. ROÈNÍK

Již tento víkend, to je v pátek 20. července od 15.00 hodin a v sobotu 21. července od 11.00 hodin odstartuje program 17. ročníku Keltské noci v kempu Žralok na plumlovské přehradě. A díky Večerníku jste
minulý týden dostali šanci být u toho ZADARMO!
Jestliže jste odpověděli správně na položenou otázku, mohli jste usilovat o celkově šest VOLNÝCH
VSTUPENEK.

KDO VYHRÁL
LÍSTKY NA...

Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO jsou pořady pro děti. Povídání o Slunci a pozorování Slunce doplněné pohádkou. Koná se každý den od pondělí do pátku, vždy od 10:00 do 11:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru i chromosféru a rovněž zobrazujeme Slunce projekční metodou. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Celý týden
jsou viditelné planety Jupiter, Saturn a Mars a ve čtvrtek a v pátek k nim přibude i Měsíc, jehož povrch bude
velmi atraktivní díky šikmému osvětlení od Slunce. Prohlédneme si i vzdálené objekty letního hvězdného nebe
(dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy). Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
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Jsou zdravé a v létě hodně osvěžující. Džusy jsou značně prodávaným zbožím, takže porovnání jejich cen může přijít ohromně vhod. Pro značku Relax spěchejte do Penny marketu, tam ji mají absolutně nejlevnější. Značku Hello zase nejvýhodněji koupíte v Albertu a
Happy Day Rauch oproti tomu v Tescu. Džus Toma za nejmenší peníz pořídíte v Kauflandu, v Bille zase koupíte nejlevnější džus značky Granini. A pokud vám stačí džus privátních
značek, tak pro ten si zajděte do Kauflandu!
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 11. července 2018
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Pondělí 16. července 2018
www.vecernikpv.cz

„Hospodářská komora zvláštní režim EET podpoří jen tehdy,
pokud by ho mohli využívat i živnostníci, kteří mají podnikání jako jediný či hlavní zdroj svého živobytí. Rovněž povinná
čtvrtletní komunikace se správcem daně by jako nadbytečná
administrativní zátěž mohla být přehodnocena,“ uvedl tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.
Všichni ve zvláštním „papírovém“ režimu mají být totiž
„odměněni“ novou administrativní povinností – čtvrtletním hlášením finanční správě. „Je to tak trochu národní
folklór v duchu ‚nechci slevu zadarmo‘. Navíc není jasné, jak
stát vytěží rozsáhlá data od drobných neplátců DPH ke křížovému průběžnému odhalování daňových úniků na dani z
příjmů, která se vyrovnává stejně až jednou za rok,“ poznamenává ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.
Hospodářská komora by považovala za rozumné, kdyby
v perspektivním dlouhodobějším řešení evidenčních
povinností drobných podnikatelů měla místo i tzv. jedna
paušální daň.
Pokud by si živnostníci své závazky vůči státu vyrovnali
jednoduše určenou a únosnou paušální částkou, nepodléhali by EET. Díky ní by navíc živnostníci nemuseli každý rok podávat tři různé formuláře, tedy daňové přiznání,
přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ, a komunikovat se třemi
různými institucemi. Vše by bylo placeno formou jedné
částky na jeden účet – v ní by bylo zahrnuto povinné pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění. Další průběžná čtvrtletní či měsíční hlášení by rovněž odpadla.
Tisková zpráva HK ČR (redakčně kráceno)
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Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „HODOVÁ ZÁBAVA“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582
333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKA 19. ČERVENCE DO 12.00 hodin. ŠESTICI VÝHERCŮ zveřejníme v příštím vydání Večerníku!

DOKÁlETE VYJMENOVAT
ÈLENY KAPELY KONTAKT"

SOUTÌlNÍ OTÁZKA ZNÍ:

V pátek 27. července v 18.00 hodin odstartuje Hodová zábava v Čechovicích, kterou pořádají místní sokolové z oddílů
nohejbalu a stolního tenisu. Zábava se uskuteční ve venkovním areále za sokolovnou v Čechovicích. A díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku máte šanci být u toho ZADARMO!
Jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku,
může se hned ŠEST Z VÁS těšit z jednoho kusu VOLNÉ
VSTUPENKY.

HODOVOU ZÁBAVU

VYHRAJTE
VSTUPENKY NA ...

Také v měsíci červenci pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení,
které na čištění upozorní!
úterý 17. července – blok 27
Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
čtvrtek 19. července - blok 28
Husovo nám., Husovo nám. rekonstruovaná část, Husovo nám. rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám.,
Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní SSOK

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov Domamyslice
od ul. Školní po č. 270, 364 a dále Obec: Konice
Dne: 31. 7. 2018 od 7:30 do 15:30 pravá strana po č. 322.
Dne: 6. 8. 2018 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Jasa- Obec: Brodek u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: Celé ulice:
nová a Borová - mimo č. 2
Dne: 2. 8. 2018 od 7:30 do 16:30 Březský Vrch, Tyršova, areál ZŠ+G
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- Konice, sportovní hala, dům senioObec: Vřesovice
Dne: 31. 7. 2018 od 7:30 do 10:30 ně ulice Salajky od č.241 po č.276 rů, sokolovna. (Netýká se polikliniky č.392)
hodin. Vypnutá oblast: Areál ZD vč. garáží a parc.č. K/1064.
Vřesovice. Odběratelská trafostani- Obec: Prostějov
Obec: Suchdol, Jednov, Stražisko
ce Vřesovice ZD (č. 300740).
Dne: 2. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 - Maleny
hodin. Vypnutá oblast: sídl. E. Be- Dne: 8. 8. 2018 od 7:30 do 14:00
Obec: Držovice
hodin. Vypnutá oblast: Celé obce:
Dne: 1. 8. 2018 od 7:30 do 10:00 ho- neše s č. 14, 15, 16, 17.
Jednov, Suchdol. Část obce Stražisdin. Vypnutá oblast: fa. GALVA s.r.o. Obec: Myslejovice
Obec: Protivanov
Dne: 3. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 ko-Maleny vč. chatových osad směr
Dne: 1. 8. 2018 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Oboustran- Suchdol a směr Čertovy rybníky.
hodin. Vypnutá oblast: část ul. ně ulice od č.89 a 95 po č.71 a 3, Odběratelská trafostanice Stražisko
Školní s č. 189, 215, Sokolská č. 198, dále od kostela přes č.2 po č.134 a Osik (č. 300820).
oboustranně ul. Pod Sokolovnou č.p.94 a 72.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

Hospodářská komora má výhrady k vládou projednávaným změnám v EET. V praxi by totiž téměř
všichni živnostníci museli od roku 2019 podléhat
EET. Výjimku by měli v podstatě jen ti, kteří si přivydělávají k zaměstnání nebo důchodu. A to jen
tehdy, když inkasují do roka nanejvýš 200 tisíc Kč
hotovostních tržeb. I ti by ale museli čtvrtletně hlásit finančnímu úřadu, kolik stržili, a to prostřednictvím speciálních papírových účtenek.
Hospodářská komora upozorňuje, že dosavadní vlny
EET se týkaly oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní.
Při dalším rozšiřování EET by bylo ale daleko obtížnější dohledat případný efekt omezení nekalé konkurence,
protože by se jednalo třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde jsou kontroly nemožné nebo z
hlediska procesní ekonomie zcela nehospodárné. To je
důvod, proč poctivé živnostníky EET neochrání před
těmi, kteří neplatí daně a jsou vůči nim zvýhodněni.
Přitom Hospodářská komora principiálně podpořila
EET právě proto, aby omezila nekalou konkurenci a
pomohla narovnat konkurenční prostředí v boji s nepoctivci.
Hospodářská komora proto doporučuje státu, aby režim pro drobné podnikatele od ledna 2019 co nejvíce
připodobnil tradičně vnímanému osvobození od nějaké
povinnosti. Požaduje proto mj. zvýšení ročního limitu na
750 tisíc korun.
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milujeme vecerník
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Není
to tak dávno, co jste se nepohodli s
nejbližšími příbuznými. Buďte ale v
klidu, nyní konečně začnou ledy tát.
K celkovému uklidnění situace můžete přispět i vy, zamyslete se nad
vhodným dárkem.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Jste zvyklí na sport a pohyb
vůbec, takže lehké zranění, které si
přivodíte nečekaným úrazem, vás
hodně omezí v každodenní činnosti. Budete z toho značně otráveni a
nenajdete jinou zábavu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Při
úklidu domácnosti se rozhodnete k
zásadnímu činu. Do popelnice vyházíte všechny staré věci, které jste
si ještě nedávno hýčkali. Z domu tak
půjde pryč i kus vaší historie a vzpomínek. Udělali jste dobře?
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čeká vás
důležitá schůzka, která rozhodne
o vašem dalším působení v současném zaměstnání. Existují dvě možnosti. Buď zůstanete a zvýší vám
plat, nebo se právě teď rozhodnete
k zásadní změně.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Po návratu z
dovolené budete značně otráveni,
nebude vás bavit vůbec nic. Bohužel ani návrat do zaměstnání nebude pro vás znamenat rozptýlení
a svojí špatnou náladou nakazíte i
ostatní. Co s vámi?
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nejraději budete volné chvíle trávit pouze
ve dvou, a máte recht! Společnost
okolo vás je hodně nepřejícná a závidí vám nádherný vztah, který jste
nedávno zahájili. Pěstujte si ho a nenechte se otrávit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nemusíte
peníze rozhazovat na všechny strany, šetřete na dovolenou, která vás
stále ještě čeká. Odpusťte si i dlouhotrvající nákupy v supermarketech, kterými jste pověstní. Úspory
se vám budou hodit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Potkáte
velice zajímavého člověka, který vás
uhrane na první pohled. Ta osoba
bude velice atraktivní. Ale pozor,
může jít o maskovací manévr, pomocí kterého se dotyčný bude snažit vás podvést.

... tentokrát ze sortimentu: &ä75;

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Bude
vás to stát hodně sil, ale právě teď se
musíte vypořádat se všemi úředními resty, které jste si nadrobili ještě
před prázdninami. Využijte prázdných úřadoven, nemusíte nikde stát
dlouhé fronty.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Většina z
vás má už po dovolené, někteří si ale
pořád marně lámou hlavy nad tím,
kam vůbec vyrazit. Jsou to zbytečné starosti, když všude okolo vás je
spousta příležitostí. Vyjeďte si do
okolí, to ke štěstí stačí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Máte
rádi večírky, na kterých se lze seznámit s novými lidmi. Právě taková
akce vás nemine o víkendu. A bude
to hodně vydařený mejdan! Získáte
mnoho kontaktů na velice důležité
lidi.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete mít
sklony k hypochondrii. Nebude se
vám totiž chtít zúčastnit se akce,
kterou vymyslí váš partner. Proto se
rozhodnete simulovat nemoc, abyste se otravnému večírku vyhnuli.
Podaří se vám to.

Prázdniny jsou v plném proudu, takže poklidný Prostějov jen tak něco
nevyvede z míry. Živo bude pouze v hospodách, kde štamgasti budou
nadávat akorát tak na nesnesitelná horka. Kdo ve městě zbyl, bude hledat klidné chvíle u vody.

Ja

Konstelace hvězd Prostějova

infoservis
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ƔƔ Poslední rozhovor jsme končili
jako otevřený, měl
jste před sebou těžké
rozhodování o další
budoucnosti. Co nakonec rozhodlo o tom,
že v Prostějově zůstáváte?
„Bylo to opravdu
dlouhé rozhodování,
protože Prostějov se
opravdu
neopouští
lehce. Vztahy jsou tady
dobré, rovné. Nakonec převážila na stranu
Prostějova asi poslední

schůzka s předsedou klubu. Dostal
jsem nabídku se postupně zapojovat
do práce managementu, což je pro
mě lákavá vidina a moc si té nabídky
vážím.“
ƔƔ V hráčském kádru zůstáváte zatím do zimy?
„Otázku mé hráčské kariéry jsme
nechali otevřenou. Mám svůj věk a
je otázka, jak vše bude vypadat po
podzimní sezóně. V zimě si znovu
sedneme a uvidíme, jestli bych se definitivně přesunul z šaten do kanceláře. Není vyloučeno, že třeba dohraji
celou sezónu.“
ƔƔ Pod současným trenérem Machalou jste zažil už druhou pří-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Nějakou dobu nebylo jisté, jestli
rozhovor s Karlem Kroupou po utkání s HFK
Olomouc nebyl tím úplně posledním. Jak sám
hráč přiznal, stálo před ním opravdu těžké
rozhodování. Pro prostějovský fotbal je určitě dobře, že se nakonec rozhodl zůstat. O
náplni posledních týdnů vyprávěl dlouholetý kapitán týmu Večerníku v exkluzivním
rozhovoru.

