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ČEKANÁ

se objevil
v V HOKEJOVÉM VÝBĚRU PRO ZOH! NBEOMBA!
CO ŘÍKÁ NA KRITIKU NOMINACE? JAK SE TĚŠÍ DO SOČI?
KDY A KDE SE SKVĚLOU ZPRÁVU DOZVĚDĚL?
Exkluzivní rozhovor s jediným prostějovským olympionikem čtěte na straně 32
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TRAGICKÝ MASAKR Hrůzné chvilky
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za Ohrozimí

DVA MRTVÍ MLADÍCI,
třetí se
probral
v nemocnici
čtěte na
straně 8

To se nemělo stát! Tragickou havárii z nedělního rána nepřežili David Hunka ( 19, na
snímku vlevo) a Martin Petržílka ( 26). Co bylo příčinou tvrdé srážky Alfy Romeo se stromem je předmětem šetření policie.
2x foto: facebook, 1x foto: HZS Olomouckého kraje

starosty Ptení
Jiří Porteš: „Volali mi,
že syn se zabil. A on
byl doma v posteli...“
Ptení/mik - Neskutečně krušnou neděli prožil včera
starosta Ptení Jiří Porteš.
Někteří lidé mu totiž pohřbili
vlastního syna Michala a ti
blízcí mu okamžitě kondolovali! Naštěstí se to v tomto
případě ukázalo jako hodně
„V pět hodin ráno mi volali,
že můj syn se zabil s dalšíma
klukama v autě u Ohrozimi.
Byl to hroznej šok, zhroutil
se mi v tu chvíli celý svět! Ale
jen na minutu... Pak jsem
vletěl do Michalova pokoje

Foto: archiv Večerníku
a zdráv, a v tom autě smrti
rozhodně nebyl,“ oddechnul
si Jiří Porteš.
Vzápětí Večerníku potvrdil,
že tři mladí muži, jedoucí
v onom autě, byli kamarádi
a velmi dobře je znal i jeho
syn Michal. „Ano, často
s nimi jezdil po diskotékách
a zábavách. Včera se mu ale
nikam nechtělo a tak zůstal
doma. Možná tak přežil svoji
vlastní smrt...,“ spadl kámen
ze srdce oblíbenému ptenskému starostovi.

a on klidně spal v posteli,“
svěřil se Večerníku uplynulou
neděli 12. ledna s otřesným
zážitkem ptenský starosta.
Člověku, který mi to volal,
nic nezazlívám. Muselo
dojít k nějaké dezinformaci,
protože během neděle mi
telefonovalo asi deset dalších
známých a vyjadřovali soustrast. Co mi pak oba synové
vykládali, tak na facebooku
už v diskuzích Michala
také všichni pohřbívali. Ale
mohu všem vzkázat, že je živ

INZERCE

BAR OMEGA
.KDWwKPMC2TQUV÷LQX
a
*QURčFMC0#<#568%'
.KFKEM¾2TQUV÷LQX

<8

ZKsKE:>Wa1W/z^<s >KhEh
ϬĐŵ

Øϱ

WŽƐŬůĄĚĞũƚĞƐŝƉŝǌǌƵ
ǌƓĞƐƚŝƌƽǌŶǉĐŚŬŽƵƐŬƽ͊

ƌŽǌǀ

ĚϯŬŽƵ

ƐŬƽ

ŝǌǌĂ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ƐƉ

730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády
Wolkerova 37, PV
9 771212 667008

2

www.nasepovleceni.cz
w
çoäææ
æÛí
íéæÙÚÜ
582 346 300

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Skákal
á po zvířatech
íř
Předminulý víkend v noci ze
soboty 4. na neděli 5. ledna
byla na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka zaznamenána
městským kamerovým systémem tříčlenná skupina u Betléma. Jeden z dvojice mužů
vstoupil dovnitř a poskakoval
po zvířatech. Strážníci chlapíka
z místa vykázali. Zkontrolovali,
j
ppočínáním nedošlo k
zda jeho
poškození. Újma na Betlému
naštěstí zjištěna nebyla. Tentokrát třiatřicetiletý muž za své
počínání vyšel jen s domluvou.

Muž kopal do dveří
a napadal přítelkyni
Muž v podnapilém stavu se
předminulou neděli 5. ledna
choval k třiapadesátileté přítelkyni neurvale a odejít z bytu
odmítal. Přivolaní strážníci vyzvali chlapíka k opuštění těchto
prostor. Výzvy sice uposlechl,
ale při odcházení se z nenadání
vrhl na ženu a strhl ji z krku dva
řetízky se slovy, že jsou jeho,
a poté měl snahu z místa odejít.
V tom mu hlídka zabránila a řetízky majitelce vrátila. Dotyčný
se vstupu do bytu dožadoval
i na druhý den. Nejprve měl kopat do dveří bytu, a jelikož mu
žena po předchozí zkušenosti
jeho nepřístojného chování neotevřela, dům opustil a potácel
se venku na chodníku. Vzhledem k opakovanému agresivnímu chování a silné opilosti byl
devětapadesátiletý muž přepraven na záchytnou stanici. Jeho
neurvalé chování pak bude řešit
správní orgán.

Nalil mladistvému
Předminulý pátek 3. ledna v nočních hodinách strážníci zkontrolovali šest barů a restaurací, zda v
nich nedochází k nalévání alkoholických nápojů mladistvým.
Zjištěn byl jeden případ, kdy obsluha podala osobě mladší osmnácti alkohol. Tímto jednáním
se jednatřicetiletý číšník dopustil
přestupku, který s ním byl vyřešen na místě blokovou pokutou.
Ta může dosáhnout výše až jednoho tisíce korun.

Falešní tři králové?
V neděli 5. ledna v době od
18.00 do 20.00 hodin vyjížděla
hlídka třikrát na telefonická sdělení, kdy oznamovatelé pojali
podezření o pohybu falešných
tří králů. Jednalo se o lokality
y
v ulici Bratří Čapků, Čechovické a na sídlišti E. Beneše. Strážníci každou lokalitu důsledně
zkontrolovali, ale ani v jednom
případě se nepodařilo uvedené
osoby nalézt.

Chycen při činu!
Rovněž předminulou neděli
5. ledna v dopoledních hodinách na žádost policisty z operačního střediska byla hlídka
strážníků vyslána do areálu
Agrostroje, kde měl muž krást
železo. Na místě se již nacházeli
policisté. Po dohodě na taktice
zákroku strážníci přelezli betonový plot, aby se dostali k podezřelému. Uvnitř areálu spatřili
dotyčného, jak strhává plechy
ze zdi a mačká je na hromadu.
Ten, jakmile hlídku zpozoroval,
dal se na útěk. Strážníci se vydali za ním. Na opakované výzvy
nereagoval a pelášil směrem k
plechovému oplocení. Po jeho
zdolání skončil v rukou policistů, kteří na něj na druhé straně
čekali. Nejednalo se o neznámou osobu. Jednadvacetiletý
mladík byl již za majetkovou
trestnou činnost odsouzen.
Tentokrát měl v úmyslu odnést
železo v hodnotě devíti tisíc korun, čímž mu hrozí odnětí svobody až na tři léta.
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LUPIČ Z BRUTUSU MLUVIL HANÁCKÝM DIALEKTEM
Policie zveřejnila video z přepadení až po devatenácti dnech...

Už 19. prosince loňského roku došlo v prostějovském
občerstvení Brutus v Plumlovské ulici k loupežnému
přepadení. Dosud neznámý pachatel zde ve čtyři hodiny ráno s pistolí v ruce vymámil na obsluze přes pět
tisíc korun. Přestože majitel provozovny s nepřetržitým
provozem poskytl videozáznam z průmyslové kamery
ihned po přepadení policii, ta jej se žádostí o pomoc
při pátrání zveřejnila teprve až v úterý 7. ledna! Proč
policie tak dlouho držela informace pod pokličkou?
Prostějov/mik
Ve čtvrtek 19. prosince 2013
krátce před čtvrtou hodinou
ráno vstoupil do uvedené prodejny zatím neznámý pachatel
maskovaný kuklou. „Na obsluhu namířil krátkou střelnou
zbraň a se slovy, aby mu vydala všechny peníze, ji přinutil k vydání částky. Žena mu
z obavy o život vydala řádově několik tisíc korun. S nimi
pak neznámý pachatel z místa
činu utekl. Při loupežném přepadení neutrpěla žena zranění,“ připomněla případ Irena
Urbánková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím,
že policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání zvlášť
závažného zločinu loupeže, za
který pachateli hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
Přes veškerou intenzitu zmiňovaného pátrání je ale nutno
podotknout, že policie držela
podrobnosti a hlavně videozáznam z přepadení v tajnosti
a nedala tak veřejnosti okamžitě šanci pomoci identifikovat pachatele. Záznam
s postavou lupiče poskytla
médiím až uplynulé úterý!
„Podle popisu se mělo jednat

o muže ve věku kolem třiceti
let, vysokého kolem stopětasedmdesáti centimetrů, štíhlé
postavy. V obličeji byl maskován kuklou s otvorem pro oči.
V pravé ruce držel krátkou
střelnou zbraň. Na jedné ruce,
pravděpodobně na levé, měl
stříbrný prsten ve tvaru kroužku s nějakým rytím. Mluvil
místním hanáckým dialektem
a na sobě měl tmavé oblečení,“
uvedla k popisu mluvčí krajské
policie Irena Urbánková.
Těžko už nyní spekulovat
o tom, proč pátrací relaci zveřejnila policie až tak pozdě.
Podle názoru Večerníku tak
měla učinit okamžitě, kdokoliv z občanů mohl lupiče
poznat a mohl tak už třeba
dávno sedět ve vazbě! Takto
je stále na svobodě a nebezpečný celé společnosti...
Přesto i tak je nyní potřeba
policii pomoci. „Policie ČR
v Prostějově se tímto obrací
na širokou veřejnost se žádostí
o pomoc při objasnění tohoto

Poznáte postavu? Přestože lupiči díky jeho maskování není vidět do
tváře, někdo z občanů by jej mohl poznat podle oblečení či postavy.
Foto: Policie ČR
loupežného přepadení. Jaké- telefonní linku 974 781 336,
koliv poznatky či informace, případně na kteroukoliv polikteré by vedly k objasnění cejní služebnu nebo kdykoliv
případu, mohou občané v pra- na bezplatnou telefonní linku
covní době od 7.00 do 15.00 158,“ požádala prostřednictvím
hodin sdělit kriminalistům na Večerníku Irena Urbánková.