27

pravu, byla tahle na druhou ligu
něčím specifická?
„Příprava mi v zásadě přišla podobná té loňské, poběhali jsme, veškeré
aktivity byly s balónem, mělo to vše
potřebnou úroveň. Vedení klubu se
podařilo zajistit výborného soupeře, na poslední chvíli jsme změřili
síly s Baníkem. Měl jsem v té době
domluvené ještě nějaké volno a
trenéři mi vyšli vstříc, za což jim
děkuji.“
ƔƔ S Baníkem se přece jen nehraje
každý měsíc, nemrzela vás trochu
absence v tomto utkání?
„Já už jsem se s Baníkem nahrál dost,
mně to ani moc nescházelo. Já se už
dokážu přece jen víc připravit na mistrovská než přátelská utkání.“
ƔƔ Jak z pohledu šéfa kabiny vnímáte příchod tolika posil?
„Je potřeba si říci, že do kabiny to je
zásah, šest příchozích je hodně. Vypadá to ale, že všichni kluci, kteří přišli, jsou na tom charakterově dobře, a
že si to sedlo docela rychle. V tomto
smyslu by problém být neměl. Zatím
to klape, jak má.“
ƔƔ Pohled trenéra a hráče je samo-

zřejmě odlišný, jak vy sám vnímáte
posílení pro druholigové boje?
„Posílení to je to stoprocentně, až
zápasy ukáží, jak se jednotliví kluci
chytnou. Jestli budou pro nás posilou, nebo budou hrát ti kluci, co v kádru dosud byli. To teď nejde úplně
hodnotit, vždycky vše odkryjí až mistrovské zápasy.“
ƔƔ Myslíte si, že ve středu zálohy
se stále nepodařilo adekvátně zacelit díru po špílmachrovi Lukáši
Zelenkovi?
„Neřekl bych. Lukáš je už z Prostějova pryč dva roky, což je fotbalově
dlouhá doba. Prošli jsme si bez něj
druhou ligou, vrátili jsme se bez
něj zpět, to už bych teď neprobíral.
Máme tam Zdenu Fládra, Tomáše
Langera, ti kluci jsou už zase zkušenější, doufám, že jej nahradí.“
ƔƔ Je asi zbytečné se ptát, který
zápas z podzimního rozpisu považujete za nejatraktivnější?
„Asi narážíte na Zbrojovku, samozřejmě, jenže pro nás bude každý
mistrovský zápas důležitý. Já se budu
chtít připravit na každý zápas co nejlépe, abych pomohl týmu k bodům.“

ƔƔ Jak vnímáte svou roli v ofenzivě pro podzimní sezónu?
„Přišel Kovařík, což je kvalitní útočník, který mně určitě pomůže. Jestli
nás budou trenéři točit, to už nechám
na nich. Sám za sebe jsem moc rád, že
přišel, protože ve svém věku bych celou porci zápasů asi stejně nezvládl.“
ƔƔ Vraťme se ještě ke generálce
s Uničovem, takhle by asi vypadat
neměla?
„Zažil jsem už několikrát takovou
generálku a mistrák pak byl o něčem
jiném, ale i naopak. Generálka se
třeba povedla a první kolo bylo výbuchem. Uničov tady odehrál dobré
utkání, nebáli se hrát, byli silní na
balónu. My se je snažili presovat,
v čemž si myslím máme stále určité
rezervy. Na tom je z naší strany třeba
zapracovat.“
ƔƔ Byť je soupeř v prvním kole pokaždé jiný, je každý start do sezóny
hodně důležitý?
„Minule jsme měli Sigmu v zápase,
v němž jsme neměli co ztratit. Teď
je to malinko jiné, přijede Vlašim a
tohle utkání by opravdu bylo dobré
zvládnout za tři body.“

„Bezbrankový zápas odpovídal i atmosféře na stadionu, kam přišla jen hrstka diváků. Zápas se nám vůbec nepovedl, nebylo tam to, co jsme viděli v předešlých utkáních. I proti
Kroměříži na soustředění bylo patrné větší nasazení, zápal, s Uničovem to bylo vlažné,
první poločas nebyl vůbec dobrý. Hned z první akce jsme mohli dát gól, centr od Biolka
na Šteigla byl velmi dobrý, pokud bychom tuto dobrou příležitost proměnili, zápas by se
asi vyvíjel jinak. Pak si šance vytvořil soupeř, my jsme špatně nabírali střed hřiště, což mě
mrzí. V prvním poločase jsme hráli hlavně přes levou stranu, ale tahali jsme balóny, nehráli
jsme na jeden, na dva doteky. Měli jsme tam Kroupu, ale za celý poločas přišel snad jediný kvalitnější centr do šestnáctky. Po prostřídání o poločase si myslím, že druhá půle byla
živější, rychlejší, agresivnější, měli jsme víc šancí, ale nedohráli jsme situace, které se prostě
dohrávat musí. Neproměnit situaci tři na jednoho je velká chyba. Když už vyhrajeme
souboj a jdeme do přečíslení, musíme zakončovat do prázdné branky.”

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

Pozápasové hodnocení trenérÕ
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Komenda se po dlouhém pasu dostal
opět do dobré pozice před Brédou, byl
z toho pro Uničov nakonec jen roh. Výborný reflex předvedl Bréda při vykopnutí Jeřábkova rychlého pokusu z voleje.
Kroupa se zkusil na hranici šestnáctky
položit do střely, mířil ale vysoko.
Po změně stran se dostal do dobré pozice před Brédou uničovský Bača, branka
mu ale byla příliš nízká. Po křížném
pasu to zkoušel z první Machynek, byl
ale hodně nepřesný. Z otočky to zkusil
pohotově Kovařík, míč ale obrana odvrátila na roh.
Zhruba čtvrt hodiny před koncem
vybojoval v souboji míč Hapal a postupoval na jediného obránce spolu
s Kovaříkem a Píchalem, míč ale na hranici šestnáctky zasekl obránci a vystřelil
– nepřesně. Utkání tak logicky skončilo
bezbrankovou remízou.
(tok)

PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ

PROSTĚJOV První poločas závěrečného přípravného utkání před
sezónou se domácím vůbec nevyvedl
a nepočetné diváky ničím na sezónu
nenavnadili. Teprve po změně stran
přibylo důrazu a podařilo se dostat
Uničov pod tlak. Ani vyloženou šanci při brejku tři na jednoho ovšem
eskáčko nevyužilo.
V souboji dvou posledních vítězů
MSFL se ten čerstvý mohl dostat brzy
do vedení, jenže centr Biolka přetavil
Šteigl pouze v hlavičku těsně nad břevno. Po Schusterově pomalé malé domů
se dostával do šance Komenda, zaváhání
ale obrana napravila. Komenda se poté
dostal i k voleji po centrovaném míči,
ovšem pálil pouze doprostřed brány na
připraveného Brédu. Na druhé straně
po šteiglově centru hlavičkoval nepřesně
Kroupa.
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odchod. Odehrál zde sedm let od návratu prostějovského fotbalu na výsluní,
takže takovému hráči máte povinnost
vyhovět. Zaslouží si velké poděkování, je
to výborný kluk. Mě jeho odchod samozřejmě mrzí, počítal jsem s ním.“
ƔƔ Kdo potáhne na podzim prostějovskou ofenzivu?
„Na postu hrotového útočníka máme
dvě varianty, buď nastoupí Kroupa,
nebo Kovařík. Uvidíme, jak na tom
budou oba hráči během předzápasového týdne. Oba mají své přednosti,
které se vhodně doplňují. Kdokoli
může nastoupit v šedesáté minutě a
zápas třeba rozhodnout.“
ƔƔ Splnilo doplnění kádru o šest
nových tváří vaše představy a požadavky?
„Doplnili jsme tým v rámci našich
možností, ale kádr se určitě zkvalitnil.
Pro tuto chvíli jej považuji za uzavřený, i když samozřejmě nelze vyloučit,
že v případě příznivé shody okolností
může ještě k nějakému posílení dojít.“
(tok)

„Prostějov se neopouští
lehce,“ přiznal Karel Kroupa

krétního nenapovídala, Vlašim se určitě bude dívat, jak jsme nastoupili, takže
mohu říci, že sestava bude určitě jiná.“
ƔƔ Martina Suse jste vystřídal na
dvou postech, defenzivního záložníka i stopera, budou to varianty i
pro sezónu?
„Martin Sus hrál výborný zápas, jak ve
středu zálohy, tak na stoperu. Odvedl
velký kus práce, kromě jedné chybičky
hrál výborně, agresivně, dostupoval
soupeře, vyhrával osobní souboje,
s ním jsem byl spokojen. Máme samozřejmě další výborné stopery Schustera a Janíčka, Sus na postu defenzivního záložníka hrával. Tím, že vyhrává
osobní souboje, je rychlý a důrazný, je
i na tomto postu platný. Na tomto postu máme Pančocháře a Suse, je dobře,
že máme dvě kvalitní varianty.“
ƔƔ Hodně fanoušků asi překvapil odchod Martina Hirsche, jak
k tomu vlastně došlo?
„Martin Hirsch za námi přišel, že už
fotbal na této úrovni nezvládá, že má
osobní potíže, takže jsme mu umožnili

přeje si trenér Oldřich Machala

s Vlašimí chceme bodovat,“

PROSTĚJOV Těsně po skončení
posledního přípravného zápasu
hodnotil trenér Oldřich Machala
nejen nepříliš vyvedenou generál<NGXC RąGFUGFC 1*- 2TQUV÷LQX $QJWUNCX iXCODGTM C
ale i přípravu jako celek. PřipraRąGFUGFC-*-1-$QąKXQL/KP¾ą ku,
(QVQ1*-2TQUV÷LQX
venost na start druhé ligy i některé
změny v kádru komentoval trenér
eskáčka v následujícím rozhovoru.
ƔƔ Jak hodnotíte krátkou, ale intenzivní letní přípravu?
„S přípravou jako celkem jsem spokopodávat těsně po sobě v druhé polovině jen, velmi se mi líbil přístup hráčů nesrpna. V sobotu 18. srpna přijede na sta- jen na trénincích, ale i v přípravných
dion Za Místním nádražím FC Hradec zápasech. Nezůstaly za námi žádné
Králové, o týden později 25. srpna pak resty, splnili jsme to, co jsme pro příZbrojovka Brno. České Budějovice, Jih- pravu měli v plánu.“
lavu a Znojmo představí na Hané až jarní ƔƔ Máte před sebou poslední týden
tréninku a pak už první zápas s Vlaporce zápasů.
Vstup do sezóny je za všech okolností klí- šimí, na co se soustředíte?
čový. Eskáčko začíná na domácím pažitu, „Týden máme ještě na čem pracovat,
navíc proti hratelnému soupeři. Před ro- nějaký ten otazník máme, takže do
kem dokázali Machalovi svěřenci otočit konce týdne musíme dořešit, kdo přeszápas v Rýmařově a nastartovat cestu za ně nastoupí. Musíme se nachystat na
vítězstvím v MSFL. Podaří se jim s Vla- Vlašim tak, abychom první zápas, který
šimí vykročit pravou nohou za udržením je v soutěži hrozně důležitý, zvládli za
tři body. Sestava při generálce nic kondruhé ligy?

BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 16. července 2018
www.vecernikpv.cz

eSURIËN\r? „Vstup do sezóny je důležitý, Generálka s Uničovem

á
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Pøíchody:

fotbal

Určité předpoklady k tomu bezesporu
jsou. Předpoklad první: zkušený trenér.
Zatímco do první sezóny vstupovalo
eskáčko s trenérským triumvirátem, tentokrát má v čele muže nadmíru zkušeného. Oldřich Machala prokázal své umění
u druholigových týmů už v minulosti a
také v předchozí sezóně splnil očekávání,
že rozkolísaný Prostějov postaví v MSFL
opět na nohy a přivede jej k opětovnému
postupu. Angažmá tohoto trenéra bylo
loni v červnu obrovskou výhrou a Machalův vliv na tým dává záruky kvalitních
výkonů i na druholigovém kolbišti.
Jenže co by byl trenér bez hráčů. A to je
v pořadí druhý předpoklad, byť posílení
kádru možná nebylo takové, jak mnozí fanoušci i experti očekávali. Příchod

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

šesti nových hráčů je velkým zásahem
do kabiny, na druhou stranu se fanoušci
nemohou těšit na nějaké zvučné jméno,
jak tomu bylo před nějakými šesti sedmi
lety. Realizační tým spolu se sportovním
ředitelem Radimem Weisserem udělal
maximum možného s přihlédnutím
k finančním možnostem klubu. Přestože
se rýsovala i některá zajímavá prvoligová jména, zůstalo především u posil ze
Slovenska či z domácí druhé ligy. Z nich
vyčnívá pouze jméno stopera Tomáše
Janíčka, pětatřicetiletého rutinéra s bohatou prvoligovou historií.
Tenhle půltucet byl všemi zraky pečlivě sledován v půltuctu přípravných
utkání. Vezměme to pěkně popořadě.
Gólman Bréda se předvedl v dobrém
světle, přestože si vysloužil po utkání
s Baníkem od nejmenovaného hodnotitele žertovného ocenění, že „nechytil
ani čmeláka“. Samozřejmě jej řádně
prověří teprve mistrovské zápasy,
v nichž asi začne na místě jedničky.
Levý bek Slaninka musí zaujmout každého, kdo má rád ofenzivní typ obránce,

PROSTĚJOV Jsme na prahu nové, pro prostějovské barvy po roční
přestávce opět druholigové sezóny. Emoce vyprchaly, příjemné rozechvění z něčeho nového jsou dávno pryč. I když určité napětí je
patrné, jako ostatně před startem nové sezóny vždycky. Nevyřčená
otázka zní: našlápne prostějovský fotbal do druhé ligy tak, aby v ní
hrál důstojnou roli a mohl myslet na její udržení?

1

Jan KOUDELKA

á
Jakub VERCIMÁK

ÿtVORGUHVX #

Ó72þ1Ì.

Na Hanou přicházel jako vyhlášený
střelec, nakonec byl týmu prospěšný
jako neúnavný dříč v ofenzivě. V hokejové terminologii výborný nahrávač.

Nejlepší střelec minulého ročníku MSFL byl
rozhodnut odejít v nejlepším. Po intenzivních
rozhovorech se rozhodl na podzim zůstat,
jeho role v týmu už ale zřejmě nebude taková.

9('28&Ì08å679$

$6,67(1775(1e5$

+/$91Ì75(1e5

Ivan POLÁK

QDUR]HQOHGQD

(.2120,&.êĜ(',7(/

František JURA

QDUR]HQOHGQD
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QDUR]HQVUSQD

Radim WEISSER

QDUR]HQ]iĝt

0$6e5

QDUR]HQ]iĝt

Marek ROBA

Ó72þ1Ì.

Prodělal sérii zranění, bude možná
hrát roli pověstného žolíka. Druhou
ligu už před dvěma lety okusil a může
se v ní letos vypracovat.

Výrazná posila ofenzivy, měl by spolu
s Koudelkou třímat střelecký prapor
týmu. Typově podobný hráč Kroupovi,
své přednosti uplatnil během přípravy.

Martin MUSIL

QDUR]HQĝtMQD

Ó72þ1Ì.

99

QDUR]HQSURVLQFH

ÿtVORGUHVX #

ÿtVORGUHVX #

David PÍCHAL

á
Marián KOVARÍK

25

=É/2å1Ì.

Přes testování loni v létě přišel až v zimní
pauze, v jarní části se v základní sestavě
neudržel. Prokazuje dobrý přehled o hře,
umí rozehrát, potřebuje více zkušeností.

=É/2å1Ì.

29

Na hřišti spíše nenápadný hráč, který si
ale odpracuje své, umí překvapivě přihrát, potáhnout míč, vystřelit. V druhé
lize může sbírat další zkušenosti.

QDUR]HQOHGQD

QDUR]HQ~QRUD

ÿtVORGUHVX #

ÿtVORGUHVX #

Dmytroæ<.2/

Tomáš LANGER

22

=É/2å1Ì.