oblafnul věřitele

Policie je už zná. Tyto dvě ženy jsou nyní podezřelé z toho, že
z bankomatu v Držovicích vyzvedly peníze pomocí nalezené platební karty.
Foto: Policie ČR
bylo zjištěno, že bezprostředně Policii se přihlásili mnozí svědci,
po
poškozené
přichází kteří pomohli obě ženy podezřelé
k bankomatu jiná žena v dopro- z trestných činů identifikovat
vodu další ženy. Jedna z nich a policie je zajistila,“ vzkázala
provádí transakci a dopouští se mluvčí krajské policie. Nutno
neoprávněného výběru ze zapo- ale podotknout, že kdyby policie
menuté platební karty,“ popsala zveřejnila fotografii podezřelých
situaci Irena Urbánková, tisková hned, mohla by obě ženy zatmluvčí Krajského ředitelství knout už dávno...
Policie ČR Olomouckého kraje. Policisté ve věci zahájili úkony
Ve středu Večerník na svých trestního řízení pro podezření
webových stránkách zveřejnil ze spáchání trestného činu
policií poskytnutou fotografii neoprávněného opatření, padělobou podezřelých žen. A hned ání a pozměnění platebního
ve čtvrtek policie pátrání prostředku, na který trestní
odvolala. „Chtěla bych tímto zákoník stanoví až dvouletý pobyt
poděkovat médiím za spolupráci. za mřížemi.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Vypůjčil si od
něho peníze a ještě převzal
tučnou zálohu na provedení
stavebních prací. Řeč je o dvou
mužích, z nichž jeden hraje roli
zdatného podvodníka a druhý
si teď láme hlavu nad tím, jak
se mohl nechat tak oblafnout...
„Ze spáchání trestného činu podvodu je podezřelý jednatřicetiletý
muž z Prostějovska, který se
tohoto protiprávního jednání
dopustil tím, že si v lednu
a únoru roku 2012 půjčil od
pětatřicetiletého muže ve dvou
případech celkem pětadvacet tisíc
korun, které slíbil vrátit do konce
února téhož roku. S poškozeným
pak ještě sepsal smlouvu o provedení stavebních prací, na které
převzal padesátitisícovou zálohu.

Práce slíbil provést do října roku
2012,“ prozradila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Potud by na počínání mladého
muže nebylo nic divného,
kdyby ovšem své sliby splnil.
Skutek ale utek! „Do dnešního
dne ovšem muž ani v jednom
ze dvou případů nedodržel
slovo ani podepsanou smlouvu.
Peníze nevrátil a práci neprovedl.
Celkem se tak měl obohatit o
pětasedmdesát tisíc korun. Nyní je
podezřelý z výše uvedeného trestného činu a v případě prokázání
viny a odsouzení mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“
shrnula následky jednání podvodníka mluvčí krajské policie.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014
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Radovan Ledvina PODVEDL SENIORY PO CELÉM REGIONU
Nabídl jim přepis energie, měli na něj vzít hůl
Prostějovsko/mls - Zoufalství a dezorientace starších
lidí zneužil Radovan Ledvina. Za přepis dodavatele
energie od nich vybíral
peníze, přičemž bylo jisté,
že slibovanou službu zpět
k E.ONu není schopen zajistit. U Okresního soudu
v Prostějově se podvodník
ještě neuvěřitelně drze hájil
tím, že seniorům vlastně chtěl
pomoci. Při poslouchání jeho
vytáček soudce Petr Vrtěl

nevěřil vlastním uším a jednoho z poškozených až brali
všichni čerti...
Dubany, Hrubčice, Klopotovice, Otaslavice, Vincencov a Výšovice. Tam
všude
napálil
Radovan
Ledvina
zejména
starší
lidi. Muž, který má trvalé
bydliště hlášeno na obecním úřadě v MorkovicíchSlížanech, chodil dům od
domu coby zástupce jednoho z dodavatelů „levnější“

elektřiny a plynu. Od každého
ze seniorů přitom vybíral
od tří do šesti tisíc korun.
Za to slíbilo, že zajistí, aby
se po sérií přepisů vrátili ke
svému původnímu dodavateli
elektřiny a plynu. Toho však
vůbec nezastupoval ani za
něj nemohl uzavírat smlouvy.
A už vůbec nesměl inkasovat
peníze. Jenže na to Ledvina
nehleděl. Jednoznačně se tak
dopustil podvodu...
(pokračování na straně 8)

Ilustrační foto

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici 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 v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326.

Škodovka
Šk
d k zmizela
i l

Ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který ve čtvrtek 9. ledna
ve večerních hodinách odcizil
vozidlo Škoda Octavia, které
její majitel zaparkoval před
domem na sídlišti E. Beneše v
Prostějově. Majiteli způsobil
škodu za sto tisíc korun.

Vykradená kůlna

Napakovaly se na cizí kartu! PODVODNÍK

Prostějov/mik - Další příklad
nepochopitelného postupu policie. Uprostřed minulého týdne
se strážci zákona obrátili na
veřejnost s další žádostí o pomoc
ohledně ztotožnění dvou žen,
které měly v Držovicích zneužít
nalezenou platební kartu a vybrat z bankomatu deset tisíc
korun z cizího účtu. Problém
je v tom, že k případu došlo již
v polovině listopadu loňského
roku! Tentokrát ale zveřejněná
fotografie i přesto zabrala,
spoluobčané po zveřejnění
pátrací relace, mimo jiné i na
webu Večerníku, okamžitě dvě
podezřelé zlodějky poznali!
„Čtrnáctého listopadu 2013
kolem třetí hodiny odpoledne
u jednoho z bankomatů
v Konečné ulici v Držovicích
prováděla osmadvacetiletá žena
platební transakci a zapomněla
v něm platební kartu. Zatím
neznámý pachatel toho využil
a bezprostředně po jejím odchodu z její platební karty, aniž by
musel zadávat PIN kód, provedl
neoprávněný výběr finanční
hotovosti ve výši deseti tisíc
korun. Z kamerového záznamu

ČERNÁ KRONIKA

Škodu za třicet tisíc korun
způsobil zatím neznámý
pachatel, který se někdy
v době od 27. prosince 2013
do 6. ledna 2014 vloupal do
kůlny na jednom z oplocených pozemků v Určicích.
Z ní ukradl zahradní nářadí, svářečku, nabíječku a ze
zahrady kovadlinu, kovový
vál a dva dvoukolové ruční
vozíky a pluh.

Řetězy jsou pryč

Neznámý pachatel se v období od 3. do 7. ledna nového roku vloupal do jednoho
z oplocených areálů ve Vrahovické ulici. Z něho pak
ukradl stočtyřicetpět metrů
řetězu. Policisté případ šetří
pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za
který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Hmotná škoda totiž dosáhla dvouset tisíc korun.

Podvod přes internet

Neznámý pachatel nabízel
koncem prosince prostřednictvím internetu s veřejně
dostupnými informacemi
k prodeji mobilní telefon
Samsung S4 za 6 200 korun. Na jeho nabídku zareagoval pětatřicetiletý muž
z Prostějovska, který si mobil nechal zaslat dobírkou.
Balíček skutečně dorazil
a pán za něj zaplatil. Jaké
však bylo jeho překvapení,
když v balíčku nebyl mobil,
ale sáček s pískem. Podvedený muž vše oznámil na
policii. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání
trestného činu podvod, za
který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Opilec na skútru

V úterý 7. ledna krátce před
desátou hodinou večer kontrolovali policisté v Otaslavicích řidiče skútru. U třiatřicetiletého muže provedli
dechovou zkoušku, která
byla pozitivní a naměřili
mu 1,25
alkoholu
, promile
p
v dechu. Řidič se přiznal,
že toho večera vypil čtyři
piva. Po poučení se odmítl
podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického
materiálu
v nemocnici. Na místě mu
policisté zakázali další jízdu
a zadrželi řidičský průkaz.
Nyní je muž podezřelý ze
spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu,
v případě prokázání viny a
odsouzení, hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Stroje bez nafty

ALEXANDER GÁBOR

ERIK DŽUDŽO

PETR NOVÁK

JAKUB KELLNER

se narodil 26. dubna 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. října 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 35 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči, černé vlnité vlasy a na
tváři strniště.

se narodil 30. září 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří mezi 163 až 165
centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. října 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 18 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

Škodu za více než šedesát
tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který v noci
ze středy na čtvrtek vnikl do
jednoho ze zemědělských
objektů na Konicku, v němž
jsou uskladněny zemědělské
stroje, a odčerpal z nich celkem 1 350 litrů nafty. Odcizil
i víčko z jedné z palivových
nádrží. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na 63 211 korun.

Zpravodajství
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Nové logo města a ZLÁ KREV Veronika z Těšic zůstává

V KRITICKÉM

ROZPO
REAKC RUPLNÉ
CELÝM E NAPŘÍČ
MĚSTE
M
Zdroj:j Magistrát
g
města Prostějova
j
Prostějov/mik - Kdyby radnici vyhodili do
luftu teroristé z Al-Káidy, nevzbudilo by to
rozhodně tolik reakcí, jako středeční odhalení nového loga města Prostějova! Když
v tento den Večerník zveřejnil na svých
internetových stránkách jednu z možných
kombinací loga, ovšem tu hlavní, která se
má využívat nejvíce, strhla se okamžitě
neskutečná lavina kritických reakcí. Zatímco většině radních se nové logo líbí,
a předpovídá mu trvalou budoucnost,
Prostějované jsou znechuceni. A pozor,
mezi ty, kteří nad novou symbolikou města
slušně řečeno kroutí hlavou, patří ale
i primátor statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák!
Další podrobnosti včetně reakcí občanů,
radních, ale také samotné autorky nového
loga Věry Marešové i dalších odborníků
najdete na straně 12!

Primátor Pišťák:
„Logo na služebních autech nebo dokumentech

města? Jenom přes moji m
rtvolu!“

„Toto je měsíční práce profesionálky?“
ptají se Prostějované

STAVU!

Podle bratra se měla o sebevraždu pokusit poprvé...

T
Těšice,
Ostrava/mls - Ve velicce vážném stavu zůstává jednatřicetiletá
Veronika z Těšic
n
u Nezamyslic. Jak známo z tit
tulní
strany minulého vydání
V
Večerníku,
maminka přibližn čtyřletého syna se na Nový
ně
r polila hořlavinou a zapárok
l
lila.
Učinila tak kvůli nevěře
svého partnera a nenadálé
návštěvě jeho milenky. Veroničin bratr ale dementoval
p
původní
zprávy o tom, že by
se jeho sestra o sebevraždu už
někdy měla pokusit...
H
Hned
první den v novém roce
2014 byla mladá žena z Těšic
v
vrtulníkem
transportována do

Popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. A více
jak týden po svém hrůzném
činu je zde stále hospitalizována. Bohužel její stav podle
posledního vyjádření lékařů
mnoho důvodů k optimismu
nenabízí...
„Pacientka i nadále zůstává ve
velice vážném stavu,“ potvrdil
Večerníku na konci uplynulého
týdne mluvčí ostravské nemocnice Tomáš Oborný. Už nyní
je jasné, že žena, která utrpěla
popáleniny na čtyřiceti procentech těla, si následky svého nerozvážného činu ponese až do
konce života.