Rychlostní typ hráče, krajní záložník,
který umí střílet góly, měl by se ale více uplatňovat při centrech do pokutového území.
Bude zřejmě čekat na svou příležitost.

=É/2å1Ì.

V poslední době nejčastěji defenzivní záložník, umí zaskočit téměř na každém postu.
Duše týmu, po odchodu Hirsche asi největší
prostějovský srdcař, byť z Olomouce.

QDUR]HQ~QRUD

ÿtVORGUHVX #

QDUR]HQÿHUYQD

12

Jan ŠTEIGL

á
á
Josef PANCOCHÁR

ÿtVORGUHVX #

Do druholigové sezóny se chce pustit s větším elánem, aby si vynahradil nucené výpadky kvůli zdraví v posledních dvou sezónách. O místo v sestavě ale musí zabojovat.

Nějakou dobu nebylo jisté, jestli bude v týmu
pokračovat, nakonec zatím zůstává. Ceněný
stoper, který může s Janíčkem vytvořit před
gólmanem neprostupnou hráz.

9

OBRÁNCE

OBRÁNCE

24

QDUR]HQNYčWQD

ÿtVORGUHVX #

QDUR]HQĝtMQD

ÿtVORGUHVX #

Martin SUS

Aleš SCHUSTER

21

OBRÁNCE

Přes dvě stě startů v první lize, držitel
Českého poháru i Československého
superpoháru v dresu Zlína. Nejzkušenější akvizice, posila defenzivy.

OBRÁNCE

Mladý perspektivní obránce se zkušenostmi z druhé ligy. Ofenzivní typ moderního beka, který umí střílet branky.
Zřejmě první volba na post levého beka.

QDUR]HQ]iĝt

QDUR]HQOHGQD
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ÿtVORGUHVX #

á
Tomáš JANÍCEK

QDUR]HQEĝH]QD

Petar ALEKSIJEVICá

á MACHALA
Oldrich

4

ÿtVORGUHVX #

Martin SLANINKA

QDUR]HQVUSQD

5($/,=$É170

QDUR]HQVUSQD

Ó72þ1Ì.

11

QDUR]HQGXEQD

ÿtVORGUHVX #

ÿtVORGUHVX #

Lukáš HAPAL

Karel KROUPA

3

=É/2å1Ì.

Stabilní člen kádru, v minulé sezóně jeden
z pilířů základní sestavy. Hráč se skvělou
střelou zatím nedorostl do role špílmachra,
druhá liga mu dá příležitost k dalšímu růstu.

=É/2å1Ì.

QDUR]HQOHGQD

Další významná akvizice pro druholigové boje, záložník s bohatými zkušenostmi z této soutěže. Za Slovácko odehrál
na dvacet prvoligových zápasů.

QDUR]HQ~QRUD

ÿtVORGUHVX #

17

á FLÁDR
Zdenek

á BIOLEK
Matej

ÿtVORGUHVX #

Na jaře hráč s úžasnou formou, kterou
potvrdil i v přípravě. Každý nájezd na
branku umí gólově zakončit. Jeden z klíčových hráčů pro podzimní sezónu.

14

=É/2å1Ì.Ó72þ1Ì.

=É/2å1Ì.

QDUR]HQEĝH]QD

Další ze slovenských posil, hrál druhou ligu
za Bardejov, kde v uplynulých dvou sezónách
odehrál na padesát zápasů. Místo v záloze si
bude muset zasloužit, konkurence je velká.

QDUR]HQ~QRUD

7

Nejlépe střílející obránce minulé sezóny si bude muset v tvrdé konkurenci své
místo v sestavě zasloužit. Nejpravděpodobněji asi na levém beku.

V podstatě celou minulou sezónu odehrál na
pravém beku a po odchodu Hirsche na tomto místě prakticky nemá konkurenci. Ostrý
obránce, který umí podpořit ofenzivu.

ÿtVORGUHVX #

OBRÁNCE

6

QDUR]HQGXEQD

OBRÁNCE

18

QDUR]HQOLVWRSDGX

ÿtVORGUHVX #

ÿtVORGUHVX #

Aleš RUS

Lubomír MACHYNEK

16

%5$1.ÉĜ

Jedna z druholigových posil kádru,
přišel po dvou letech na postu jedničky
košické Lokomotivy, ve své kariéře se
chce v Čechách posunout výše.

%5$1.ÉĜ

QDUR]HQOHGQD

27

ÿtVORGUHVX #

Miloslav BRÉDA

Jako nováček v sestavě si brzy získal
post jedničky v minulé postupové sezóně. V druhé lize si bude muset více
zvykat i na místo na lavičce.

QDUR]HQGXEQD

ÿtVORGUHVX #

Filip JÍCHA

aneb

5:2 (3:1)

6,/1
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Znojmo – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Ústí nad Labem
Sokolov – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Pardubice
Táborsko – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Vítkovice
Jihlava – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Varnsdorf
Chrudim – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – Třinec
¶èastníci FNL v sezÏnì 2018/201

31. 8.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
7. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
10. 11.
24. 11.

3

(%/#56¾DQTUMQ
5-2TQUV÷LQX
(-(QVDCN6ąKPGE
(%<DTQLQXMC$TPQ
(-·UVÊPCF.CDGO
5-&[PCOQèGUMÆ$WF÷LQXKEG
(-8CTPUFQTH
/(-%JTWFKO
/(-8ÊVMQXKEG
(%*TCFGE-T¾NQXÆ
s číslem
tři
(%5GNNKGT
$GNNQV8NCwKO
(%8[UQéKPC,KJNCXC Tři branky hráče
na zádech zařídily
tři body.
(-8KMVQTKCäKåMQX
(-2CTFWDKEG
5%<PQLOQ((-$CPÊM5QMQNQX

7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

pohybu, bez důrazu. Gól jsme asi
všichni čekali a-on
samozřejmě
Oldøich MACHALA
trenér
1.SK Prostìjov:
přišel.
Naštěstí
vešpičkové
druhé půlce
„Do Kravař jsme přijeli
v úterý
a našli se
tam
prostředí, vynikající podmínky.
hra úplně otočila,
jsme hrát
Hráči měli možnost regenerace,
plavání chtěli
v aquaparku,
měli jsme k dispozici vše, co
o výsledek,
o body.
Bylo
vidět,
že 0:1, tak jsme jej otočili
jsme potřebovali. Zápas
se nám povedl,
i když
jsme
prohrávali
o to bojovali,
a zápas
ještě do poločasu, hrálijsme
důrazně,
s nasazením.
Šancíotočili.
bylo hodně na obou stranách, ve
Kroupa
dal tři góly,
druhém poločase jsmeKarel
náskok
ještě navyšovali,
soupeřtoažjev závěru korigoval.
paráda, třetí branka byla přitom
krásná
třešnička
na dortu.utkání
Tým
Pøehled
pøípravnÙch
ve druhém
poločase
ukázal,
že 57. Mišinský
1.SK Prostějov – MFK
Vítkovice
0:1 (0:0).
Branka:
na to
má, opět
se ukázalo,
že to(3:1). Branky: 19. a 28.
1.SK Prostějov – SK
Sigma
Olomouc
U21 7:2
je
v
našich
hlavách.
Jenže
začátek
Kroupa, 63. a 80. Kovařík, 21. Sečkář, 67. Slaninka, 87. Langer – 31. Spáčil (p),
zápasu je potřeba uhrát lépe, pak
56. Zifčák
je to zbytečné
drama.
1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno U21
1:2 Shodou
(0:2). Branka Prostějova: Rus
okolností
se vyměnili
1.SK Prostějov – Baník
Ostrava
2:1 (2:0).stopeři,
Branky: 4., 19. Koudelka - 60.
Sus odehrál po dlouhém výFleišman
padku
dobré utkání,
zařídil Branky:
pen- Slaninka, Kovařík 2,
1.SK Prostějov – SK
HS Kroměříž
5:2 (3:1).
altu, Prajza
Schuster nám ale přece jen
Kroupa, Sus – Sedláček,
chyběl
do 0:0
rozehrávky. Nyní nás
1.SK Prostějov – SK
Uničov
čeká nepříjemné utkání v Otrokovicích na malém hřišti, před
PØEHLED MISTROVSKÝCH ZÁPASÙ 1. SK PROSTÌJOV NA PODZIM
hodně nepřejícími diváky, s tím
1. kolo
21. 7. bude třeba
1.SKseProstějov
Vlašim
vyrovnat.–Nejlépe
2. kolo
28. 7. dát brzy
Třinec
1.SKVProstějov
první–gól.
sobotu
3. kolo
4. 8.
1.SK Prostějov – Žižkov
bude
Hodonín
spíše
chtít
4. kolo
12. 8.
Č. Budějovice – 1.SK Prostějov
to nám může
5. kolo
18. 8. hrát fotbal
1.SKa Prostějov
– Hrad. Králové
6. kolo
25. 8. vyhovovat.
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno

vůbec nezachytili, hráli
jsme bez
Pozápasové
hodnocení
trenérÕ

prvních dvacet minut nás totálně
zaskočil. My jsme začátek zápasu

$TCPM[5NCPKPMC-QXCąÊM-TQWRC5WUt5GFN¾éGM2TCL\C5GUVCXC5-2TQUV÷LQX,ÊEJC
případě nevstoupili dobře.
$TÆFC t5NCPKPMC,CPÊéGM 2CPéQEJ¾ą 5EJWUVGT/CEJ[PGMt2ÊEJCN -QWFGNMC 
Soupeř
byl aktivní,
se hrát,
(N¾FT $KQNGM 5WUiVGKIN
*CRCN
t.CPIGTnebál
ä[MQN
t-QXCąÊM -TQWRC 

Do utkání jsme v žádném

1.SK PURVWĨMRY ² SK HS KURPĨítÿ

FRANTIŠKA
JURY
PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ

PROSTĚJOV Čtyřdenní soustře- du z Prostějova má o angažmá v Krodění na severu Moravy dopadlo měříži zájem. Jeho nový tým se ujal
pro 1.SK Prostějov výborně. Nejen vedení brankou Sedláčka, favorit ale
z hlediska prohloubení taktické pří- dokázal do přestávky výsledek nejen
pravy, ale i výsledkově. Nedávného otočit, ale přidat ještě branku navrch.
soupeře z MSFL, Hanáckou Slavii Dvěma brankami se blýskl Kovařík,
z Kroměříže, porazilo eskáčko 5:2. pozadu ale nezůstali ani obránci, když
V sestavě Hanácké Slavie se v prvním se opět trefil Slaninka i Sus. Kroměříž
poločase objevil na pravém beku Mar- v závěru korigovala brankou Prajzy.
zápisníku
tin Hirsch, který poZe
vyžádaném
odcho- pøedsedy
(tok)

Soustředění v Kravařích
korunováno vítězstvím

pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

Tomáš KALÁB

podporujícího útok. Je rychlý, dokáže
FOTOGALERIE
se prosmýknout kolem lajny, dává góly.
klikni na
www.vecernikpv.cz
Jenže má pak leckdy potíže s defenzivou,
v níž jej musí zastupovat krajní half.
Stoper Janíček potvrdil pověst zkušeného
hráče, který si rozumí jak se Schusterem,
tak Susem. Přesto se ani jemu generálka
úplně nevydařila a buď jak buď, Schuster
asi zůstává nejlepším stoperem v novodobé historii eskáčka.
V záloze se předvedli Verčimák s Biolkem, ani jeden z obou nováčků v týmu
nepřesvědčil natolik, že by měl být rozdílovým hráčem a stálicí základní sestavy. Hodně za očekáváním zůstal hlavně
Biolek, který byl kromě úvodního centru
8RQUNGFPÊIGPGT¾NEGD[NQMXKF÷PÊURÊwGOPQJQQUQDPÊEJUQWDQLč$TCPMCPGRCFNC
do šestnáctky v generálce naprosto ne(QVQ6QO¾w-CN¾D
viditelný, a domácí veškeré akce táhli po
levé straně.
nebo Dynamo České Budějovice. Ny- o brzký návrat na české fotbalové výsluÚtočník Kovařík prokázal, že branky nější předseda klubu František Jura teh- ní. K tomu připočtěme Hradec Králové,
střílet umí a že se bude dobře doplňovat dy upozorňoval, že takové složení druhé který v minulé sezóně naopak poznal na
„Petřkovice
bylynemusí
těžkýmopakovat.
soupeřem,Jenže
z našíouha,
strany jsme
je určitě
s Kroupou. Možná nikoli přímo na hřišligy se už
vlastní
kůži,nepodcenili.
že okamžitýTrenéři
návrat po vzoru
nás upozorňovali,
Petřkovice
mají výsledky,
protože
už něti, ale jako alternace. Kovařík těží z větší
ono ani letosženebude
o atraktivní
mačecož konečně
Sigmy čipotvrdily,
Baníku není
až tak
jednoduchý.
jakounouze.
dobu tady takový soupeř nehrál. První poločas
a taky tahali
rychlosti, dobrého napadání a střelby,
O jsme
tom tahali
můženohy
své vyprávět
českobudějoza kratší
konec.číslo
Začali
jsmebude
se zvedat
už nabrkoncivické
prvního
poločasu,
gól vovšem
Kroupa je nezastupitelný při centrovaTahákem
jedna
bezesporu
Dynamo,
které
druhédolize nedobpoločasu nepřišel. V kabině si k tomu trenéři řekli svoje, chyběly nám agresivita a naných míčích do šestnáctky a při bránění
něnská
Zbrojovka.
Vedle
Sigmy
se
jedná
rovolně
zdomácnělo
a
jistě
by
sazení, což se po přestávce určitě zvedlo. Tím jsme opanovali hru a za druhý poločasrádo naváobranných standardek. Kouč Machala
jehož
také
po- zalo
najsem
dřívější
jsmeosinejbližší
vítězstvíprvoligový
zasloužili. klub,
Podařil
se mi
hattrick,
nejvíc
rádprvoligové
za posledníčasy.
gól,
bude mít podle typu soupeře možnost
stihly
krize
a sestup
patro moje
níž. KonfronKdyžspíše
donapětice
atraktivních
takové
střely
se mi
až tak onedaří,
hra je postavená
centrech.
Stopeři se soupeřů
kvalitního výběru.
tace bude
to pikantnější,
že v Prostějově
rovněž
rozestoupili,
asiočekali,
že budu nahrávat,
tak jsempřibalíme
zkusil vystřelit
a vyšloexprvoligové
to. Vůbec ZnojProstějov vstupuje do sezóny, která bude
zapustilo
kořeny
bývalých
mo, tam
dostaneme
menu, které
nevadí,
že hrajeme
teď několik
dva zápasy
venku,hráčů
hraje se nám
přece jenvynikající
poněkud lehčeji, doma
nechceme zklamat
diváky. Je to ale hlavně
o nás, máme náskok
pěti bude
bodů program
mít bezpochyby své taháky. Před dvěma
z jihomoravské
metropole.
prostějovskému
diváku
a tenDalším
by se nám
mělo podařit
až do konce.
Otrokovice nám nedají LIGY
nic servíroky se tým dostal do mimořádné spofavoritem
soutěžedotáhnout
bude Vysočina
FORTUNA:NÁRODNÍ
zadarmo,
navíc
je tam
nepříjemné
hřiště,
pokud si pamatuji.
jimhlavní
vyrovnálečnosti, v níž figurovaly Baník, Sigma
Jihlava,
která
se bude
jistě také
pokoušet
rovat. Na Pokud
podzimsese
chody budou
me nasazením, naše kvalita se musí projevit.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

milujeme

Pondělí 16. července 2018
www.vecernikpv.cz

krajně nepříznivého stavu 3:6, 1:4. Druhou
sadu dotáhla do zkrácené hry, v ní už ale získala
jen jediný bod a vypadla. „Takový zápas jsem
asi měla vyhrát. Bude mě to chvíli mrzet. Ale
zabrala jsem opravdu pozdě. Koncovku soupeřka zvládla, téměř nekazila,“ uznala zklamání
poražená tenistka.
Sen o zkompletování kariérního grandslamu
musí alespoň o rok odložit Lucie Šafářová
s Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Velké
kamarádky ve čtvrtfinále čtyřhry podlehly
kanadsko-čínskému duu Dabrowská, Sü I-fan. „Nevyšlo to, uvidíme, co přinesou další
měsíce. Třeba ještě dostaneme další šanci,“
uvedla Šafářová.
Rozhovory s Jiřím Veselým i Karolínou Plíškovou čtěte na straně 30!
(lv)

se vydařila

MARKA
SONNEVENDA

SONDA

Minulý rok byl z hlediska pořádání jednorázových
turnajů v malé kopané na Prostějovsku kritický.
Po dvacetileté tradici se nehrál největší podnik
Krumsínský Haná Cup, zrušit pro nezájem museli
Veterán Cup v Plumlově, skončily i některé další,
dříve tolik oblíbené akce. Prapor tak držel hlavně
ambiciózní nováček na scéně, otaslavický Metle
Cup doplněný o menší klání skromnějšího druhu,
například Mexico Cup ve Víceměřicích.
Letošní organizační oživení však naznačuje, že se
loňskou krizi podařilo zažehnat. Haná Cup znovu povstal, a to v (téměř) plné síle. Uskutečnil se
i Veterán Cup, dál pokračují Metle Cup s Mexico
Cupem a navíc přibyl Lujsvil Cup v Alojzově. Už
na konci srpna 2017 jsem v této rubrice psal, že
letní turnaje malé kopané mají své neopakovatelné kouzlo, pro něž by byla hrozná škoda o ně
trvale přijít. Proto mám velkou radost, že stále
existují organizátoři ochotní je připravit i fotbalisté natěšení na nich hrát. A současný vývoj slibuje,
že do příštích let snad nebude hůř, možná naopak
ještě lépe.

KRIZE PìEKONÁNA?

DOBìE NACHYSTANÌ

V sobotu začne pouť fotbalistů 1.SK Prostějov druhou nejvyšší soutěží ČR 2018/19. Po dvou letech
opět zkusí štěstí ve Fortuna:Národní lize (byť tehdy se jmenovala jinak) a vypadá to, že jsou na těžké
boje mezi širší tuzemskou elitou po všech stránkách kvalitněji připraveni.
Hanáci si samozřejmě nemohli dovolit žádné bombastické posily, jejichž příchod by konkurenci vyrazil dech. Přesto se hráčský kádr povedlo vyztužit
určitě znatelněji než předloni. Jestli i vhodněji, to už
brzy uvidíme podle prvních výkonů a výsledků.
Hodně důležité podle mého názoru je, že vedení klubu
nemuselo nic měnit ve fungujícím realizačním týmu,
kterému dobře šéfuje osvědčený kouč Oldřich Machala. Uplynulým ročníkem MSFL provedl mužstvo
opravdu výborně a může pokračovat v rozdělané práci.
V minulé druholigové sezóně šokoval Třinec tím,
že senzačně bojoval o postup do HET ligy. Nedělám si iluze, že by eskáčko mohlo zamířit až takhle
vysoko. Leč neopakovat sestupové trápení s minimem získaných bodů a místo toho se aspoň klidně
zachránit by v jeho silách být mohlo.

V Bastadu skončili tenisté mezi osmi nejlepšími

Pro nejúspěšnější aktéry skončil tenisový Wimbledon 2018 teprve včera. Na základě předturnajových prognóz i očekávání měla mezi ně
patřit rovněž někdejší prostějovská hráčka Petra
Kvitová, jenže nepatřila. Top grandslam naopak
bolestně opustila hned v první hrací den. Proč?
Vždyť během letošní sezóny zatím neskutečně válela,
měla nejlepší výsledky ze všech žen na okruhu WTA
Tour a díky tomu vyhrávala jeden turnaj za druhým.
Pak ale nastoupila v Londýně, kde ani nestihla pořádně zdupat tamní trávu a hned se pakovala. S ohledem
na nijak závratnou kvalitu soupeřky, která ji vyřadila, to
nedávalo smysl. Ovšem jen do chvíle, kdy sama Petra
sympaticky přiznala, že za brzký krach mohla její vlastní psychika. Konkrétně jakýsi vnitřní blok provázející ji
v posledních letech právě na grandslamových akcích.
Když o mentálních démonech otevřeně mluvila, tak
si člověk říkal, jak je něco takového možné zrovna
u natolik silné ženy, jež úžasně překonala loupežné
přepadení s vážným zraněním ruky. Holt se projevuje,
jak zatraceně tvrdé je současné prostředí vrcholového
sportu v jeho absolutně nejvyšších patrech.

PSYCHICKÝ BALVAN

MOSTKOVICE Už více než rok
funguje na pláži U vrbiček na
plumlovské přehradě půjčovna
paddleboardů. Tam, kde si lze
půjčit i klasická vodní šlapadla
nebo loďky, můžete vyzkoušet
rovněž progresivní sport či zábavu, kdy pádlujete po vodě ves- 8ÊV÷\QXÆ F÷VUMÆ MCVGIQTKG UG UVCTQUVQW /QUVMQXKE ,CTQUNCXGO
toje na speciálním prkně. A v so- 2GwMQWCOÊUVQUVCTQUVMQW,KVMQW8¾PUMQW
botu se v téhle zajímavé disciplíně uskutečnily i první oficiální závody prostějovského regionu.
Měly název SUP ZUBR RACE 2018, provázelo je krásné letní počasí a vydařily se navzdory nepříjemně
silnému větru. „Ten to účastníkům dost ztěžoval, ale všichni se s náročnými podmínkami statečně poprali
a ukázali své paddleboardingové umění na vodě,“ řekl Večerníku ředitel akce David Lisický, jinak špičkový
raftař Tomi Remont Prostějov.
Klání absolvovala právě řada členů tohoto Raft teamu, zapojili se však také odvážlivci všeho věku a
obou pohlaví z řad veřejnosti. „Disciplíny jsme rozdělili pro zkušenější závodníky i pro hobbíky tak,
aby si každý mohl zasoutěžit proti odpovídajícím soupeřům. Účast zatím nebyla tak moc početná,
neboť souběžně probíhaly velké závody paddleboardingu v Bratislavě a Českých Budějovicích, kroTENIS
mě toho se o tomhle sportu ještě musí dozvědět širší okruh lidí,“ vysvětlil Lisický.
VÙsledky :imbledonu 2018
Každopádně budoucnost vypadá
&XQWJTCOWåKtMQNQ 8GUGNÚt0CFCN iR 
slibně. „Na premiérovém ročníku
&XQWJTCåGP[tMQNQ-CTQNÊPC2NÊwMQX¾  $GTVGPUQX¾ 0K\ 
SUP ZUBR RACE jsme spoluèV[ąJTCåGP[tMQNQiCH¾ąQX¾/CVVGMQX¾5CPFUQX¾ è475# t5GUVKPK*NCX¾éMQX¾5VTÚEQX¾  
éVXTVHKP¾NGiCH¾ąQX¾/CVVGMQX¾5CPFUQX¾t&CDTQYUM¾5Ù+HCP -CPèÊPC 
pracovali se společností KIBOKO
Brno, která se paddleboardingem
VÙsledky Bastadu 2018
už delší dobu zabývá a má i vlast&XQWJTCOWåKtMQNQiCHT¾PGMt$GTIGXK iXÆF 4QUQNt6CVNQV (T -QN¾ąt
;OGT iXÆF MQNQiCHT¾PGMt9W èÊPC 4QUQNt#PFTGQ\\K #TI 
ní seriál závodů, do nějž by nás od
éVXTVHKP¾NG4QUQNt*QTCPUMÚ 5NQX iCHT¾PGMt/CTVKPG\ iR 
příštího roku ráda zařadila. Navíc
už teď máme podporu vedení obce
Mostkovice, když ceny nejlepším
předávali starosta Jaroslav Peška s
místostarostkou Jitkou Vánskou. Za
BASTAD, PROSTĚJOV Dva postupy do se slovenským kvalifikantem Horanským
což samozřejmě děkujeme,“ doplnil
&XCPGLNGRwÊOWåKFKUEKRNÊP[VGEJPKECNTCEG
2x
foto:
Marek
Sonnevend
čtvrtfinále vybojovali tenisté Prostějo- a neukončil roční čekání na postup do semiLisický s úsměvem.
va na challengeru v Bastadu. Přes první finále challengeru.
VÙsledky
SUP
ZUBR
RACE
2018
kolo se nedostal pouze Zdeněk Kolář, Václav Šafránek ve Švédsku vyhrál dva třísekterý nestačil na domácího Ymera.
tové zápasy, v utkání o postup mezi nejlepší VGEJPKECNTCEGOWåKGNKVG8¾ENCX-TKUVGM#NGw-WEJ[ÿMC&CXKF.KUKEMÚ5RTKPVOWåK8¾ENCX
Mezi nejlepší osmičku se dostal Lukáš Ro- čtyři však nestačil na Španěla Martineze. -TKUVGM<FGP÷M$Q\F÷EJ/KEJCN*TKE5RTKPVåGP[-CVGąKPC-WEJ[ÿMQX¾2GVTC8GNGwÊMQX¾
sol. Ve 2. kole dokonce vyřadil nejvýše nasa- Rozhodla první sada, kterou český tenista $GCEJTCEGOWåKJQDD[/CTGM8GNGwÊM8ÊV÷\UNCX*TKE4CFGM$WTK¾PGM$GCEJTCEGåGP[
UQP
zeného Andreozziho z Itálie, pak ale prohrál ztratil v koncovce.
(lv) JQDD[2GVTC8GNGwÊMQX¾<W\CPCĄGJWNMQX¾5QÿC0QX¾MQX¾

LONDÝN, PROSTĚJOV Poslední dva zástupci prostějovského tenistu ve Wimbledonu skončili na začátku druhého týdne.
V souboji o čtvrtfinále prohráli Karolína
Plíšková a také Jiří Veselý.
Jediný Čech v hlavní soutěži nestačil na centrálním kurtu na Rafaela Nadala, se kterým neuhrál
ani set. Snažil se bojovat, španělská hrající legenda však senzaci nepřipustila a v každém setu dokázala v pravý okamžik udeřit.
„Chtěl jsem se tlačit na síť, Rafa mi to ale nedovolil. Jeho returny mě udržely na základní čáře
a při hře zezadu jsem neměl nárok. Postup do
osmifinále ale beru, z Wimbledonu si odvážím
krásné vzpomínky,“ uvedl Veselý.
Karolína Plíšková prohrála s Nizozemkou Kiki
Bertensovou, když se dostala do zápasu až za

ve Wimbledonu bylo osmifinále

Singlovým stropem Premiéra paddleboardingu

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 30

ČUNOVO, PROSTĚJOV Mistrovství Evropy v raftingu 2018 na Slovensku znovu potvrdilo jednu neochvějnou pravdu: raftaři Tomi Remont Prostějov jsou
na starém kontinentu stále nejlepší! V Čunovu se zaskvěli celkovou medailovou bilancí 10-2-3, když nejvíc excelovali pětkrát zlatí muži a čtyřikrát tituloví
veteráni (radují se na připojeném snímku). Chlapi, děkujeme!

Marek SONNEVEND

7,78/Œ

'2%</,(95236.Ü&+
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Foto: internet

Oficiálně to ještě není potvrzené, ale proslýchá se, že k volejbalistkám VK Prostějov zamíří mladá plzeňská nahrávačka.
Posun z první ligy žen do týmu úřadujících mistryň ČR, to je pro velký talent
skutečný výtah nahoru.

NICOLE ŠMÍDOVÁ

KOMETA:

Tenista TK AGROFERT Prostějov
Jiří Veselý si váží účasti v osmifinále
Wimbledonu 2018, kde vypadl se
Španělem Nadalem při své premiéře
na centrkurtu.

„POSTUP DO
DRUHÉHO TÝDNE
NA *RANDSLAMU JE
PRO Mħ OBROVSKÝ
ÔSPħCH.“

VÝROK:

Tolikáté místo zaujímají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov v novém vydání žebříčku nejlepších
evropských klubů sestavovaném
francouzským serverem www.passionhockey.com. Oproti loňsku si
polepšili o 32 příček!
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ĠÌSLO:

Tým Kohouti nevstřelil na fotbalovém METLE CUPU ani gól, ze
tří zápasů měl skóre 0:15. Přesto se
domácí mužstvo složené z pořádajících Otaslavičáků dočkalo odměny
v podobě speciální Ceny Fair Play.