Redakci kontaktoval i bratr
popálené ženy. Podle něj se
jeho sestra k zoufalému činu
uchýlila poprvé. „Moje sestra se nikdy o jinou sebevraždu
nepokusila,“ napsal nám bratr
Veroniky z Těšic, který tak chce
uvést na pravou míru to, co se
povídá mezi místními obyvateli.
Podle několika z nich se měla
paní Veronika už loni v létě pokusit ukončit svůj život oběšením.
Další informace budeme zjišťovat v nadcházejících dnech a co
zjistíme, přineseme na stránkách
www.vecernikpv.cz nebo v příštím čísle tištěného vydání.

NEBOŽTÍKŮ, KTERÉ NIKDO NECHCE, V PROSTĚJOVĚ PŘEKVAPIVĚ UBÝVÁ
„Sociální pohřby nejsou tím, na čem bychom profitovali,“ říká šéf společnosti .A.S.A.

Je to ojedinělá záležitost, přesto k těmto nanejvýš trapným a pro mnohé až těžko uvěřitelným situacím dochází
i v Prostějově. Nikdo z nás si nedovede představit, že po
vlastní smrti nezůstane na tomto světě nikdo, kdo by zajistil a zaplatil vlastní pohřeb. Ale v některých případech se
tak skutečně stane. Výjimkou nejsou ani chvíle, kdy sice
pozůstalí existují, ale od nebožtíka z vlastní rodiny dají
prostě ruce pryč. O to jsou podobné případy smutnější.
Pak nezbývá nic jiného, než aby obec zajistila takzvaný
sociální pohřeb. V loňském roce zemřelo v Prostějově
412 lidí, přičemž na náklady magistrátu se uskutečnilo
třináct sociálních pohřbů, které stály městskou kasu bezmála osmdesát tisíc korun. V porovnání s ostatními městy nejde o nijak závratná čísla, by právě naopak...
Prostějov/mik
Večerník během uplynulého
týdne zjišťoval, za jakých podmínek zajistí město zemřelému
sociální pohřeb, jak se tato situace i okolnosti posuzují a také
to, zda magistrát v případě úmrtí
člověka, kterého nikdo nechce
pohřbít, vůbec hledá pozůstalé,
jež by mohli pohřeb zajistit na
své náklady. „Statutární měs-

to Prostějov zařizuje takzvané
sociální pohřby v souladu se
zákonem o pohřebnictví. Tato
povinnost vzniká obci tehdy,
jestliže osobě, jež na území obce
zemřela, nesjedná pohřbení ve
lhůtě do šestadevadesáti hodin
od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. Tato
povinnost je obci dána zákonem
a obec nemá žádnou možnost
stanovovat podmínky nebo

posuzovat situace a následně
se rozhodovat, zda pohřeb konkrétní zemřelé osobě zařídí či
nezařídí,“ vysvětlil Večerníku
Josef Veverka, vedoucí oddělení
matriky Magistrátu města Prostějova.
Ale existuje vůbec nějaká šance, že se městu vynaložené
finanční prostředky vrátí? Jak
se Večerník dozvěděl, veškeré náklady, za které město
zorganizuje a zaplatí sociální
pohřeb, se dříve nebo později do rozpočtu magistrátu
zase vrátí. „Náklady, které
obci vzniknou s vypravením
takového pohřbu, jsou následně uplatňovány v dědickém
řízení. Zde je však minimální
šance na uspokojení pohledávky. Výjimečně se stává, že pozůstalí poté, kdy je pohřeb obcí
uhrazen, se rozhodnou zaplatit
vzniklé náklady a potřebnou
finanční částku zašlou na účet
obce. Pokud nedojde k uspokojení pohledávky, žádá obec
o úhradu vzniklých nákladů
Ministerstvo pro místní roz-

POČET ZEMŘELÝCH A SOCIÁLNÍCH
POHŘBŮ V PROSTĚJOVĚ
540

voj, a tyto prostředky jsou obci
vráceny ze státního rozpočtu,“
prozradil Veverka.
Zatímco před deseti lety, tedy
v roce 2004, město bylo nuceno
zaplatit jeden jediný sociální
pohřeb, v roce 2011 už těchto
případů bylo rovných dvacet.
Vloni pak vcelku průměrných
třináct, což je zhruba stejně
jako v jiných městech na úrovni
Prostějova.
Sociální pohřby v současnosti
zajišťuje Pohřební služba společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově. „V případě sociál-

ního pohřbu, po sjednání objednávky objednavatelem, tedy
prostějovským magistrátem, naše
pohřební služba převezme tělo zemřelého z nemocnice či soudního
lékařství. Naši pracovníci jej obléknou do šatů popřípadě rubáše,
a uloží do konečné rakve. Poté je
zesnulý převezen do krematoria
ke zpopelnění. Urna s ostatky je
uskladněna následující rok u pohřební služby, a pokud se o ni do
té doby nikdo nepřihlásí, končí
ostatky člověka ve společném
hrobě,“ vysvětlil Večerníku postup při sociálním pohřbu Martin

Žháři zřejmě využili olej
vypuštěný z odstavených strojů

po Olomoucké ulici potulují převážně mladí opilí lidé, vracející se
z nedaleké diskotéky domů a leckdy ještě nevybouřeně „pozdraví“ nějakou tu popelnici, či jen
tak z legrace zazvoní na zvonek
do té chvíle v klidu spící domácnosti. Nyní se tedy stala objektem
zájmu právě naše schránka...
Těžko spekulovat, co stojí za
činem neznámého vandala
a asi je to úplně zbytečné, protože
u alkoholem omámených „bezmozků“ to ani nemá cenu. Chytit
ovšem toho dotyčného do ruky,
honili bychom ho bičem po celém dvoře. A že ten dvůr máme
v redakci hodně velký!
POMŮŽETE NÁM, milí čtenáři? Vypisujeme finanční odměnu
pro toho, kdo v uvedenou dobu
poznal člověka, který Večerníku
rozmlátil poštovní schránku! Přijďte nám pošeptat jeho jméno...
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Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Kolik stály sociální pohřby
Technické služby v Prostějově.
2011
2012
2013
Jak dodal, městská pohřební
93
176
92
824
78
986
služba zajišťuje sociální pohřby
Zdroj: oddělení matriky Maza předem stanovenou cenu ve
gistrátu města Prostějova
výši 6 084 koruny včetně DPH.
„Sociální pohřeb není zrovna tím,
na čem bychom měli profitovat, finančních prostředků či příbuzjedná se spíše o důstojné rozlou- ných, kteří by se o jeho pohřeb počení s člověkem, který zůstal bez starali,“ uzavřel toto téma Grepl.

Majitelé Dony jsou

Pošta pro tebe je fuč!

Prostějov/mik, pk - Nemilé
překvapení čekalo uplynulou
sobotu na denní službu Večerníku, která střídala noční směnu redakčního chodu. Malou
mezipauzu, kdy prostory,
kde se vyrábějí vaše oblíbené
noviny, osiřely, využil zřejmě
„velký silák a machr“. Ten se
pustil do poštovní schránky
umístěné na zdi u vchodu do
redakce v Olomoucké ulici
a vymlátil její skleněnou výplň, přičemž střepy se rozlétly
do několika metrů na chodník
i přilehlou silnici.
K vandalskému činu došlo v sobotu 11. ledna mezi půl čtvrtou
a devátou hodinou ráno. Tedy
v době po odchodu posledního
člena redakce a příchodu redaktora další směny. Jak už z dlouhodobé vlastní zkušenosti víme,
právě v tomto časovém období se

445

Co nejlevněji. Nebožtík, jehož pohřeb je zajištěn na náklady města,
putuje do krematoria a urna s jeho ostatky je po roce v úschově uložena do společného hrobu.
lustrační foto

Vandalové ŘÁDILI
také u

Komu vadila? Poštovní schránka na zdi redakce se v sobotu časně ráno stala terčem neznámého vandala. Foto: Michal Kadlec

447 491 397 460

Alojzov/mls - Okamžitě
po zveřejnění informací
o obrovském požáru haly
Elmo-plastu se mezi lidmi po
celém Prostějovsku vyrojila
celá řada spekulací. Není se
čemu divit, vždyť se jednalo o oheň s největší škodou
v celém Olomouckém kraji za
hodně dlouhou dobu. Hlavní
otázka spočívala v tom, kdo
a jak halu zapálil?! Za odpověďmi se Večerník vypravil
přímo do Alojzova...
O tom, že halu v areálu Elmo-plastu někdo zapálil, nebylo
od počátku pochyb. Nedávno
zkolaudovaný objekt měl být
v době vzniku požáru prázdný,
stroje vypnuté, tudíž technickou
závadu šlo proto vyloučit. Ale
jak to onen žhář udělal? Vždyť
plastové trubky, které se tu vyrábí, jsou za normálních okolností
nehořlavé, to samé se dá říci
o moderních strojích, o skeletu
haly ani nemluvě. Z toho vyplývá, že bylo třeba hodně silného žáru, aby celá hala chytla a
kompletně vyhořela.

„Byl tam přestřižený plot.
Co jsem slyšel, tak tam někdo vlezl a ze strojů vypustil hydraulický olej. Prý ho
bylo několik desítek litrů.
Olej ovšem třeba zapalovačem nezapálíte, ten kdo to
udělal, k tomu musel použít
speciální nástroj. Od těch litrů vylitého oleje pak chytila
celá hala,“ popsal v Alojzově všeobecně přijímanou
a logicky znějící teorii jeden
z místních.
Tuto teorii však zatím nikdo
oficiálně nepotvrdil. A to
i přesto, že vyšetřování požáru přímo na místě ze strany
Policie ČR i hasičů skončilo.
„Nebudeme spekulovat o verzích a příčinách. Necháme to
na vyšetření orgánů Policie
a HZS,“ reagoval Miloslav
Řehulka z Elmo-plastu. „Výsledky expertíz z Technického ústavu požární ochrany
dosud nemáme,“ reagovala
Vladimíra Hasciková, tisková
mluvčí HZS Olomouckého
kraje.

S dotazy ohledně možných
příčin požáru v Alojzově
jsme se v pátek dopoledne
obrátili na Policii ČR. Odpovědi jsme se však nedočkali...
Ještě složitější, než jak požár
vznikl, je odpověď na otázku,
kdo Elmo-plast zapálil. V této
souvislosti není bez zajímavosti, že hala s moderními
stroji byla začátkem prosince
zkolaudována a po Novém
roce se v ní měl rozjet plný
provoz. „Za požárem mohly
stát obavy ze strany konkurence, ale třeba i závist nebo něco
jiného. To lze teď jen těžko
říct. Jsem zvědavý, jestli policisté pachatele najdou,“ mínil
další z místních.
Samotný starosta obce Miroslav Grulich odmítl pro Večerník na toto téma jakýkoliv komentář. „Už se k tomu nebudu
vyjadřovat,“ utnul naši žádost
o rozhovor.
Další informace k povánočnímu požáru v Alojzově se
dočtete na straně 8 dnešního
vydání!

Prostějov/mik - O tom, že legendární a kdysi toliko populární obchodní dům DONA ve
Svatoplukově ulici v Prostějově
se může ze dne na den zbourat,
se ví již delší dobu. Demoliční
povolení je platné dva roky,
navíc odpůrci bourání neuspěli
se svými protesty u ministerstva kultury. Všechno má ale
jeden velký háček. Vietnamští
majitelé, kteří objekt před
časem zakoupili, jsou prakticky
nezvěstní!
„Je pravda, že jsem dostal zakázku na vytvoření projektu nového
nákupního centra, které mělo
stát na místě Dony po zbourání
této nemovitosti. Jenomže projektová dokumentace je už dva
a půl roku hotova, ale páni majitelé už se mnou nekomunikují
a jsou k nezastižení. Připadá mi,
jako by byli nezvěstní,“ svěřil se
Večerníku prostějovský architekt
Petr Gottwald.

Po majitelích Dony ze společnosti
OHY se opravdu slehla zem.
Mohou se přitom pohybovat
různě po světě. Z obchodního
rejstříku vyplývá, že každý z trojice jednatelů brněnské společnosti
OHY má adresu trvalého bydliště
ve třech různých městech. Zatímco Hoang Van Hung by měl žít
v Praze, tak Dung Van Nguyen
ve Vídni. Třetím do party je
Pham Thanh Long, který má
trvalé bydliště v Socialistické
republice Vietnam.
„Přestože se tato záležitost
investičně ani majetkově netýká
města, bývalá Neherova továrna
se nachází v památkové zóně.
Pokusíme se prostřednictvím
stavebního úřadu spojit s majiteli
a upozornit je na havarijní stav
budovy. A také nás bude zajímat,
co mají v plánu s Donou dále,“
uvedl pro Večerník Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.

CCELOROČNÍ
E
PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Veččee
Večerníku
na rok 2014
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MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

více na straně 21
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Barometr

Číslo týdne

90
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Spravedlnost
dl
zvítězila.
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Prostějovan
ěj
Petr Lessy
y
dosáhl svého, když poradní komise minisNa co četerstva vnitra označila dosazení Martina Čerkali? Teprve
víčka do funkce policejního prezidenta
až v úterý minuléjako protizákonné a ministr ho
ho týdne zveřejnila prosodvolal. Lessy chce ale přesto
tějovská policie videozáznam
novému ministrovi poz loupežného přepadení občerstvedat demisi, i když
ní Brutus v Plumlovské ulici z 19. proten by jej stejsince 2013 a požádala veřejnost o to,
ně odvozda čirou náhodou lupiče někdo nepozná.
lal...
Opravdu bleskurychlá práce, páni policajti!

Osobnost týdne
ALEŠ PROCHÁZKA

Během uplynulého týdne
uctili Prostějované památku našeho nejvýznamnějšího rodáka Jiřího Wolkera. Básník, jenž miloval
svět, zemřel před devadesáti lety po zákeřné nemoci. Jeho básně oslovují i
dnešní mládež.

-

Ředitel prostějovské knihovny
má největší podíl na vydařeném
pátečním městském plesu. Akce,
která otevírá sezónu bálů v celém
regionu, byla skutečně výjimečná
a hosty na pár okamžiků vrátila
i o sto let zpátky, kdy se stavěla radnice, nebo se potkali malí uličníci
Jirka Wolker s Edou Valentou…

Výrok týdne
„NĚKDO
NĚK
Ě DO Ž
ŽE
E ROZKOPAL
AL
NA SILVESTRA
PĚTAČTYŘICET
ODPADKOVÝCH KOŠŮ?
A TOLIK JICH VE
MĚSTĚ JE? ŽE JSEM
SI TOHO DŘÍV ANI
NĚJAK NEVŠIML…!“
Škodolibý Prostějovan poslal
Večerníku nevěřícný vzkaz

ČTRNÁCTKA V DĚJINÁCH MĚSTA - NIC MOC VESELÉHO...
Máme tu nový rok, všechna přání toho
nejlepšího v něm již byla v jeho prvních
dnech vyslovena, a tak jsem se já tradičně zahloubal do městské historie,
abych se podíval, jak veselé či neveselé byly pro město roky se čtrnáctkou na
Analýza
A
nalýza konci.
No, řeknu vám, nezasmál jsem
se ani jednou, spíše jsem četl ponurá fakta, ale snad i na
něco optimistického vaše oko dnes pohlédne...
Martin Mokroš
Na začátku se ponořme do nejstarší historie, kdy to bylo všude hodně drsné a nikdo se s nikým moc
nemazlil. Obětí této divoké doby
se stal i velmož Prostěj, o kterém
se traduje, že je inspirací pro jméno našeho města. V roce 1114 na
základě zřejmě svých dvorských
intrik byl na příkaz údělného
olomouckého knížete Oty (II.),
který mimochodem zažíval sám
věznění až do roku 1113, oslepen,
což byl v té době spolu s vykas-

fejeton

Petra Hežová
Konečně jsme se milé dámy
dočkaly! Po letech útlaku
už nemusíme lovit v peněžence drobné ve chvíli, kdy
uslyšíme neodbytné volání
přírody. Díky zbrusu novým
záchodkům, v ještě novotou
a vánočními světýlky zářící
Zlaté bráně, je snad už u nás
v Prostějově nadobro konec
trapnému doprošování se
o rozměnění na pětikorunu

trováním oblíbený způsob likvidace mužského protivníka. Ženy
se většinou trávily, škrtily nebo
dávaly zazdít do věže. Vskutku
neveselá doba.
Pokud se posuneme raději do
modernější doby osmnáctého
století, bohužel narazíme opět na
tragédii a to na morovou ránu v
roce 1714, které Prostějov přinesl oběť v podobě dvousetpadesáti mrtvých. Dokonce došlo
na bezpečnostní opatření, kdy od
sebe byly odděleny vnitřní město a vnější část u hradeb. Oběti

moru byly pohřbívány a zasypávány vápnem kvůli dezinfekci
u kostela svatého Petra, ale také
u Drozdovické kaple svaté Anny.
S morovou ránou pak souvisí
i významná barokní stavba na
dnešním náměstí T. G. Masaryka, a to Mariánský sloup, který
nechal vystavět jeden z významných měšťanů advokát Karel
Schellenberg.
Dodejme ještě, že v roce 1714
zasáhlo Prostějov i nové krajské
uspořádání na Moravě, vzniklo
celkem šest krajů, a to brněnský, jihlavský, znojemský, olomoucký, přerovský a uhersko-hradišťský. I Přerovu jsme tehdy
měli co závidět...
Posuneme-li se do roku 1814,
nalézáme konečně nějakou informaci klidnějšího charakteru,
a to o poštovních službách ve
městě. Pošta tehdy sídlila na
centrálním náměstí a její chod
zabezpečovalo deset zaměst-

Svoboda
pro všechny
u jednotlivých prodejců, kteří s pobaveným úšklebkem
sledují, jak v poslední chvíli
pádíte ke kabince s toaletami.
No dobrá, dobrá, možná je
ten příběh trochu nadsazený, ale uznejte sami, že
toalety v centru města jsme
už potřebovali pěkně dlouho. Při procházce městem
by vám prsty jedné ruky na
spočítání okolomočících jedinců rozhodně nestačily a to
i přesto, že pánové mají užití
toalet zpoplatněné podstatně
méně, než my ženy. Tahle nespravedlnost mě rozčilovala
pokaždé, když jsem byla
nucená po nekonečné frontě
před dámskými záchodky
vyštrachat z peněženky minimálně pětikorunu, zatímco
pánové vedle se nezdržovali
drobnými ani postáváním

ve frontě a hupli do nejbližšího keříku. Korunu tomu
nasadilo srdceryvně plačící
děvčátko, které se dožadovalo tatínka, aby ji spolu se
starším bratříčkem vzali na
přírodní záchod s sebou, zatímco jí maminka trpělivě
vysvětlovala, že tak velká
děvčata to musejí vydržet
ve frontě. Ostatní frontové
bojovnice soucitně zatnuly
zuby a pustily malou trpitelku před sebe, aby to nedopadlo, jako při hodech, kdy
se jedna ze starších Hanaček
neobtěžovala s hledáním toalet, keříku nebo svlékáním.
Nenápadně se rozhlédla, přidřepla nad kanál a...
No co, koneckonců my holky
musíme přeci držet při sobě
v každé situaci a to bez ohledu na věk.

Konstelace hvězd Prostějova
Spousta Prostějovanů si dá do nového roku nějaké to předsevzetí,
která však mohou mít značné trhliny. Ne každý má totiž v dnešní
době tu pravou vůli cokoliv splnit. Ve svých plánech tudíž buďte
obezřetní a slibte si jen to, co dokážete splnit.

Berani - 20.3. až 18.4. Nesnažte se na konci roku
dohnat to, co jste v jeho průběhu zameškali nebo se
na to schválně vykašlali. Teď už si před Silvestrem
dejte pokoj, hoďte se do klidu a jenom slavte. Jenom pozor, ať neskončíte na záchytce!
Býci - 19.4. až 19.5. Až během úplně posledního
dne v roce si konečně najdete partnera, se kterým si
budete rozumět i v soukromí. A to buďte rádi, protože s vámi najít společnou řeč, to je někdy nad lidské
síly. Na Nový rok jenom ležte v posteli.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Po silvestrovských oslavách bude trvat strašně dlouho, než se takzvaně
zprovozníte. Pár dní si radši vezměte dovolenou,
protože ve vašem podroušeném stavu chodit do
práce, to by se nadřízeným určitě nelíbilo.
Raci - 20.6. až 21.7. Nový rok začnete úplně jinak,
tedy alespoň budete mít spoustu plánů, jak změnit
dosavadní život. Něco se vám podaří určitě, například úplně přestanete kouřit a na úplné minimum
omezíte konzumaci alkoholu.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nenechte se ukecat k tomu,
abyste někomu půjčovali peníze. Sami se potácíte
na hraně samofinancování, a kolikrát si musíte škrtit
rodinný rozpočet. Pokud někdo z přátel bude chtít
půjčit, pošlete ho raději na brigádu.
Panny - 22.8. až 21.9. Očekávají vás nemalé partnerské potíže. Přestože okolo vás se bude každý radovat a oslavovat, vám bude náladu kazit žárlivost.
A jednoznačně k ní budete mít důvod. Partner vám
totiž neříká pravdu, vodí vás za nos...
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Nemáte důvod se něčeho
bát, klidně si do roku 2014 dejte ta nejsmělejší předsevzetí. Budete mít vytvořeny ty nejlepší podmínky
k tomu, aby ve finále nešlo jen o plané řeči. Hlavně
udělejte něco pro své chatrné zdraví.
Štíři - 22.10. až 20.11. Na Silvestra se setkáte s člověkem, o kterém jste si mysleli, že už dávno nežije.
Bude to pro vás šok, ale z něho se brzy dostanete.
S onou osobou pak strávíte několik naprosto pohodových dní a nedorozumění si vysvětlíte.
Střelci - 21.11. až 20.12. Poslední den v roce vás
čeká přírůstek do rodiny. Ale nebojte, nepůjde
o nechtěné dítě. Na ulici totiž najdete osamělého
černého kocoura, který se k vám okamžitě začne mít
a mazlit se s vámi. Ujmete se ho a vezmete domů.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. V těchto dnech je už
pozdě plakat nad tím, co jste v průběhu roku pokazili a co už nejde napravit. Teď se musíte zaměřit
na to, abyste v novém roce nedělali stejné chyby.
Začněte se konečně více snažit v práci.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Ze Silvestra budete mít těžkou hlavu. Do domácnosti se vám totiž „nastěhuje“
hned několik lidí, kteří se budou počítat za návštěvu.
Tito lidé vám vyčistí od jídla celou lednici a počítejte i s vypitými zásobami alkoholu.
Ryby - 19.2. až 19.3. Přelom starého a nového roku
bude pro vás jedinečnou příležitostí k tomu, abyste
skoncovali s přátelstvím s lidmi, kteří vás jen využívají. Naopak navažte kontakty s těmi, z nichž budete mít užitek. Poznáte je lehce.