DEBAKL:

Ovládnout mistrovství Evropy?
Pro raftaře Tomi Remont Prostějov v podstatě rutina. Přesto jejich
patnáct získaných medailí včetně
deseti titulů z kontinentálního
šampionátu ve slovenském Čunovu zaslouží velké ocenění.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Foto: Facebook

sport
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Martin Hirsch
– hostování SK HS Kroměříž
Dominik Neoral
– hostování SK Spartak Hulín
Michael Seèkáø
– hostování Inter Bratislava
Michal Zapletal
– hostování SK Líšeň

Odchody aktuální stav :

Matìj Biolek
– přestup 1.FC Slovácko (naposledy hostoval ve Frýdku-Místku)
Miloslav Bréda
– přestup FC Lokomotíva Košice
Tomáš Janíèek
– přestup FC Fastav Zlín
Marián Kovaøík
– přestup z FK Pohronie (předtím Vítkovice)
Martin Slaninka
– přestup MFK Frýdek-Místek
Jakub Verèimák
– přestup Partizán Bardejov
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TABULKA JARO
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12 – Filip Drešr (Konice), 11 – Daniel
Machala (Moravský Beroun), David Lacman (Moravský Beroun), David Heil
(Náměšť na Hané), 10 – Adam Obšil
(Řetězárna), Lukáš Michalčák, Jiří Kloss
(oba Maletín).

Hráèi s nejvíce
zlutÙmi kartami:

2 – Marek Hlaváč (Moravský Beroun), Martin Bayer (Hněvotín),
Petr Janoušek (Paseka), 1 – celkem
22 hráčů, nikdo z Konice.

Hráèi s nejvíce
èervenÙmi kartami:

2427 – Lukáš Michalčák (Maletín), 2383 – Lukáš Ferenčík (Hlubočky), 2364 – Michal Martinák (Paseka), 2336 – Jaroslav Kožela (Maletín), 2291 – Bronislav Pudil (Hlubočky), 2286 – Pavel Přidal (Haňovice), 2283 – David Kopřiva (Slavonín), 2279 – Martin Havlíček (Náměšť na Hané), 2275 – Martin Kaňák (Bohdíkov).

Nejvíce odehranÙch minut:

3 – Jiří Kloss (Maletín), 2 – Kamil Šebesta (Řetězárna), David Lacman (Moravský
Beroun), Miroslav Fišara (Náměšť na Hané), 1 – Roman Kamenný (Konice), Radek Bednář, Petr Dragon (oba Litovel), Martin Dostál (Náměšť na Hané), Ondřej
Vrána (Bělkovice), Zdeněk Šenk (Paseka), Jakub Strýček (Hlubočky), Aleš Fryčák
(Bohuňovice), Martin Dosoudil, Tomáš Kazár (oba Chválkovice).

Hattricky:

28 – Miroslav Fišara (Náměšť na Hané), 22 – David Lacman (Moravský Beroun),
Jiří Kloss (Maletín), 18 – Roman Kamenný (Konice), Kamil Šebesta (Řetězárna),
17 – Jaroslav Kožela (Maletín), 16 – Ondřej Vrána (Bělkovice).
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FGP STUDIO
I.A TØÍDA, SK. „A“:

dokáže navázat na dosavadní kvalitní
vystoupení. Zdá se nicméně, že se Petru
Ullmannovi podařilo sestavit vyvážený
kolektiv postavený na místních borcích,
kteří chtějí právě v konickém dresu něco
uhrát.
Plácat po ramenou se mohou i v Plumlově. Zde si duo Pavel Voráč – František
Kocourek v poslední době vyhlédlo ty
správné posily, mužstvo nesrazil ani
katastrofální vstup do podzimní části
a hráči společně zřejmě dosáhli na svůj
strop, když dokázali bodovat i s těmi nejlepšími a trochu překvapivě se právě oni
stali vítězi neoficiálního přeboru Prostějovska. Nyní tkví hlavní otazník v tom,
jak se podaří zacelit díru po nečekaném
odchodu Michala Trajera.
Velice pozitivně se prezentoval rovněž
Kostelec. Zejména v první půlce ročníku,
kdy naplno zavládla euforie po návratu
do tak vysoké soutěže. Nováčkovi patřila
v zimě velice lichotivá třetí pozice a titul
okresního půlmistra, již tehdy ale Jaro-

Hned pod Kostelcem se bodově seřadily
Čechovice s Lipovou, ve prospěch prvního jmenovaného vyzněly vzájemné
zápasy. Pro oba týmy je společné, že
pomýšlely výš, oběma ale dlouho chyběl
ryzí kanonýr, když Luďka Jahla i Martina Lišku sužovaly zdravotní patálie.
V Lipové navíc nastala první vlna generační obměny, která bude pokračovat
i v následujícím období.
Zbylé okresní kvarteto bohužel pořadí
uzavíralo a svedlo mezi sebou bratrovra-

KOMENTÁØ

slav Klimeš varoval, že se nesmí usnout
na vavřínech. Něco takového se však dle
jeho slov skutečně stalo a po spíše průměrném jaru bez výraznějších výkyvů
ani na jednu, ani na druhou stranu přišel mírný pokles, ale stále výborné páté
místo.

rr

rr

Stali jste se králi jara. Očekával jste,
že si mužstvo povede až tak dobře?
„Je to pro mě velice příjemné překvapení, ale vše se odvíjelo od kvalitní zimní
přípravy. Kluci na tréninky chodili a poctivě trénovali. A měli jsme také dobrý
začátek jarní části, zlomové bylo, že jsme
v prvních čtyřech kolech naplno bodovali. Kluci získali jistotu, začali si věřit
a tým šel obrovsky nahoru. Začali také
chodit diváci, za což jim děkuji. Podporovali nás i venku, jezdil plný autobus
a bylo vidět, že fotbal začal opět táhnout,
z čehož mám velkou radost. Před kluky
obrovsky smekám, jaro bylo excelentní, uhráli jsme osmadvacet bodů. Je to
obrovská vizitka pro kluky za poctivou
práci.“
Chvíli jste dokonce vedli celou
tabulku. Šlo by pojmenovat, co vás nakonec připravilo o prvenství?
„Litovel jsme značně proháněli a dostali
ji pod tlak, i s trochou smůly v koncovce jsme to nakonec nedotáhli. Čtyři
kola před koncem jsme byli bod před
ní a měli jsme to ve svých rukách. Tam
se lámal chleba, když jsme bohužel nezvládli domácí zápas s Pasekou a brali
jen dva body. I soupeř uznal, že jen shodou náhod a neproměněním šesti šancí
jsme vyhráli až na penalty. Potom jsme
prohráli ve Chválkovicích, zatímco Litovel vyhrála v Bohdíkově. Bojovali jsme,
soupeř byl ale kvalitní, byl na nás dobře
připraven a exceloval exligista Kazár.
Musím ale klukům poděkovat a smeknout před nimi, před startem jara v toto
asi nikdo nedoufal. Každý si myslel, že
Litovel to už má jasné a že ji nikdo atakovat nebude.“
Když bychom to vzali podrobněji,
co dávalo týmu takovou sílu?
„Přivedli jsme hráče, které jsem chtěl,
a v zimě jsme kvalitně potrénovali. S Jesencem jsme jeli na soustředění do Jaroměřic, utvořila se skvělá parta. Docházka
byla velice nadstandardní, kolem sedmdesáti osmdesáti procent, klukům se to
pak na jaře vrátilo, po stránce fyzické
i herní. Tým se ohromně semkl a pro mě
jsou podstatné týmový výkon a konečný výsledek, není důležité, kdo tu branku
dá. Kluci to začali chápat a v kabině byla
obrovská pohoda, makalo se jeden za
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druhého. Nikdo si na nic nehrál. I Adam
Širůček byl velkou osobností pro mladé
a i po tréninku se jim věnoval a dával jim
rady.“
Dalším nepostradatelným hráčem byl asi Roman Kamenný, s osmnácti brankami jasně nejlepší střelec
Konice.
„Celkově skončil na čtvrtém místě
a můžu na něj pět jen slova chvály. Nejenže dával góly, ale také pochopil mou
filozofii a to, co jsem po něm chtěl. Těžil ze své obrovské rychlosti, začal hrát
obrovsky týmově a vytvářel šance i pro
své spoluhráče. Opravdu měl výbornou
koncovku a je to již několikátá sezóna,
kdy nás střelecky táhne. Naše síla je ale
hlavně v kolektivu. Snažíme se být velice
dobře takticky připraveni na soupeře, ani
v trénincích nevidím nekázeň. Kluci se
hecují a dávají si navíc, nestalo se mi, že
bych měl včetně dorostenců na tréninku méně než dvanáct patnáct fotbalistů,
vždy tam byli dva tři gólmani.“
Zdá se, že se pod vaším vedením
změnilo mužstvo k nepoznání.
„Chtěl bych poděkovat Miloši Fajstlovi s Peťou Tichým v roli asistentů, když
jsem nemohl a hrál za Jesenec, tak za mě
výborně zaskočili. A Vojta Nehanský
spoustu věcí zařídí jako vedoucí týmu,
mám v těchto lidech oporu a mohu se na
ně spolehnout, to je pro mě také strašně
důležité. Celkově nastal obrovský progres
a nárůst týmu. Musíme se ale opět začít
soustředit a chytnout začátek, mančafty
na nás budou zase trochu jinak nachystány. Budeme muset spoustu věcí změnit
a soupeře překvapit, i co se týče standardek a signálů.
Co očekáváte od letního období?
„Postup se nepovedl, nesmí nás to ale srážet a musíme poctivě pracovat dál. Sezóna
bude velice dlouhá a těžká, znovu bude
rozhodovat podzimní část, kolik v ní se
nám podaří uhrát bodů. Pauza je velice
krátká – do devátého července jsem dal
klukům volno a už pátého srpna hrajeme
první mistrák. Tam není ani měsíc, takže
jsem zařadil tři tréninky týdně a budeme
hrát dva přípravné turnaje a jeden přátelský zápas se Zábřehem v Jesenci, to je vše.
Spíše se budeme věnovat herním věcem
než fyzické kondici.“

KONICE Na vytoužený postup do krajského přeboru to sice v případě Konice o fous nevyšlo, přesto mají v někdejším divizním městě
plno důvodů k úsměvům. Nedávno skončený ročník 2017/2018 byl
v mužském podání tím nejvydařenějším za poslední období a Petr
Ullmann se svým týmem až do posledních chvil proháněl favorizovanou a dlouhou dobu suverénní Litovel. Druhé místo nakonec
neznamenalo posun mezi krajskou elitu, ale mladý kouč byl i tak
navýsost spokojen, jaké mužstvo se mu podařilo nakombinovat
z mladíků i zkušenějších hráčů.
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Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, vstřelených branek,
žlutých karet, červených karet a odehraných minut.

Trenér: Petr Ullmann
Asistenti: Miloslav Fajstl
Petr Tichý
Vedoucí týmu: Vojtěch NEHANSKÝ

Petr BROSS
Roman KAMENÝ
Jan MOHELNÍK
Petr TICHÝ
Radim ŽONDRA

Ladislav BLAHA
Vojtěch CETKOVSKÝ
Martin KOŘENEK
Jakub KOŘENOVSKÝ
Jakub KŘESALA
Adam OŠLEJŠEK
Martin PAŠ
Lukáš RYP
Adam ŠIRŮČEK

Ladislav BÍLÝ
František BÍLÝ
Filip DREŠR
Michal JURNÍK
Luděk KNOLL
Michal OŠČÁDAL
Jaromír RUS

MIN

brankáøi

Z

SOKOL KONICE – v sezónì 2017-2018

Karel LAŠTŮVKA
Jaroslav VÉVODA
Michal ZAPLETAL
hráè

hráè

Nestalo se mi,
že bych měl včetně
dorostenců na tréninku méně než dvanáct
patnáct fotbalistů.
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Vedoucí týmu: Radek BUREŠ
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URČICE Během podzimní části to
s Určicemi vypadalo v jednu chvíli
dost nahnutě, ještě po pěti kolech
měly na kontě jen dva body a také
výchozí pozice do jara nebyla ideální.
Jenže vstup do tohoto kalendářního
roku vyšel týmu kolem nečekaně hrajícího trenéra Pavla Zbožínka na jedničku. Na deklasování Kojetína 5:0
navázaly další plné výhry z Kostelce,
Němčic i proti vedoucím Opatovicím
a bodová série se zastavila až na čísle
osm. Zbývající kola už tak povedená
nebyla, přesto tamější Sokol předvedl čtvrté nejlepší jaro a skončil jen
bod od první desítky.
„Cítil jsem v zimní přípravě velké odhodlání. Dávali jsme mraky gólů, ale také jsme
jich spoustu dostávali. Řekli jsme si, že do
jara vstoupíme dobře, že si dáme pozor na
obdržené branky. Začali jsme pracovat na
konsolidaci obrany, ustálili jsme ji a chtěli
jsme jako tým pracovat stejně kvalitně
dopředu i dozadu,“ upozornil na velkou

bolest týmu spočívající dlouhou dobu
v příliš chybující defenzivě.
Právě s tímto záměrem i Zbožínek nazul
kopačky a někdejší dlouholetý ligový hráč
znovu vstoupil na hřiště. A podařilo se.
Z podzimního účtu třiatřiceti obdržených
branek jich na jaře bylo jen sedmnáct, tedy
polovina. „Nebyl to jen můj vliv, ale chtěl
jsem mužstvu přinést, co mu chybělo, tedy
organizaci hry. Do osmého kola se nám to
dařilo perfektně a odehráli jsme několik
zápasů s čistým kontem, každý z našich
gólmanů alespoň jedno vychytal,“ pochvaloval si únik do klidných vod.
Osobně si nepřipouštěl, že by mohly nastat komplikace, jaro mohlo dopadnout
přesně opačně a podobně jako řada týmů
v minulosti mohli zažít druhý sestup
v řadě. „Prožil jsem si podobnou situaci
na vlastní kůži, když jsem přicházel z Viktorie Žižkov do Sigmy Olomouc, proto
jsem věděl, že se to dá zvládnout. Viděl
jsem to pozitivně a mužstvo si od prvního
zápasu dávalo záležet. Každý zápas hrálo

na plný pecky a viděl jsem, že kluci v sobě
mají touhu udělat skvělé jaro. A ono se
nám to povedlo,“ chválil.
Nevadilo mu ani to, že se ze středu pole
přesunul doprostřed obrany. „Já jsem
stopera nikdy nehrál a byla to pro mě
velká výzva. Myslím si, že se nám jako
celé obraně dařilo perfektně. Já se hodnotit nechci ani nemůžu. Snažil jsem se
na hřišti klukům pomoci po organizační
stránce a přinést rozvahu při rozehrávce,
jaro jsem si užil,“ usmíval se.
Tato pohoda trvala osm kol, pak nastalo
zranění, které už čtyřiačtyřicetiletého
kouče na hřiště nepustilo, stejně tak vypadl ze hry i Jaroslav Frehar a nastaly problémy. „Toto přináší fotbal a jsem rád, že jsme
se v této sestavě a rozestavení udrželi osm
kol, to bylo klíčové. Píchlo mě v zadním
stehenním svalu. Věděl jsem, že za dva tři
týdny to bude dobré, a nechtěl jsem návrat uspěchat, protože v plánu mám i další
sezónu a nechtěl jsem riskovat. Sval už je
v pořádku a těším se, až opět začneme tré-

novat,“ těší se zpět na hřiště a současně si
užíval i možnosti zapojit další hráče.
Dalším významným momentem bylo
zimní angažování dvou Josefů – záložníka
Adamce a kanonýra Holčáka. „Když jsem
je poprvé viděl v zápase, tak jsem věděl, že
takové hráče budu chtít do mužstva, a oni
perfektně zapadli. Adamcův post je sice na
místě stopera, my jsme ale spolu mluvili, že
potřebujeme i velice dobrou poziční hru
uprostřed hřiště, tam byla jeho pozice. Podával velice stabilní výkony a gólově se nám
prosadil Holčák,“ mnul si ruce.
Letní přípravu zahájil Pavel Zbožínek ve
středu jedenáctého července a do startu
nové sezóny plánuje odehrát tři čtyři přípravné zápasy. „Kádr se budeme snažit
držet pohromadě, zároveň pracujeme na
případném zkvalitnění mužstva. Věděli
jsme, že se družstvo bude tvořit, a jaro
ukázalo, že jdeme správnou cestou. Přicházejí mladí hráči z dorostu a ti starší jim
mají co předat, jsou pro ně na hřišti potřebnou oporu,“ vysvětlil nynější záměry.