nanců a dodávání zásilek se postupně modernizovalo pomocí
nákladní dopravy i železnice.
Jak známo Prostějovu se říká
hanácký Jeruzálem, a to pro
bohatou a silnou židovskou komunitu a i jejích dějin se dotkl
rok 1814, když tehdy Feisch Kellin-Ehrenstamm nechal postavit
dům v dnešní Demelově ulici,
nedaleko židovské synagogy.
V něm pak jedno patro vyhradil
pro školské zařízení, kde se učily
převážně chudé děti. Dodejme
ještě, že počet židovského obyvatelstva se v první polovině devatenáctého století začal ve městě
snižovat. Rok 1814 je zajímavý
i z hlediska zdravotní a sociální
péče ve městě, neboť se rozšířil
počet lůžek pro chudé v místním
městském špitále a zvedly se
i příspěvky do fondu pro chudé.
Dodejme ještě, že židovská obec
měla svoje vlastní zdravotnické
zařízení.

Rok 1914 přinesl zajímavost
z hlediska architektury, a to
když byla dostavěna nová budova prostějovské radnice.
Ano mluvím o budově, která
právě teď ještě prochází bohatou
rekonstrukcí, aby mohla důstojně oslavit svých sto let a nedělala
svému autorovi, profesorovi české
technické univerzity v Brně Karlu
Hugovi Kepkovi, ostudu.
Smutně jsem začal a bohužel
smutně budu i končit. Jak jest dostatečně známo, rok 1914 byl počátečním rokem prvního velkého
celosvětového konfliktu a pochopitelně, že válečnými událostmi
byl zasažen i Prostějov, a to především po mobilizaci dne 28. července 1914, kdy začaly na frontu
odjíždět stovky mužů - odvedenců. Odchod mužské části obyvatel
zasáhl mnoho oblastí života, a to
i třeba fungování místního fotbalového týmu S.K. Prostějov, který
svou činnost ukončil dva dny po

mobilizaci, protože prostě nebylo
s kým hrát. K obnovení došlo až
po válce v sezoně 1918/1919.
Prostějov byl dokonce v roce 1914
označen za Rebellenstadt (město
rebelantů) a v srpnu zde bylo vyhlášeno stanné právo, jehož obětí
se stal Josef Kotek, redaktor místních národně-socialistických novin
Pokrok, který byl za své názory popraven jako odstrašující příklad pro
okolí. Krize zasáhla i hospodářství
a zásobování, tedy stručně řečeno
tehdejší starosta Ondřej Přikryl to
vůbec neměl jednoduché. Ale snažil se, seč mohl a to mu nikdo nemůže ani při dnešním studiu jeho
činnosti upřít.
Končím svůj náhled do historie
se čtrnáctkou na konci. Nebylo
to bohužel nic veselého, ale o to
intenzivněji můžeme všichni zapracovat na tom, aby se o roku
2014 někdy v daleké budoucnosti mohlo napsat, že patřil
k těm lepším.

NEJEN ČECH EXPERTEM JE...

Tomáš Kaláb
V televizi začali odpočítávat
zbývající dny do začátku
olympiády, na pražské Letné
vyroste monstrózní sportovní
areál imitující olympijská
sportoviště, podnikatelé všeho
druhu jsou natěšení na rostoucí tržby v rámci olympijského šílenství a manželky
či přítelkyně začnou rýpat do
svých mužských protějšků, že
zas budou jenom sedět u bedny.
Mimochodem, doba předběhla
dávno ustálené rčení, protože
chlapi dnes sedí výhradně před
plochou plazmou, monitorem,
tabletem či smartphonem...

Jelikož srdci českého fanouška
je, buď jak buď, stále nejbližší
hokej, zásadním tématem byla
nominace naší reprezentace,
oznámená koučem Hadamczikem. Jak našim čtenářům
připomínáme ve sportovní
části dnešního vydání, mezi
pětadvacítkou jmen je také
náš krajan z Hané, místní
odchovanec Lukáš Krajíček.
Zatímco v letech ještě nedávno minulých by tato událost
odstartovala nekonečné diskuse v českých putykách
nad jmény nominovanými
i nenominovanými, v době
moderních technologií se
podobná témata diskutují na
sociálních sítích.
Spousta mudrců se vyrojila
nejen v české či moravské
kotlině, ale i v zámoří, kde
je vzhledem k hojnému
(a vnucenému) zastoupení
hráčů z NHL sestava všech
reprezentací pod náležitým
drobnohledem. Zajímavé je
srovnání nosných témat. Za-

glosa týdne

tímco u nás dle tradičního
naturelu řešíme protekci či
neprotekci koučova zeťáka
Barinky, v zámoří zase nenasazení ve famózní formě
hrajícího Hudlera či naopak
zařazení Nedvěda, který ještě
zvyšuje prý už tak nelichotivý
věkový průměr týmu. Ten
se po dvaceti letech vrací na
olympiádu, ovšem tentokrát
ne v kanadském, ale českém
dresu. Jakoby mladická fascinace zámořím dávno vyprchala a v pokročilejším věku
člověk neomylně cítil, kde má
své domovské kořeny. Kéž by
tak tomu bylo i v případě další
hokejové naděje Hertla, který
nedbal dobrých rad zkušených
a před sezónou doslova utekl
za oceán. Přes nesporné kvality nemusí jeho absence v Soči
mrzet. Řekl bych, že tenhle
kluk morálně do reprezentace
ještě nedospěl.

Agentura
40 tisíc sociálky pro všechny!

Taky vás šokovalo přiznání šéfa
prostějovských olašských Romů
Laca Jánicneukradla, že člen
jeho rozvětveného rodinného
klanu bere důchod se sociálkou
ve výši bratru čtyřicet tisíc korun?
Už vás to šokovat nemusí, natož
aby to s vámi, milí Prostějované,
seklo o podlahu. Vedení prostějovského magistrátu se totiž rozhodlo udělat všechno pro to, aby
zamezilo vzrůstajícímu rasismu,
a hodlá všem občanům Prostějova, bílým, snědým, žlutým, fialovým i růžovým, dorovnat všechny
důchody a sociální podpory až do
uvedené výše čtyřiceti litrů!
„Kdo nebude mít práci, bude pobírat jednotnou měsíční dávku
čtyřiceti tisíc korun, kdo zaměstnán bude, musí se spokojit s patnácti,“ potvrdil Agentuře Hóser
šéf finančního výboru města
Radoslav CikánůmNacpal. On
sám je propagátorem myšlenky,
že kdo nepracuje, ať se pořádně
nažere! „Nechápu, proč mají
takové prachy brát jenom snědá
nemakačenka, když ostatních

lidí jiných barev pleti je daleko
víc. Pak nemá panovat ten rasismus,“ míní CikánůmNacpal.
Otázkou ovšem je, kde radnice
na takové výplaty pro nic nedělající lidi z Prostějova vezme. Vždyť
za chvíli jich může být pětačtyřicet tisíc! Jak ovšem slovutná
a všechnovědoucí Agentura Hóser zjistila, miliardy korun na
výplaty uvedených dávek nebude
problém sehnat. „Požádali jsme
Evropskou unii o dotaci z fondu
boje proti rasismu. Podle předběžného prohlášení evropských
komisařů má na účet města
chodit každý měsíc miliarda eur,
což bohatě postačí. Od prvního
února by každý nezaměstnaný
Prostějova měl dostat čtyřicet tisíc
korun, a to vždy k desátému v měsíci,“ potvrdil Hóserovi primátor
města Miroslav Nakaseseděl.
Je zřejmé, že zanedlouho můžeme očekávat hromadné výpovědi
zaměstnanců ve všech firmách
i státní správě. „Budeme holt
městem nepracujících, protože
jako jediní jsme přišli na to, že dě-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Konec Kosíře
Tak nám postavili na Kosíři rozhlednu. Na nejbližší okolí z ní
vidět není, pouze do dáli. Kolem
ní je krajina připomínající povrch měsíce, nahoru k rozhledně
se valí neustále davy lidí bez
ohledu na počasí. Myslím, že
nebude trvat dlouho a z jediného
lesa, který jsme tu nejblíže měli,
nezbude nic. Oáza klidu, která tu
byla, je nenávratně pryč. Navíc
je tu rozbujelá jedna činnost, která zaměstnává mnoho místních
lidí a to drancování dřeva z Kosíře. A nejsou to žádné klacíčky, na
které chodívaly naše babičky, ale
někdy pořádné kulatiny. A když
se projdete kolem lesa, můžete
tam spatřit nádherné skládky
smetí a různého odpadu. Nevím,
jestli to někoho z kompetentních
lidí zajímá, ale asi ne, protože
tato situace trvá již dosti dlouhou dobu. Na druhou stranu zde
v Čechách pod Kosířem máme
pěkná místa a je zde i co k vidění, takže si myslím, že by se
nad tím co bylo napsáno výše,
měl už konečně někdo zamyslet
a něco s tím udělat.
Nejmenovaný čtenář Večerníku
(identita autora v redakci)