„Jaro ukázalo, že jdeme správnou cestou,“ trenér Určic Pavel Zbožínek

Trenér: Pavel VORÁČ

ADAM HLADKÝ
Tomáš KOMÁREK
MICHAL TRAJER
Pavel VORÁČ
ONDŘEJ VORÁČ

Jiří HRSTKA
Karel FAJSTL
Tomáš HLADKÝ
Antonín KLVÁČEK
Jiří KRATOCHVIL
Jaroslav KŘUPKA
Petr MATOUŠEK
Michal SPÁČIL
Ladislav ŠEVCŮJ
Marcel ZABLOUDIL

PLUMLOV Králem jarní části
„B“ skupiny I.A třídy se stal Sokol
Plumlov. Tým Pavla Voráče získal
během dvanácti kol téměř třicet
bodů a protáhl se ze sedmé až na
třetí příčku, navíc jen fousek za druhý Brodek u Přerova. Postrachem
pro soupeře se stalo ofenzivní trio
Hladký, Spáčil, Trajer, které dohromady v celé sezóně nasázelo
devětatřicet branek, stejně tak se
vedlo i obraně, která při odečtení
úvodních čtyř podzimních kol inkasovala zhruba 1,3 gólu na zápas.

nenaplňovalo mě to. Hlavně zezačátku.
Jsem navíc zraněný, nemůžu trénovat,
musím stát a dívat se, jak hrají, to mi také
nepřidá. Už jsem toho chtěl i nechat, dotáhnout jen sezónu, ale vzhledem k jaru
jsem to přehodnotil.“
yy Co vás přesvědčilo?
„Trenéra vždy potěší, když kluci hrají tak,
jak si to představuju, aniž bych jim musel něco říkat. Řeknu si ‚dej to doprava‘,
kluk si zasekne a dá to doprava. Podrží
míč a posune tam, kam si myslím, že by
to měl posunout, to je super. Takže to
vypadá, že na devadesát devět procent
budu pokračovat i další rok. Pokud teda
František nemá jiné plány a náhradu za
mě.“ (smích)
yy Jakou máte představu o předsezónním období?
„Léto je krátké, už čtvrtého se hraje první mistrák. Kdybychom chtěli trénovat
měsíc, museli bychom začít hned počátkem července, což určitě nezačneme.
Myslím si, že začneme o týden později,
což nám dává tři týdny na přípravu. To
není moc. Do toho nám první víkend
zasáhne turnaj v Dobrušce, kam spousta
kluků jezdí pravidelně už řadu let, já jim
v tom bránit nebudu.“
yy Co byste tedy chtěl stihnout?
„Zůstanou dva víkendy na nějaké přáteláky, takže budeme muset improvizovat
a zahrát si i ve středu nebo místo tréninku, abychom alespoň tři sehráli. Na
druhou stranu nejsem zastáncem toho,
že bych potřeboval moc utkání. Kluky
znám a nemyslím si, že se tu objeví pět
šest nových hráčů, které budu potřebovat zkoušet. Přijdou nám dorostenci,
které taky znám, protože jsem je dva
roky trénoval. Vím, kam kdo patří, co je
schopen hrát, takže uvidíme.“

I.A třídy,“ libuje si Pavel Voráč

ho místa. Chtěl bych mít takové ambice
a jít si za tím hned od začátku. Letos to
bylo jen o vůli kluků, chtěli si zahrát fotbal a vyhrávat. Bylo to ale skvělé. Bez posily dopředu to ale bude těžké.“
yy Ale i duo Hladký-Spáčil nasázelo
samo o sobě dvacet devět gólů.
„Michal není typický útočník, on byl spíše strůjce hry, co rozdával míče. A Adam
-QPKEG\GLOÆPCXLCTPÊé¾UVKUQWV÷åGURQNÆJCNCPCFQO¾EÊRTQUVąGFÊ
je přeučený útočník, původně u nás hrál
defenzivního hráče. Je skvělý, hrozně božedný boj o to, komu v rukou zůstanou protrápily k sestupu. Tým téměř nedával
jovný, vydře spoustu balonů, udělá hodně
nakonec dva Černé Petry. Největším sko- branky a třeba v posledních třech kolech
práce, naběhá mnoho kilometrů a z jeho
kanem jarní části se bezesporu staly Ur- se netrefil ani jednou, vzadu si naopak
práce dokáží těžit ostatní hráči, navíc dočice, Pavel Zbožínek se s týmem vzepjal vždy vybral nějakou slabší chvilku. A nekáže zakončit. Když ale v útoku zůstane
k velkému výkonu a bodová série byla po čekal se ani tak slabý výsledek Němčic,
sám, tak je to špatné. Jednomu útočníkovi
podzimních nezdarech až neuvěřitelná. přestože postupovaly až dodatečně. Již
Víceméně k poklidné záchraně si nako- v I.B třídě sice vše neklapalo perfektně, yy Je třetí místo stropem pro tento to nejde, ve dvou je to vždy lepší.“
yy Takže by nemělo jít o náhodný výnec dokráčel i Protivanov, který dlou- nicméně jejich vystoupení o patro výš mančaft?
hodobě sází na stabilitu týmu a hráče nebylo vůbec povedené, jediné tři body „Pokud se nám povede sehnat nějakého sledek?
útočníka, tak si věřím zase hrát do třetí- „Potenciál v klucích je. Oni chtějí hrát, doz vlastní líhně, naopak Mostkovice už se přišly až v závěru proti Lipové.
kážou makat jeden za druhého. To je super
a na to si nemůžu stěžovat. V Plumlově je
TJ SOKOL PLUMLOV – v sezónì 2017-2018
doopravdy mužstvo na špičku I.A třídy
hráè
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a otázkou je, jak se k tomu postaví na počátku příští sezóny, jestli budou kluci ochotni
brankáøi
přijít a vyhrávat. Letos jsme udělali snad
DAVID DORSCHNER
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největší počet bodů v historii Plumlova,
Pavel KŘEČEK
1
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90
tolik se asi ještě nikdy neudělalo.“
LUKÁŠ PIŇOS
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yy Jaká je vlastně situace kolem MiDaniel SIMANDL
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chala Spáčila?
hráè
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„Pořád nás zkouší přesvědčit, že chce
skončit na vrcholu, sám se ale zmínil, že
obránci
se mu líbí, jak poslední dobou hrajeme, že
Radek BUREŠ
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186
je to dobrý fotbal. O to nám jde a myslím
Michal FABIÁNEK
25
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si, že ho přemluvíme k další spolupráci.
David GRYGLÁK
9
0
2
0
276
Doufám, že s námi bude chtít hrát i další
Jiří KIŠKA
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sezónu.“
Roman KOCOUREK
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yy A vy budete pokračovat jako treVladimír KOTLÁN
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nér?
Petr KUTNÝ
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Už jsem klukům před posledním kolem
Martin VYSLOUŽIL
25
0
2
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1500
naznačoval, že byly zápasy, kdy jsem
toho měl plné zuby, nebavilo mě to,
Zálozníci:

„Před kluky obrovsky smekám, jaro bylo excelentní,“
netajil své nadšení konický trenér Petr Ullmann

Celkem šestapadesát okresních soubojů
a tedy větších či menších derby servírovala v uplynulém ročníku I.A třída. V její
„A“ skupině sice zůstala Konice z řad
regionálních mužstev osamocena, avšak
v „B“ skupině se nakonec sešla hned osmička týmů. A bylo se na co těšit, i na co
koukat.
I když postupem neskončilo putování
žádného ze zdejších týmů, spokojenost může vládnout hned ve více táborech. Nejlépe si vedla Konice, tento tým
dokonce krátce před koncem vévodil
celému pořadí a k tomu ještě usiloval
o krajskou pohárovou trofej, nakonec
však v obou případech zůstal těsně pod
vrcholem. K její smůle se navíc nevyvinula nijak příznivě ani situace ve vyšších
soutěžích, druhé místo se tak vstupenkou
do krajského přeboru nestalo.
Co nevyšlo tentokrát, může se vydařit
napřesrok. Pokud se tedy tým srovná
s pozicí favorita a očekáváními, že se
bude opět pohybovat na špici, a pokud

OKRESNÍ PODÍVANÁ BAVILA, ALE OPĚT KOUSEK CHYBĚL „V Plumlově je mužstvo na špičku

V SEZÐNħ 2017²2018

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH

á
milujeme vecerník

anebOHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTħþEMI

fotbal extra - 3. díl

PROSTĚJOVSKO Už je to nějaký ten den, kdy se téměř celoroční kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků nadobro zastavil a začala letní přestávka. 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 předminulém vydání
jsme zahájili tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který hodlá i během krátké letní pauzy co nejlépe zmapovat účinkování všech
regionálních želízek. Předcházející pondělí jste mohli najít sumář v podání 1.SK Prostějov, minule následoval monitoring
Kralic v nejvyšší krajské soutěži. A dnes se poprvé věnujeme
I.A třídě, jejíž hodnocení dokončíme příště.

24

11

9


7
9

5

5

3


0

0


0
0

0

0

0


1

3


4
4

5

6

9


43:20

33:15


35:17
35:21

32:23

30:21

14:28

TABULKA PODZIM

13

13


13
13

13

13

13


TABULKA DOMA

Opatovice
%URGHN
Kostelec
%ČORWtQ
%HĖRY
Lipová
Plumlov
þHFKRYLFH
Protivanov
'XE
Kojetín
8UÿLFH
Mostkovice
1čPÿLFH

26
26
26
26
26
26
26
26
26

36

29


27
27

24

22

11


15
14
14
12
12
10
11
7
2

15

17
16

V
21
16

1
2



6
7
8



12
13


11
12
12
14
14
16
15
19
24

11

9
10

P
5
10

40:40
54:44
70:61
45:60
42:54
48:50
50:60
29:66
27:82

47:41

62:52
74:41

S
72:43
70:36

41
41
38
35
34
33
33
21
11

44

51
48

B
64
52

9
8



5
5
5



3
3


0
0



0
0
0



0
0


4
5



8
8
8



10
10

TABULKA JARO

13
13



13
13
13



13
13


6
4
5
4
4
1
4
1
1

2

2
2

+
1
1

29:23
27:31



14:26
19:27
15:39



15:38
18:37


TABULKA VENKU

Opatovice
Plumlov
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Vysvětlivky: Za jménem následuje počet zápasů, vstřelených branek,
žlutých karet, červených karet a odehraných minut.

Trenér: Pavel ZBOŽÍNEK
Vedoucí týmu: František HÝBL

Ondřej HALOUZKA
Petr HALOUZKA
Josef HOLČÁK
Vladimír KRAJÍČEK
Michal TRAJER

Josef ADAMEC
Michal BUREŠ
Jaroslav DRAČKA
Martin GRULICH
Jakub HANZELKA
Josef KADLEC
Tomáš MENŠÍK
Milan MOHELNÍK
Lukáš NAKLÁDAL
Richard PAUL
David SOSÍK
David STŘEBSKÝ
Matěj ŠNAJDR
Patrik VAJDÍK
Kamil ŽÁČEK

Jaroslav FREHAR
Simon HEJDUK
Přemysl MLČOCH
František PLAJNER
Vojtěch SLEZÁK
Petr VODÁK
Pavel ZBOŽÍNEK
Lukáš ZELINA
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brankáøi

Z
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Tomáš HÝBL
Lukáš MENŠÍK
Petr ŠTEVULA
hráè

hráè

Nejlepší støelci soutìze:

1 Opatovice 14 12 0 2 38:20 37
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Mostkovická fotbalistka Hana Ptáčníková
nepopírá specifikum ženského kolektivu

MOSTKOVICE Ženský fotbal
je v Česku stále více zajímavější
fenomén, který se hlásí ze všech
stran o slovo. Své přívrženkyně
má i v prostějovském regionu, kde
jsou hned dva, resp. dva a půl výběrů. Zatímco kostelecký soubor
se de facto přemístil pod hlavičku
Olomouce, ryzími zástupkyněmi
jsou týmy Držovic a Mostkovic.
Večerníku se podařilo promluvit
v mezisezónní přestávce s jednou
z fotbalistek právě mostkovického
týmu. Hana Ptačníková fotbalem
doslova žije, a tak jsme ji kapku vyzpovídali.
v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
MOKROŠ
yy Jak na to přijde, že se dá žena
spíše na mužský sport plný kontaktu, boje a tvrdých zákroků?
„Již jako malá jsem si chodila kopat na
hřiště s opačným pohlavím. Tenkrát
poblíž nebyl žádný fotbalový tým
a ženský fotbal nebyl až tak populární.
Poprvé jsem ho zkusila v sedmé třídě,
kdy jsme hrály Coca Cola cup. Poté
byl založen tým v Mostkovicích, tak
jsem si řekla, proč to nezkusit.“
yy Hrajete na pozici, která je ta
poslední před brankářkou, je to
velká odpovědnost. Jak se s ní vyrovnáváte?
„Dle mého je každý post na place