Už dávno se tady
měl hrát zase fotbal
Zaujala mě reportáž o handrkování mezi městem a Markem
Pořízkou o to, kdo může za rozkradenou zeď bývalého fotbalového hřiště ve Sportovní ulici.
Vůbec nejdříve bych podotkl,
že k zodpovědnosti by měli být
nejprve hnáni zloději, kteří ze zdi
vymlátili armaturu a odvezli ji
do sběrných surovin. Vždyť většina těchto prevítů byla chycena,
tak proč nenahradí způsobenou
škodu nebo si pod dozorem neudělají brigádu a zeď neopraví?
Na druhé straně, kdyby město
před lety nenechalo fotbal v našem městě padnout na hubu,
hrálo by se na tomto stadionu dál
a navíc by tento tradiční fotbalový stánek byl už dávno zrekonstruovaný. Teď patří člověku,
který chce na pozemku jenom
vydělat a houby mu záleží na
tom, jestli na bývalém hřišti
bude pěstovat čočku nebo pozemek prodá jako stavební parcely.
Už dávno se na hřišti ve Sportovní ulici měl hrát zase fotbal
a nikdo by se teď nehádal, jestli
za rozbitou zeď může ten či onen.
Radim Dvořáček, Prostějov

A je po klidu…

lat se nic nemusí. Nebudeme vyžírat stát, ale Evropu. Každý chce
bojovat proti rasismu, tak my
začneme jako první,“ holedbá
se náměstkyně primátora Ivana
Hemeráková.
Jediný, kdo je ostře proti, je šéf
prostějovské policie. „Zase rozšiřujete rasovou nenávist! Vy si
prostě nedáte pokoj. Vždyť to se
kurňa ve městě přestane i krást,
a my nebudeme mít co dělat!
Dávám taky výpověď,“ prohlásil
u diktafonu Agentury Hóser Pavel Starák.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Před lety jsme s manželem
kupovali pozemek na začátku
Krasické ulice. Kupovali jsme
ho jenom proto, že šlo tenkrát
o naprosto klidnou zónu a mysleli jsme si, že takto to zůstane
navěky. Postavili jsme si zde domek a několik málo roků jsme
si skutečně užívali klid. Jenomže pak radnice rozhodla těsně
vedle našeho domku a zahrady
postavit takzvaný jižní kvadrant,
takže rázem se z klidové zóny
stala kvůli rušné silnici naprosto nevhodná lokalita k bydlení.
A co víc, teď jsme se dozvěděli,
že těsně u baráku nám má brzy
vyrůst rondel. Takže rázem uvažujeme o prodeji domu i zahrady, kde jsme si mysleli, že nás
nebude nikdo rušit...
Jana Valášková, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Obchodní centra jsou opět plná, lákají totiž na povánoční
výprodeje. Podle výzkumů lidé hlavně utrácí peníze, které
dostali na Vánoce, další řada lidí na výprodeje přímo čeká
a mnohým dalším dárky nestačily, a tak se jdou poohlédnout,
co by je ve slevách zaujalo. Avšak není sleva jako sleva. Na
místě je obezřetnost a bystrý zrak. A jak jsou na tom naši spoluobčané? Nakupují v povánočních slevách? To jsme v prostějovských ulicích zjišťovali uplynulém týdnu…

Dva tisíce v obálce!
ÚPLATEK? Ale kdeže, prachy pro mimino

NAKUPUJETE V POVÁNOČNÍCH
VÝPRODEJÍCH?

Změna prostoru pro milování? Ale jistě, kuchyňská linka, jak jinak. Vždyť přece co je krásnějšího, než když
vám vaše krásná partnerka připravuje šťavnatý steak,
kdo by si nedal jako předkrm sladkou broskvičku, že?
To jsou přece pak ta pravá afrodisiaka. Pokud ovšem
v rámci vášně steak nespálíte. Pro ženu je možné si
jak sednout na linku, tak se jen o linku opřít a vyšpulit zadeček. A pak je tam také samozřejmě jídelní stůl,
přátelé. Kdo z vás neviděl v amerických filmech ty
úžasné scény, kdy se dva na sebe žádostivě podívají
a pak smetou se stolu vše na zem za děsného cinkotu
a zvuku rozbíjených skel, slečna na stůl a vášeň teče
z plátna i reproduktorů! Už pak ale neukazují, jak slečna sbírá nepořádek a střepy si zapíchávají do bosých
nohou ještě několik týdnů poté. Takže vášeň na jídelním stole ano, ale uklidit nebo mít pro tento účel přichystanou sadu plastového nádobí. To pak drahý
vstoupí do kuchyně, okem znalce přejede materiály na
stole a hned ví, co se od něj očekává...

Karla SEHELSKÁ
Brodek u Prostějova

Josef MOUDRÝ
Prostějov

NE

NE

„V povánočních výprodejích
nenakupuji. Nemám potřebu.
I když vím, že slevy jsou velké a
lákavé, já prodávám v obchodě
s oblečením, zde si tak koupím
vše, co potřebuji a je to pro mě
ještě výhodnější než povánoční
akce v jiných obchodech. Ale
třeba ten, kdo potřebuje ledničku,
pračku a podobně určitě v těchto
dnech ušetří, protože ceny jsou
teď opravdu výhodné.“

„Zatím jsem nic nekoupil a asi
ani nekoupím. Teď po Vánocích není potřeba něco kupovat.
Mám všeho dostatek. Na povánoční slevy nečekám, ani si jich
nijak zvlášť nevšímám. Letáky
a nějaké reklamy nesleduji,
vlastně ani nemám přehled, jaké
jsou teď akce. Kupuji zkrátka
tehdy, pokud něco potřebuji
a je mi jedno, jestli zrovna slevy
jsou nebo nejsou.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014

jen Platí pou
MÁTE JEDNU Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
M
č 26. le ze do ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!
K
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8
dna 2
7
014
více na straně 21
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
INZERCE

Jenom to tak vypadá. Handrkování o obálku se dvěma tisícovkami mezi primátorem a jeho náměstkyní vypadá jako předání úplatku opravdu jen náhodou!
Foto: Michal Kadlec

Když si dva vysoce postavení představitelé města předávají někde na
chodbě obálku s penězi, vypadá to vždy tak trochu podezřele. A to by
nebyli paparazziové, aby z podobného snímku hned něco nevyvozovali!
Prostějovskou veřejnost ale v tomto případě můžeme uklidnit…
Prostějov/mik
Tento snímek se Večerníku podařil v pátek 2. ledna 2014 dopoledne na chodbě porodnice
v prostějovské nemocnici. Primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák s náměstkyní Ivanou Hemerkovou
se právě připravovali blahopřát
mamince, která v roce 2014

přivedla na svět prvního Prostějovánka. „Chviličku jsme se
s panem primátorem dohadovali, kdo mamince předá kytičku růží a kdo obálku s dvěma
tisíci korun jako dárkem od
statutárního města Prostějova.
Nakonec se pan primátor ujal
kytice, na mě pak zbyly peníze,“ vysvětlila Večerníku Ivana
Hemerková.

„Jestli to vypadalo, že si předáváme obálku s úplatky, tak
to ani náhodou,“ zasmála se
vzápětí, a samotný primátor jen
zakroutil hlavou. „Marně přemýšlím, za co by mě paní kolegyně Hemerková chtěla uplatit.
Co by po mně za dva tisíce asi
chtěla, to fakt nevím...,“ bral
vše také s humorem první muž
prostějovské radnice.
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Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Máme, co jsme chtěli!

Juračková v hlasování
neuspěla, Zeman ano
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

14. LEDNA 2013
Vykašlete se na Zemana, volte Juračkovou! Nezadaná třiadvacetiletá vysokoškolačka z Prostějova se v březnu v televizním přenosu porve o titul nejkrásnější dívky České republiky. Večerník má
jasno, mezi deseti finalistkami nemá Prostějovanka konkurenci.
Pošlete ji svůj hlas? Vedle toho ale ve druhém kole přímé volby
prezidenta vyzve Miloš Zeman ve druhém kole Karla Schwarzenberga. V tom prvním dostal od lidí z Prostějovska nejvíce hlasů.

Česká ulice

Bývala to i Böhmische-Gasse. Ulice byla pojmenovaná současným názvem v roce 1902 na počest naší vlasti. V období nacistické okupace v letech
1940 až 1945 byla zvána německy Böhmische-Gasse a od února 1949 ulice
Československých rudoarmějců. Původní název platí opět od února 1990.
Na snímku je rohový dům Česká č. 33, kde sídlí Lidové bytové družstvo Prostějov. Na rohu s Mánesovou ulicí stojí od roku 1921 oblíbená restaurace Na
Mánesce, která dříve nesla název U Zachů. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Slovenská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

napsáno
před

KDYŽ JE HLAD...
D...

Čočka
s klobásou
400g

Maďarský
guláš
400g

Lečo
s uzeninou
415g

Vepřové maso
400g

Párek s fazolí
420g

Kuřecí maso
400g

33,90

32,90 (420g)

26,90

31,90

32,90 (415g)

31,90

-

-

-

29,90

-

-

26,90

29,90

42,90

44,90

41,90

59,90

-

42,90

36,90 (400g)

22,90

33,90 (410g)

31,90 (180g)

37,90

36,90 (300g)

42,90

47,90

-

55,90

29,90

59,90

29,90

25,90

24,90 (400g)

-

LEDEN 2014
V soutěži krásy, stejně jako o volbě prezidenta, rozhodovaly loni výhradně hlasy občanů České republiky a televizních diváků. Přes své
nesporné půvaby Zuzana Juračková nakonec v hlasování o nejkrásnější dívku ČR neuspěla. Nepomohly jí ani sympatie lidí z Prostějovska. Více hlasů jako ona dostala vítězka Gabriela Kratochvílová.
Kdo se však po sečtení všech hlasů mohl radovat, byl naopak Miloš
Zeman. Jeho celorepublikové vítězství bylo relativně těsné, když ve
druhém kole získal 54,8 procent všech hlasů. Na Prostějovsku byl
však samotný triumf o něco přesvědčivější, když dostal dvě třetiny
všech hlasů. Za rok svého vládnutí se Zeman do povědomí národa zapsal především svým sporem s rektory vysokých škol, tajnou
schůzkou z prolhanými „pučisty“ z ČSSD, skandálem dcery účastnící se natáčení pornofilmů a obohacením češtiny o slovo viróza
vnímané jako synonymum pro opilost při oficiálních příležitostech.
To Gabriela Kratochvílová alespoň v rámci moskevského Fashion
Weeku získala titul Bond Girl. Inu, máme, co jsme chtěli...