Moc často nerelaxuji, protože na to nemám
moc času, jelikož většinou se po zápase
jedu hned dívat na další jiný zápas...
náročný a nejde žádný vyzdvihovat
a bavit se o tom, který je lepší, který
je horší. Mluvím z vlastní zkušenosti,
protože jsem za svoji fotbalovou kariéru prošla snad všemi posty na hřišti
krom brankářky.“ (smích)
yy Od minulé sezóny jste asi celý
tým čekali něco víc. Jaké si myslíte, že byly příčiny ne zrovna lichotivého postavení v tabulce?
„Je to fotbal, je to sport, jednou jsi
nahoře a jednou jsi zase dole. Takhle
to funguje i v normálním životě,
důležité ale vždy je se z toho poučit
a nevzdávat to!“
yy O letní přestávce dochází
k obměně kádru, jednou z velkých změn je odchod Solange
Soares. Myslíte, že se podaří kádr
stabilizovat a najít adekvátní náhradu za Soli?
„Na hřišti nehraje jen jeden člověk,
ale musí tam pracovat celý tým. Každý máme jinou cestu osudu a Soli se
prostě rozhodla zkusit zase něco jiného. Určitě jí to nemám za zlé, takhle to
prostě ve sportu funguje, když cítí, že
to tak bude správně, tak nač ji držet.
Hodně zápasů jsme bez Soli zvládly,
tak si myslím, že to nebude žádný obrovský problém. Soli, děkujeme!“

vizitka
HANA PTAČNÍKOVÁ
✓ narodila se 4. února 1998 v Prostějově
✓ je absolventkou Střední zdravotnické školy
v Prostějově
✓ aktuálně byla přijata na obor Zdravotnický

18071210743

záchranář v Brně
✓ odmalička hraje fotbal, aktuálně je hráčkou divizního týmu Sokol
Mostkovice
✓ ze zájmu nejraději hraje tenis a poslouchá hudbu
zajímavost: ve volném čase sleduje fotbal nebo filmy s Jamesem
Bondem

yy A jak vidíte příští
sezónu vy? Kde byste se
svým týmem chtěla být v tabulce v sezóně 2018/2019?
„Velice pozitivně. (úsměv) Jelikož se
otevírá nově třetí liga a do ní postoupí největší rivalové jako je FC Vsetín
či FK Nové Sady. Tak si myslím, že
bychom se mohly umístit minimálně v lepší půlce tabulky, když budeme chtít a když budeme makat.“
yy Ženský kolektiv je přece jen
kapku jiná sociální skupina než
mužský. Zkusíme svou otázkou
trochu zašťourat, je to náročné
hodně a co trenéři muži, zvládají
vás?
„S ženským kolektivem je určitě
velice náročné pracovat, určitě by
nás občas zabili, ale zvládají to perfektně! Navíc náš trenér má už zkušenosti a školu z domu, protože má
doma mě a moji sestru Barboru, takže trochu ví, co od holek čekat.“
yy Po devadesáti minutách boje
je člověk samozřejmě vyčerpaný
a potřebuje nějaký relax. Odpočíváte u nějaké oblíbené hudby, knihy, televizního pořadu, filmu?
„Moc často nerelaxuji, protože na to nemám moc času, většinou se po zápase
jedu hned dívat na jiný zápas.“ (úsměv)
yy Nedávným fenoménem bylo
fotbalové mistrovství světa. Měla
jste oblíbený tým, komu jste přála?
„Můj oblíbený tým je SK Slavia Praha, kde ale převážně s kamarádkou
sledujeme právě jen ženský kádr.
Na šampionátu jsem fandila Belgii
a Portugalsku.“
yy Velký vliv na sportovní kariéru má i osobní život. Jste úspěšnou maturantkou a jistě chcete
studovat dál, neovlivní studium
v nějakém jiném městě vaši míst-

ní fotbalovou budoucnost?
Nebude vám třeba někde
„hozeno laso“, jak se ve
sportu říká?
„Budu studovat v Brně,
kde bych později
chtěla
budovat
i svůj osobní život, těžko říct
jak to bude dál.

Nechávám tomu volný průběh a o budoucnosti zas tak nepřemýšlím, snažím se žít tady a teď. Všechny ty věci,
které člověk chce, přijdou až v tu správnou chvíli. A ve chvíli, kdy to nejméně
čekáme, proto je lepší nic neplánovat,
život si to stejně udělá, jak chce on.“
yy Co byste chtěla vzkázat čtenářům Večerníku?
„Děkuji za přečtení, pokud jste to
zvládli až do konce. (smích) A samotnému Večerníku děkuji za příležitost vyslovení vlastního názoru.
A jak se říká sportu zdar a fotbalu
zvlášť!“

Foto: Josef Popelka
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Nové posily VK? Stále
v tajnosti!
zjistili jsme

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Když vezmeme všech předchozích jedenáct
let existence volejbalového oddílu VK Prostějov, tak v polovině července vždy byla známa alespoň většina hráčského
kádru pro další sezónu, pokud ne kompletně celý. Současná
realita směrem k nadcházejícímu ročníku 2018/19? Z informačního hlediska výrazně chudší.

Vedení vékáčka během června oznámilo šestici plejerek, jež na soupisce
„A“-družstva žen nadále zůstávají.
Jsou jimi nahrávačka Michaela Zatloukalová, blokařka Gabriela Kozmík, smečařky Lucie Nová a Aneta
Weidenthalerová, univerzálka Helena Horká a libero Tereza Slavíková.
K nimž lze přiřadit ještě jinou mladou
naději z juniorek, smečařku Terezu
Balákovou.

Kossányiová odešla do polského Krakowa,

KP Brno angažovalo polskou

smečařku Skibu

PROSTĚJOV Už delší dobu se vědělo, že reprezentační smečařka Andrea
Kossányiová nebude pokračovat v týmu prostějovských volejbalistek.
Spíš to nějakou dobu vypadalo, že následuje příkladu svých
dvou parťaček Kovářové s Trnkovou a přestoupí k největšímu rivalovi VK do Olomouce.
Vedení UP si na brzy pětadvacetiletou plejerku brousilo zuby,
ovšem nakonec si muselo nechat zajít chuť. „My jsme o služby
Kossányiové měli zájem, protože po skončení smlouvy v Prostějově byla volnou hráčkou. Nicméně jsme nebyli sami a myslím, že se rozhodla pro zahraniční angažmá,“ řekl lodivod
úpéčka Jiří Teplý pro webové stránky hanáckého oddílu.
Smečařskou posilu teď musí hledat jinde, velmi pravděpodobně v cizině. A co Andrea? Ta si mezitím již našla
své nové působiště v Polsku, kde
strávila dva roky (2015 až 2017)
v Impelu Wroclaw. „Tentokrát
Kossy jde do ambiciózního klubu Proxima Krakow, kde se opět
sejde s Vinci, tedy s Pavlou Vincourovou, která za nás dřív taky hrávala,“ poskytl zajímavou informaci sportovní manažer vékáčka Miroslav Čada.
Kdo na přestupovém trhu vůbec nelení, to je Královo
Pole. Brněnský klub totiž oznámil příchod další hráčské posily,
kterou aktuálně je polská smečařka Agata Skiba. Sedmadvacetiletá a 184 centimetrů vysoká žena dosud působila výhradně
v rodném Polsku, naposledy v družstvu Solna Wieliczka ze
druhé nejvyšší soutěže. „KP má jasné cíle a medailové ambice, proto jsem se rozhodla odejít do
České republiky, konkrétně do Brna,“ ozřejmila Skiba, co ji na jih Moravy přilákalo.
(son)

volejbal
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Co však nové posily? „Jejich
jména zveřejníme nejdříve během července, pravděpodobně až
v jeho polovině,“ nabádal tehdy
k trpělivosti předseda správní
rady VK Petr Chytil. Zmíněná
doba uběhla, leč prozrazení
nově příchozích volejbalistek se stále
nekoná. „Pořád platí, že posily zatím
nebudeme odhalovat,“ odpověděl
Večerníku na otázku nový sportovní
manažer prostějovského klubu Miroslav Čada.
Proč ale vůbec takové otálení? Vždyť
podle našich zjištění je celý hráčský
kádr vékáčka již delší dobu pohromadě, i čerstvé akvizice mají podepsané smlouvy. Možné úskalí však prý
spočívá ve financích. Stále totiž není

definitivně dořešeno, kolik přesně
peněz bude mít VK pro příští sezónu
k dispozici.
Tím pádem se může stát, že některá
z posil nakonec do hanáckého oddílu nezamíří, neboť její angažování
zruší reálné ekonomické možnosti.
A klubový šéf za dané situace nechce raději zveřejnit jméno žádné
z nových členek mančaftu, než bude
ohledně sníženého rozpočtu úplně
jasno.
Uvidíme, jestli přetrvávající embargo
vyprší aspoň se startem týmové přípravy, tedy 30. července…
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PROSTĚJOV V podstatě od vzniku VK
Prostějov bylo každoročním koloritem
předsezónní přípravy to, že ženský tým
hanáckého oddílu absolvoval během září
či října většinou hned několik přátelských
turnajů v cizině. Nyní se však tahle zvyklost mění a přednost dostanou akce na
území České republiky.
„Rozumnější klubové ekonomice musí logicky odpovídat i turnajová náplň v přípravném
období,“ potvrdil sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada, který byl ještě coby hlavní
kouč zvyklý na pozdně letní či raně podzimní výjezdy do Itálie, Francie nebo Německa,
v posledních letech alespoň do Polska.

Tým pod vedením jeho trenérského nástupce
Lubomíra Petráše si nyní bude muset vystačit
s tuzemskými kláními. „Předběžně domluvenou
máme účast na turnaji v Olomouci, operativně
se pak můžeme přihlásit na některé z dalších tradičních přípraváků, například na Olympu Praha,
v Přerově či v Ostravě,“ prozradil Čada.
Záležet bude na momentální situaci. „Třeba
s Libercem jsme se dopředu bavili o jednorázových vzájemných zápasech, takových
přáteláků můžeme později dohodnout víc
i proti jiným soupeřům z ČR. Za hranice už
každopádně cestovat k tréninkovým utkáním
nebudeme. Buď vůbec, nebo jen výjimečně,“
potvrdil Čada.
(son)

Ženský ČESKÝ POHÁR bude

s hojnější účastí než dříve
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Soli pobÙvá tøi
mìsíce v Brazílii
Prostějov (son) - Solange Soares
je rodilá Brazilka z Ria de Janeira,
která už skoro dvacet let volejbalově
pracuje v Evropě. Někdejší hráčka +
kapitánka VK Prostějov momentálně
v klubu již čtvrtým rokem pokračuje
coby kondiční trenérka i lodivodka
mládeže. A pracovní zaneprázdnění
ji během posledních několika sezón
pouštělo do Jižní Ameriky vždy jen na
krátkou dobu.
„Domů se dostanu pokaždé jedině
v létě, a to na méně času, než bych
ráda. Ale práce je práce, nestěžuju si,“
říkala Soli v loňském rozhovoru. Před
rokem strávila v Brazílii opět pouze
tři nebo čtyři prázdninové týdny, které rozdělila mezi věnování se rodině
a trenérské sebevzdělávání. Její pobyt
na opačném konci zeměkoule ohraničil závěr mládežnické přípravy v jednom ročníku a start tréninkového
procesu žen zkraje sezóny nové.
Tentokrát ale Prostějov opustila dříve,
už v první polovině května – byla uvolněna z povinností u starších žákyň.
A zpátky se vrátí koncem července
po necelých třech měsících. „Soli ten
delší čas využije jak k osobnímu volnu, tak k vyřízení všech potřebných
licencí volejbalové trenérky, k různým
stážím, seminářům a podobně. Po návratu se pak hned přihlásí na studium
české trenérské licence 1,“ prozradil
dobře informovaný sportovní manažer vékáčka Miroslav Čada.
Pro sezónu 2018/19 bude Soares
nadále kondiční specialistkou u žen
VK a nově povede zdejší volejbalové
kadetky.

Juniorky TJ OP
a postup" TeË ne
Prostějov (son) - Na konci předminulého soutěžního ročníku dělil
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov
malinký kousek od postupu z krajského přeboru juniorek do ligy ČR
U19. Během uplynulé sezóny se
chtěly o splnění tohoto cíle pokusit
znovu, ale tentokrát se ukázal být
vysoko nad jejich síly. KP vyhrál a do
kvalifikace o druhou nejvyšší soutěž
pronikl suverénní Šternberk B.
„Šlo o tamní extraligové kadetky
doplňované i některými juniorkami, tenhle celek byl v kraji jasně
nejlepší. Mě potěšilo, že jsme po
slabším začátku postupně šli výkonnostně nahoru a v úplném závěru
těsně vybojovali aspoň druhé místo
před Šumperkem i Litovlí. Sice to
nic podstatného neřešilo, ale vyšší umístění člověka přesto potěší.
Holky ukázaly, že taky něco umí,“
hodnotil hlavní trenér ópéčka Ladislav Sypko.
Své ambice na případný posun do
juniorské ligy dlouhodobě nebalí, ovšem momentálně je až tolik
nehrotí. „Směrem do příští sezóny
budeme mít v družstvu jen několik děvčat, jejichž herní úroveň by
časem mohla odpovídat ligovým
kvalitám. Ty ostatní se ještě musí
hodně učit i zlepšovat a nemělo by
smysl na ně příliš tlačit. Samozřejmě
bude záležet i na týmovém obsazení
krajského přeboru, ale my se nikam
za každou cenu nepohrneme. Podstatné je, aby holky volejbal bavil
a postupně se zlepšovaly,“ zdůraznil
Sypko.