RESUMÉÉ

Po vánočních
P
á č í h a silvestroil
vských hodech se vrátil
krutá realita běžného života,
které leckomu nedovoluje
bažit se nejrůznějšími specialitami. A tak když je nouze,
zavděk přijde i nějaká ta
hotová konzerva. Oblíbený
Maďarský guláš i čočku
s klobásou nabízí nejlevněji
Billa, lečo s uzeninou
a kuřecí maso Albert, klasickou „vepřovku“ pak Kaufland
a pro párek s fazolí si zajeďte
do Intersparu.
Tak dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 8. ledna 2013
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lety
Z hlediska dopravní výstavby
skončil loňský rok 2003 vybudováním kruhové křižovatky
v průmyslové zóně u bývalé
Vitany. V současnosti však
město již připravuje plány pro
tento rok a v nich se objevila
jedna zajímavá novinka.
Radnice kromě průběžné výstavby severní obslužné komunikace
vedoucí okolo zimního stadionu
uvažuje i o obchvatu města ve
směru od rondelu u čerpací stanice OMV Za Olomouckou ulicí
přes Smržice na komunikaci Za
Kosteleckou ulicí.
„Tuto informaci mohu potvrdit,
ale nic konkrétního vám k tomu

neřeknu, neboť vše je zatím
v jednání a ve fázi přípravné dokumentace. Hlavní slovo bude
mít odbor rozvoje a koncepce
města, ovšem z hlediska dopravy
jasně říkám, že tento obchvat by
zcela určitě pomohl k ozdravění
dopravní situace v centru města,“
řekl nám šéf odboru dopravy
Městského úřadu v Prostějově
Miroslav Nakládal. Jak nám
prozradil, jasnou prioritu bude
mít letos rondel na křižovatce
ulic Kostelecká a Martinákova.
„V plánu je také rondel v Olomoucké ulici, jehož středem povede železniční přejezd,“ dodal
Miroslav Nakládal.

Zpravodajství
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Zastupitele města Prostějova zneklidňuje nový občanský zákoník

Teď ručí za hospodaření městských organizací VLASTNÍM MAJETKEM!
Prostějovští komunální politici, kteří zastupují radnici
v dozorčích radách či představenstvech organizací
řízených městem, budou za jejich hospodaření ručit
vlastním majetkem! Tuto povinnost ukládá nový občanský zákoník, a to s platností od 1. ledna 2014. Ne že by
naši zastupitelé z toho měli přímo strach, nicméně na
posledním jednání Zastupitelstva města Prostějova loňského roku se pár komunálních politiků nechalo slyšet,
že určité obavy přece jen mají... „Tak to se máme na co
těšit, snad nebude nějaký průšvih. To by si policie smlsla a ještě bych přišel o barák,“ poznamenal s kyselým
úsměvem jeden z opozičních zastupitelů.
Prostějov/mik
O co vlastně jde? A mají zastupitelé důvod k tomu, aby měli
z členství ve vedoucích, byť neplacených, funkcích nahnáno?
„Nemyslím si, že bychom teď
měli očekávat sérii rezignací našich zastupitelů na funkce v dozorčích radách a představenstvech
městských organizací. Jsem
přesvědčen, že ve společnostech
s majetkovým podílem města nemůže dojít k nějakému průšvihu,
za který by byli popotahováni
právě zástupci radnice. I když
nepopírám, že výklad nového občanského zákoníku je zatím hodně
nečitelný,“ svěřil se Večerníku Mi-

roslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Podle nového občanského zákoníku je každý zastupitel Zastupitelstva města Prostějova, který je členem voleného orgánu
některé ze společností, kde má
město či obec svůj podíl nebo
kterou výhradně vlastní, osobně odpovědný za svou činnost
v tomto vrcholném orgánu. „Přijetím či vykonáváním takovéto
funkce se zastupitel zavazuje, že ji
bude vykonávat od prvního ledna
roku 2014 s nezbytnou loajalitou
a s potřebnými znalostmi i pečlivostí. Podle paragrafu 159 nového
občanského zákoníku se má za
to, že jedná nedbale, kdo není této

Žena už má dlužné alimenty
Prostějov/mls - Vyrazit výživné z některých mužů bývá
často nadlidský úkol. V případě Jana Doseděla se to přece
jen povedlo. Matka jeho dítěte
si dlužné peníze u prostějovského soudu vyzvedla na začátku uplynulého týdne.
Krasický byt Jana Doseděla
byl první nemovitostí, která
měla jít do premiérové elektronické soudní dražby v České republiky. Dlužník se však
ztráty střechy nad hlavou zalekl a než byla dražba zahájena, tak jednadvacet tisíc korun
raději zaplatil. Žena, které peníze patří, však dlouho nikde
nebyla k zastižení. Ozvala se

až po zveřejnění výzvy v minulém vydání Večerníku!
„Ano, už si dlužné peníze vyzvedla. Děkuji za spolupráci,“
napsal do redakce dlouholetý
předseda prostějovského soudu
Vladimír Váňa. Peníze by měla
využít výhradně pro potřeby dítěte. Výživné totiž ze zákona slouží
k tomu, aby byl dítěti zachován
standard, na které bylo zvyklé
před rozchodem svých rodičů.
Historicky první soudní elektronické dražby v ČR na serveru
www.prodej-drazbou.cz se tak
nyní můžete zúčastnit 21. ledna
od 10.00 hodin. Dražit se bude
polovina domu a zahrady patřící Marii Krůzové z Doloplaz.

www.vecernikpv.cz

péče řádného hospodáře schopen,
ač to musel zjistit při přijetí funkce
nebo při jejím výkonu, a nevyvodí
z toho pro sebe důsledky. Pokud
zastupitel zjistí, že není schopen
výkonu takovéto funkce, může
se výkonu funkce vzdát. V případě, že zastupitel funkci vykonává
i nadále, je osobně odpovědný za
svou činnost ve vrcholném orgánu
společnosti,“ vysvětlil Večerníku
zastupitel a zkušený prostějovský
právník Josef Augustin.
„V každém konkrétním případě
bude tedy zastupitel vykonávající
funkci odpovědný i po stránce
ekonomické. Náhrada škody je
nově upravena tak, že nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil
porušením povinnosti při výkonu
funkce, ačkoliv byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu,
v jakém škodu nenahradil, pokud
se věřitel plnění na právnické osobě
nemůže domoci,“ dodal Augustin.
Nový občanský zákoník tedy
členy kolektivního orgánu města
a kolektivního orgánu městských
společností staví na úroveň statutárních orgánů obchodních korporací,
pokud se týká jejich odpovědnosti.

o obecně položenou otázku, neboť chod této společnosti se odvíjí
v mnoha směrech. V případě, že
bych osobně jako člen správní
rady porušil konkrétní povinnost
při výkonu funkce, tak také ponesu konkrétní odpovědnost za takovéto porušení, které mi bude beze
všech pochybností prokázáno

Zastupitelé v organizacích řízených městem

Domovní správa, s.r.o.

Dozorčí rada: Pavel Smetana (ČSSD) - předseda, Jiří Schlesinger (ČSSD) - člen.
Jde o hodně. Některým prostějovským zastupitelům vyvstaly od
1. ledna 2014 starosti s hrozbou větší odpovědnosti za hospodaření městských organizací.
Foto: Michal Kadlec
„Zákonem nově konstruovaná
míra odpovědnosti tak současně
zastupitelům přináší také povinnost
nést negativní důsledky svého rozhodování, včetně majetkových důsledků. V každém konkrétním případě bude nutno zastupiteli města
jednoznačně důkazně prokázat, že
škodu při výkonu funkce způsobil
porušením svých povinností. Jaká
by byla eventuální odpovědnost za
výkon funkce zastupitele z hlediska
ručení jeho vlastním majetkem,
ukáže teprve praxe, rozhodování
soudů nalézacích a odvolacích a v

Brno, Prostějov/mik - Pondělí
třináctého. Právě v tento lednový
den začne poslední díl soudního
maratónu s Robertem Kovaříkem. Krajský soud v Brně má
během pondělí, čtvrtku a pátku
nadcházejícího týdne definitivně
uzavřít kauzu dvou loupežných
přepadení táhnoucí se už neuvěřitelných jedenáct let! Bývalý prostějovský hokejista byl v roce 2003
odsouzen na deset let kriminálu
za přepadení dodávky s riflemi
a realitního makléře, který v autě
převážel dva a půl milionu korun.
Tvrdí však, že je nevinný a loupeže spáchali jiní Prostějované…
O tom, že už tento týden se rozhodne o Kovaříkově nevině,
nebo si původní trest skutečně
odsedí, nepochybuje předseda
senátu Krajského soudu Aleš Novotný. „Během pondělí vyslechnu ještě čtveřici předvolaných
svědků. Čtvrtek a pátek budou
potom vyčleněny na závěrečné
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řeči obhájce, státního zástupce
a konečný rozsudek,“ potvrdil
Večerníku Aleš Novotný.
Již pondělní přelíčení může
vnést do celého procesu pořádný průvan. Soudce Aleš Novotný totiž podle exkluzivních
informací Večerníku předvolal k výslechu i olomouckého
kriminalistu Radka Erbena,
který podle výpovědi dříve utajovaného svědka celé vyšetřování obou loupeží zmanipuloval
a donutil jiného svědka ke křivé výpovědi proti Kovaříkovi.
„Seděl jsem tenkrát ve vyšetřovací místnosti a okolo mě stáli
vyšetřovatelé Erben a Blahák.
Na položené otázky mi sami
diktovali odpovědi, přitom já
jsem tenkrát, a ani teď, o přepadení dodávky s riflemi a realitního makléře nevěděl vůbec nic
a dodnes nevím. Na otázky jsem
tenkrát do protokolu odpověděl
přesně to, co mi řekli ti policaj-

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

V Dukelské bráně číhají kapsáři
ření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
v úterý na přesně nezjištěném
místě v ulici Dukelská brána v
nestřeženém okamžiku ukradl
devětačtyřicetileté ženě z nákupní tašky, kterou nesla přes
rameno, peněženku s celým
obsahem. Kromě peněz v ní
poškozená měla i osobní doklady, kartičky k účtu a platební
kartu. Zloděj jí způsobil škodu
za dva tisíce stopadesát korun,“

informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
„Není to poprvé, co letos
tady byl někdo okraden, a to
máme za sebou jenom pár
dní nového roku. Před Zlatou
bránou postává parta cikánů,
vždycky se pak někdo z nich
zamíchá do davu a někoho
okrade. Pak je jenom vidět,
jak utíkají rychle pryč. Za
hodinu jsou pak ale zpátky

a číhají dál,“ řekla exkluzivně
Večerníku prodavačka jednoho
z obchodů v Dukelské bráně.
Nepřála si ale zveřejnit své
jméno. Pochopitelně... „Nechci dostat, slušně řečeno, přes
pusu,“ vysvětlila. Jak dodala,
letos přiběhly do této prodejny
už tři vyděšené ženy se žádostí
o zavolání policie, neboť zjistily, že jim z bundy či tašky zmizela šrajtofle...
Takže, spoluobčané, dávejte
si při nákuprech pozor!