Prostějovanky zatím soupeře neznají, dozví se ho až později
PROSTĚJOV O poznání víc klubů než
v minulých letech se přihlásilo do Českého poháru žen. Jeho další ročník 2018/19
absolvuje dvacet družstev, z nichž jedním
samozřejmě budou volejbalistky VK Prostějov. Obhájkyně trofeje a její desetinásobné držitelky.
Svého protivníka však ještě neznají, musí počkat na výsledky úvodního kola. Do něj byla
nalosována desítka oddílů z nižších soutěží,
které změří síly týden před koncem září ve
třech základních skupinách.
Extraligové týmy se zapojí až po půlce října
od druhého dějství, kde už jsou známy dvojice Ostrava – Frýdek-Místek a Šternberk

– Přerov. Další soupeřící dua spatří světlo
světa teprve po zahajovacím kole, přičemž
kromě Prostějova jsou z tuzemské elity nasazeny i Olomouc, KP Brno, Liberec, Olymp
Praha a VK Brno.

Národní pohárová soutěž pak stejně jako
letos v zimě vyvrcholí závěrečným turnajem
Final Four 2. + 3. února na zatím neurčeném
místě, o němž rozhodne výběrové řízení
z přihlášených adeptů pořadatelství.

Los Èeského poháru ve volejbalu zen 2018/1
-1.1 \¾ąÊ
5MWRKPC# 2N\Gÿ .QMQOQVKXC2N\Gÿ<i2N\Gÿ5QMQNäKåMQX5-6ąGDÊP
5MWRKPC$ 6WTPQX <KMWFC6WTPQX5QMQN&QDąKEJQXKEGèGTXGPÚ-QUVGNGE
5MWRKPC% $TPQ -2$TPQ$,WPKQT$TPQ0QXÚ,KéÊP
-1.1 ąÊLPC
5QMQNiVGTPDGTMt8QNGLDCN2ąGTQX6,1UVTCXCt5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM&CNwÊFXQLKEGDWFQW
TQ\NQUQX¾P[CåRQUMQPéGPÊMQNC\RQUVWRWLÊEÊEJVÚOčCPCUC\GPÆwGUVKEG8-2TQUV÷LQX
721NQOQWE-2$TPQ&WMNC.KDGTGE1N[OR2TCJC8-$TPQ
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1DJCLQDWXwCMDWFQWOÊVRQQUNCDGPÊJT¾éUMÆJQM¾FTWUNQåKVQW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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krumsínský haná cup

Ohlédnutí šéfa Haná Cupu za 21. ročníkem
Martin Ošťádal s odstupem času hodnotí
turnaj v malé kopané pořádaný TJ Krumsín
PROSTĚJOV Po jednadvacáté se uskutečnil Krumsínský
Haná Cup. Hlavním organizátorem největšího turnaje v malé
kopané na Prostějovsku znovu byl Martin Ošťádal, který tím
pádem je nejpovolanějším člověkem pro jeho zhodnocení.
Večerník coby mediální partner akce mu dal prostor k tradičnímu podrobnějšímu ohlédnutí.

Marek SONNEVEND
„V první řadě jsem strašně rád, že se
turnaj konal. Málokdo věřil, že se nám
podaří tradici obnovit. V zimě ale proběhly nové volby výboru TJ Krumsín.
Podařilo se tím odstranit negativní vlivy,
které stály za roční pauzou. Nebudu zastírat, že tato přestávka turnaji uškodila.
Bylo to vidět již na počtu účastníků. Do
poslední chvíle jsem oslovoval týmy,
volal a psal jsem… Nakonec se podařilo dát dohromady 24 mužstev. Pokud
se podívám na okolní turnaje, nebylo to
zase tak málo, jak by se mohlo na první
pohled zdát.
Měli jsme v plánu některé změny, hlavně
v jídle. To se nakonec nestalo, protože
ještě týden před uzávěrkou jsme měli asi
13 týmů. Tohle bychom rádi napravili
v příštím roce. Odešli od nás bohužel
někteří sponzoři. Nijak podstatně to ale
průběh turnaje neovlivnilo. Budeme
hledat nové partnery pro příští ročník
a budeme rádi, když nám ti stávající zachovají svoji přízeň. Nedílnou součástí
našeho turnaje je již pěknou řádku let
paní senátorka Božena Sekaninová. Bez
ní si náš turnaj už neumím ani představit.
Strávila tam s námi oba dny a trpělivě diskutovala s účastníky. I ona pomáhá tomu,
že náš turnaj má takovou tu přátelskou
atmosféru.

Po roční pauze byla cítit na všech velká
energie a odhodlání. Chtěli jsme dokázat záškodníkům a zlým jazykům, že
kvalitní turnaj dokážeme udělat i bez
nich. A troufám si tvrdit, že i lépe a ve
větší pohodě. Celý výbor TJ Krumsín,
a nejen on, makal celý týden před turnajem jako jeden muž. Bylo to zase jako za
starých časů. To je důvod, proč mě turnaj
tak baví. Je jedno, že někomu je čtyřicet
a někomu táhne na osmdesát. Za to
všem z nich patří obrovské poděkování.
A nejen jim…
Na turnaji nám pomáhají i lidé, kteří nejsou ani členy TJ Krumsín. Jsou to naši kamarádi a známí i s rodinami. Všichni pracují po celou dobu turnaje bez nároku na
odměnu, což je v dnešní době věc přímo
nevídaná. Strašně mě těší, že po skončení začaly chodit velmi kladné reakce na
Haná Cup od samotných hráčů a týmů.
To je to pravé ocenění za naše snažení.
Program jsme začali nezvykle až ve
12.30 hodin. Čtyři šestičlenné skupiny
se ukázaly být dobrou volbou. Nedošlo
k nějakým významným klopýtnutím
favoritů. Od začátku se profilovali kandidáti na vítězství. Turnajem proplouvali suverénně FC Relax Prostějov a FC
PIVO. Také FC ORANGE prošel prvním hracím dnem dokonce bez jediného obdrženého gólu. Překvapivě se dařilo týmům AC Sparta Praha a ORESVO

PLUMLOV. Sparta remizovala s Relaxem, zbytek zápasů vyhrála. Snad jediným překvapením základních skupin
byl konec pro BVD už v první hrací
den. Parádní fotbal předváděl také FC
Litrpool. Počasí vydrželo až do večera,
takže pátek se dohrál podle plánu. Na
odreagování byla pro hráče a návštěvníky turnaje připravena večerní akce. DJ
Pavel Švestka rozjel velkou noční party.
Někteří to bohužel tradičně přehnali
a bylo to znát na jejich nedělních výkonech. Odnesla to právě Sparta. Kluky
bylo večer hodně vidět, ale neděle je
nezastihla v ideálním rozpoložení.
Nedělní osmifinálové skupiny podle
mého názoru dopadly podle očekávání. Překvapením byl možná jen postup
plumlovského ORESVA. Kluci ale
makali jako tým a jejich trpělivá hra přinášela ovoce. Ve čtvrtfinále už se jiskřilo.
Relax postoupil do semifinále až po
penaltách přes FC Litrpool. FC PIVO
rozdrtilo 6:1 FC ORANGE. Tolik gólů
při vzájemném měření sil právě těchto
týmů málokdo čekal. Semifinále se stalo jasnou záležitostí pro Relax, konické
Vyprahlo to odneslo pěti góly. FC PIVO
nakonec zvládlo druhý semifinálový
zápas s ORESVEM Plumlov. Plumlováci mohli být na své účinkování na turnaji
patřičně hrdí. Tento tým na třetí místo
předem určitě nikdo netipoval. Finále
mezi Relaxem a FC PIVO bylo hodně
nervózní, trošku i vinou rozhodčích. Někteří hráči zbytečně faulovali, někteří zase
příliš ochotně padali. FC PIVO to nakonec zvládlo a konečné vítězství mu zaručilo pořádnou finanční odměnu, krásný
dort i spoustu dalších cen. Po vyhlášení
kluci dort naporcovali a rozdali ho všem

*NCXPÊQTICPK\¾VQT-TWOUÊPUMÆJQ*CP¾%WRW/CTVKP1wċ¾FCN PCJQąG URQNGéP÷URCVTQPMQWVWTPCLGUGP¾VQTMQW$QåGPQW
5GMCPKPQXQW FQNGWRTQUVąGF CFCNwÊOKéNGP[RQąCFCVGNUMÆJQVÚOWVWTPCLG
Foto: Marek Sonnevend

kolem, hlavně dětem. Moc krásné gesto
zakončilo letošní 21. ročník Krumsínského Haná Cupu.
Na konec bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se na turnaji podíleli. Jednak výboru TJ Krumsín kolem
předsedy Richarda Hofmana, ale také
všem, kteří se 24 hodin denně starali
o návštěvníky turnaje v bufetech. V neposlední řadě chci poděkovat všem
sponzorům a partnerům za finanční
a věcné dary. Skvělou práci odvedl také
náš mediální partner, kterým je PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Dostali jsme
opravdu velký prostor a i zásluhou vašich novin se na turnaj po roční pauze
vrátili jak týmy, tak také návštěvníci a fanoušci. Za sebe a za výbor TJ Krumsín
mohu slíbit, že příští rok turnaj bude!
Termín už teď řešíme a včas se ho dozvíte.”

Za týden v příštím
vydání Večerníku
dokončíme hodnocení
letošního Krumsínského
Haná Cupu fotostranou
s osmi nejlepšími týmy
turnaje včetně jejich
hráčských soupisek!
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STATISTICKÉ

ZAJÍMAVOSTI TURNAJE
KRUMSÍN Pro dnešní ohlédnutí za Krumsínským Haná Cupem
2018 jsme vyhmátli několik číselných zajímavostí, tedy takový malý
pohled statistickou optikou.
FC PIVO BEZ JEDINÉ ZTRÁTY.
Naprosto impozantní byla bilance
konečných vítězů akce, neboť tým
FC PIVO vyhrál všech jedenáct svých
turnajových zápasů a dosáhl přitom
fantastického skóre 51:3! Nezbývá než
smeknout.
RELAX PROHRÁL AŽ VE FINÁLE. Deset utkání držel neporazitelnost
na letošním 21. ročníku trojnásobný
premiant Haná Cupu, jenž podlehl
teprve ve finálové bitvě. Bilance FC
Relax Prostějov nakonec vyzněla také
kvalitně: osm vítězství, dvě remízy
a jedna prohra, skóre 35:7.
FC ORANGE DLOUHO S ČISTÝM KONTEM. Jako tank projížděl
kláním v Krumsíně výběr FC ORANGE, který neinkasoval ani gól v celé

základní skupině i ve většině té osmifinálové – úhrnně sedm střetnutí! Teprve v posledním duelu grupy F padl
0:1 s AC Vyprahlo Konice a následně
vyfasoval čtvrtfinálový debakl 1:6 od
suverénního FC PIVO.
BEZ BODU DVA MANČAFTY.
Pouze duo kolektivů odjelo z Haná
Cupu 2018 s nulou na kontě získaných
bodů. Těmito nešťastníky se stali Olé
tým a Kladivouni.
NEJHORŠÍ SKÓRE MĚLI PIFNÍ
UPÍŘI. Družstvo s krásně vymyšleným názvem sice urvalo bodík za
remízu 2:2 s Indianou Plumlov, ale
celkově zaknihovalo nejméně příznivý
poměr vstřelených a obdržených branek 3:32.
NEJVYŠŠÍ VÝHRA PRO RED
BRNO. Jihomoravská parta složená
z futsalistů brněnského Hellasu deklasovala Olé tým 13:0, což byl top debakl aktuálního ročníku krumsínského
podniku v malé kopané.
(son)

TOP fanynka
letošního
Haná Cupu Projevila se síla dobré značky
*LOSA VEĠERNÍKU
Marek SONNEVEND

KRUMSÍN Fotbalový areál v Krumsíně se po dvou
letech opět zaplnil desítkami sportumilovných lidí.
Díky Haná Cupu 2018 to na dva dny byli nejen aktivní
vyznavači malé kopané, ale také jejich rodinní příslušníci a kamarádi i jinak nezainteresovaní fandové, které
turnaj zajímal čistě z diváckého hlediska.
Příznivců se takhle protočilo okolo hřiště TJ během pátku
a soboty možná až pár stovek, přičemž atmosféra logicky
rostla s blížícím se koncem akce. Až vyvrcholila při závěrečných duelech vyřazovacího play off.
Stříbrný tým aktuálního 21. ročníku se přitom celou dobu
klání mohl spolehnout na hlasitou podporu jedné krásné
fanynky. Šlo o manželku nejmenovaného hráče FC Relax
(CP[PMC4GNCZW2TQUV÷LQXQUNCXWLGéVXTVHKP¾NQXÚRQUVWR Prostějov, která kromě vytrvalého povzbuzování svého
RQRGPCNVQXÆOFTCOCVWU(%.KVTRQQN
muže a jeho parťáků stíhala ještě i starat se o dvě taktéž příFoto: Marek Sonnevend tomné malé děti. Rodina musí držet pohromadě! (son)

Když musel být loňský ročník Haná
Cupu kvůli neshodám uvnitř pořadatelské TJ Krusmín zrušen, nevypadalo to s jeho další budoucností vůbec
dobře. A největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku se ocitl ve vážném
existenčním ohrožení.
Asi každý si tehdy říkal, jaká hrozná
škoda by byla o takový sportovní
klenot navždy přijít. Vždyť krumsínské klání se za dvacet let svého
trvání vypracovalo v početně obsazené a herně i organizačně kvalitní
měření sil, které vždy zkraje letních
prázdnin přinášelo vícedenní radost

jak samotným fotbalistům, tak všem
okolo.
Naštěstí se černý scénář nenaplnil,
místo toho Haná Cup znovu ožil. Klíčová přitom byla vzájemná domluva
v tělovýchovné jednotě, po níž mohl
hlavní organizátor Martin Ošťádal se
svými spolupracovníky opětovně nastartovat veškeré přípravy jednadvacátého ročníku.
Otázkou však bylo, v jaké formě se
do loňska tolik úspěšný podnik vrátí.
Bude o něj po ročním výpadku vůbec
zájem? A co úroveň? Podaří se udržet
vysoko nastavenou laťku, nebo nasta-

nou problémy, které oblíbený turnaj
v předchozích letech nepotkávaly?
Nic z toho naštěstí nenastalo a Krumsínský Haná Cup 2018 byl zase po
všech stránkách výstavní, potvrdil sílu
své oprávněně dobré značky. Ano,
přihlásilo se „jen“ dvacet čtyři týmů,
ale co by za takový počet jinde dali?
A osobně nepochybuji o tom, že zdárně obnovená tradice rychle přiláká
zpátky další zúčastněná mužstva či
úplně nová, tudíž mančaftů za rok určitě bude dohromady minimálně třicet.
Pořadatelům to za jejich nadšení i um
přeji z celého srdce.