Na Vápenici se už RÝSUJE nová zídka Smetanových sadů

Prostějov/mik - Hodně v předstihu jsou stavbaři, kteří mají
na starosti realizaci nového
oplocení Smetanových sadů
na Vápenici včetně rekonstrukce přilehlého chodníku.
Přestože do konce loňského
roku bylo v plánu jen vybagrování staré zídky a příprava
základů pro novou, povedlo
se mnohem víc. A pokračuje
se dál...
„Stavbařům přeje počasí, takže jsou viditelně v předstihu
při realizaci této veřejné zakázky. Pro letošek se počítalo
s proinvestováním dvou z cel-

kově pěti milionů korun. Ale
jak je vidět, dělníci nemuseli
práce přerušit kvůli mrazům
a makali například ještě den
před Vánoci, ale i hned po
nich. Momentálně pracují na
novém chodníku,“ komentoval průběh stavebních prací
spokojený Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního
města Prostějov, který je zodpovědný za stavební investice.
Přestože se s montováním prefabrikátů nové zídky počítalo
až na jaře, první dva díly se na
Vápenici objevily už před Vánoci. Celkové oplocení Sme-

Vodovody a Kanalizace, a. s.

Představenstvo: Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) - člen, Dozorčí rada: Radek Zacpal (bezpartijní) - předseda, Pavel Smetana
(ČSSD) - místopředseda, Václav Šmíd (KSČM) - člen.

.A.S.A. Technické služby, a. s.

Dozorčí rada: Jiří Pospíšil (ODS), Jaroslav Čížek (KSČM), Jaroslav
Faltýnek (ANO 2011) - členové, Bedřich Grulich (ČSSD) - jednatel.

Národní dům Prostějov, o. p. s.

Správní rada: Ivana Hemerková (ODS) - předseda, Milada Sokolová (ODS), Pavel Smetana (ČSSD), Josef Augustin
(KSČM) - členové.
Dozorčí rada: Alena Rašková (ČSSD) - předseda.

Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Dozorčí rada: Jiří Svatoš (bezpartijní) - předseda, Miroslav
Chytil (KDU-ČSL) - člen.
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Tento týden se konečně rozhodne. Snad...

volejte:
j 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Prostějov/mik – Není to první,
a určitě ani zdaleka poslední
případ. Minulé úterý 7. ledna
byla v Dukelské bráně před někdejším Priorem v Prostějově
okradena kapsáři devětačtyřicetiletá žena. Podle svědků, které Večerník oslovil, má kapesní
krádeže v centru města na svědomí skupinka snědých pobertů, která postává před Zlatou
bránou a vyhlíží si své oběti…
„Ze spáchání trestného činu
krádeže a neoprávněného opat-

neposlední řadě judikatura Nejvyššího soudu ČR,“ zabrousil do poměrně palčivé problematiky Josef
Augustin.
Právě tohoto prostějovského zastupitele se Večerník zeptal, zda
on sám, jako člen správní rady
Národního domu v Prostějově,
nemá z nového zákona a osobní
zodpovědnosti strach. „Tato odpovědnost včetně majetkových
důsledků by se týkala všech členů správní rady. Ve své otázce se
ptáte na ručení vlastním majetkem
za chod této společnosti. Jedná se

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Dozorčí rada: Bedřich Grulich (ČSSD) - předseda, Petr Sedláček (ČSSD), Radek Zacpal (bezpartijní) - členové.

Robert Kovařík DO BASY nebo NA SVOBODU

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
CELOROČN
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a v případě způsobení škody mi
také bude konkrétní výše škody
zcela prokazatelně a nezpochybnitelně stanovena. Řešení konkrétních případů přinese teprve praxe
a následné rozhodování soudů,“
odpověděl nedávný kandidát do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KSČM.

ti. A pak mě lejstro donutili podepsat s tím, že za krádeže aut
dostanu minimální trest, nebo že
mi dají pokoj a budu mít úplný
klid,“ řekl před senátem Krajského soudu v Brně při posledním přelíčení na konci listopadu
Ramsey Rezhaj, Albánec žijící
už patnáct let v Prostějově.
Bylo tedy ze strany policie vyšetřování skutečně zmanipulováno
a účelově vedeno proti Robertu
Kovaříkovi? To nechejme na
posouzení soudu. Každopádně je
záhodno, aby celý proces skončil
a soudce vyřkl závěrečný ortel.
„Soud, při kterém můj otec usiluje o zproštění viny, trvá až příliš
dlouho. Jsem stoprocentně přesvědčena, že buď ve čtvrtek, nebo
až v pátek budeme konečně znát
rozsudek,“ svěřila se nám Kovaříkova dcera Barbora Peštuková.
Jsou dvě možnosti, buď bude
Robert Kovařík uznán vinným a odsedí si desetiletý trest,

Chce domů. Stráví Robert Kovařík deset let v kriminálu, nebo se
brzy objeví doma v Prostějově? To se zase uvidí v pátek…
Foto: archiv Večerníku
od kterého se mu odečte doba
strávená ve vazbě, nebo bude
zproštěn obžaloby a propuštěn
na svobodu. „Jsem rád, že se tady
potvrdila některá má podezření.
Podle mě bylo celé vyšetřování
ze strany policie zmanipulované
a to od samého počátku! Nejdřív

donutili utajovaného svědka křivě
vypovídat proti mně, pak nevzali
otisky prstů hlavním podezřelým
a navrch vše řídili dost tendenčně.
Je to naprosto nepřípustné, aby
se takto postupovalo,“ prohlásil
Robert Kovařík u soudu na konci
listopadu loňského roku.

Dílčí reportáže z průběhu soudního přelíčení
můžete tento týden aktuálně sledovat na
www.vecernikpv.cz!

POVSTÁNÍ na Šmeralce
„Kácejí nám tu zdravé stromy,“ láteří občané
Prostějov/mik - Když v pátek
10. ledna ráno vjela mezi panelové domy ve Šmeralově ulici
četa pracovníků technických
služeb s motorovými pilami
a náklaďákem, a okamžitě se
pustila do kácení dvou košatých stromů, několik místních
občanů v tu chvíli málem trefil
šlak. „To je zrůdný svévolný
čin! Ty stromy jsou naprosto
zdravé,“ volali lidé do redakce
Večerníku.
Jakmile jsme dorazili na místo,
spatřili dělníky v montérkách, jak
už nakládají objemné špalky z pokácené lípy a javoru na náklaďák.
Všichni byli přitom peskováni
nevybíravými slovy jedné zdatné
seniorky. „Ničíte nám tady zeleň,
pod těmi stromy jsme v létě seděli na lavičce ve stínu. Vždyť jsou
úplně zdravé a rostou tady osmdesát let,“ křičela na dělníky notně
rozčílená dáma v letech.
Bylo tomu skutečně tak? „Nikdy
bychom si nedovolili pokácet
stromy, které jsou zdravé. Činíme
tak na základě rozhodnutí několika odborníků a na podnět od-

Emoce. Hodně zlé krve způsobilo páteční kácení dvou stromů ve
Šmeralově ulici, které se neobešlo bez zlostných pohledů zdejších
obyvatel.
Foto: Michal Kadlec
boru správy majetku města,“ reagoval na dotaz Večerníku Martin
Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Celkové vysvětlení nám pak ještě
v tentýž den poskytla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov, která
je ve městě zodpovědná za životní
prostředí. „Magistrát má od dendrologické agentury zpracovanou
odbornou studii zdravotního stavu
všech stromů v Prostějově. A právě odborníci vyhodnotili ve Šme-

ralově ulici stav vámi uváděných
dvou stromů jako rizikový. Konkrétně u nich hrozilo rozlomení při
jenom trochu silnějším větru. A to
i přesto, že vnitřek kmene vypadá
zdravě,“ sdělila Hemerková. Jak
vzápětí rychle dodala, hned na jaře
budou přesně na místě těch pokácených vysazeny nové stromy.
„To mně už bude prd platné, než
vyrostou a budou mít nějakou
korunu, tak to budu dávno na
krchově...,“ ulevil si další senior
ze Šmeralovy ulice.

Silvestrovská rvačka: napadenému

Prostějov/mls - Poslední den v roce 2013 skončil
Pavel Gajdoš v péči lékařů. Jak totiž Večerník
informoval v minulém vydání, byl napaden
v jedné z prostějovských hospod a přelom
letopočtů strávil s otřesem mozku v nemocnici.
Kde k události došlo, na to si Gajdoš dokázal
vzpomenout až týden po svém napadení. Se
svým názorem se opět svěřil naší redakci.
V předstihu. Práce na novém oplocení Smetanových sadů jdou
„Bylo to v krušovické Country pivnici na rohu
díky mírné zimě rychle kupředu.
Foto: Michal Kadlec
Brněnské a Krokovy ulice,“ sdělil Pavel Gajdoš.
tanových sadů se tak ponese „Pokud i nadále bude tak mírná V jeho doprovodu jsme se v pátek vypravili na
ve stejném stylu, v jakém bylo zima, věřím, že zakázka bude ´místo činu´. „Servírka, která na Silvestra obzrealizováno na východní stra- splněna ve velkém předstihu,“ sluhovala, vše viděla a toho útočníka určitě zná,“
tvrdil nám cestou Pavel Gajdoš.
ně parku u Národního domu. libuje si Zdeněk Fišer.

se už rozbřesklo

Bohužel uvedenou ženu se nám v pohostinství zastihnout nepodařilo. Dozvěděli jsme se, že v práci
bude až v průběhu tohoto týdne. „Byl bych rád,
kdyby se pachatele podařilo dopadnout. Zaútočil
na mě bez zjevného důvodu,“ míní Gajdoš, který
je stále v pracovní neschopnosti.
Policie případ vyšetřuje jako přestupek, agresor
může počítat s pokutou. Pokud by byl útok kvalifikován jako trestný čin ublížení na zdraví, hrozily
by neznámému útočníkovi až dva roky pobytu za
mřížemi.

Téma Večerníku
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Prostějov a plesová sezóna
Dámy a pánové, zadejte se!
Přijměte, milí čtenáři, pozvání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku k četbě naší speciální strany, tentokráte
věnované plesům, bálům a tradičním tanečním
zábavám, které k počátku roku neodmyslitelně
patří. Ten pocit, kdy v nádherné plesové róbě či elegantním obleku vstoupíte do rozzářeného sálu,
plného libých tónů hudby, zažil snad každý z nás.
A ať už vás doprovází váš manžel, studentská láska
nebo vzdálený bratranec, kterému rodiče slíbili koupit
motorku, jestliže se vás ujme, je ples vždy významnou událostí - alespoň pro aktuální rok. Ale dřív,
než uděláte první letošní krůčky na tanečním parketu, pročtěte si exkluzivně pro vás, věrné čtenáře
Večerníku, připravenou speciální stranu, která vám,
jak pevně doufáme, poskytne inspiraci pro nadcházející plesovou sezónu.
Takže, dámy a pánové, začtěte se...
Texty: Petra Hežová





Kolik plesů plánujete letos navštívit?

Plesová abeceda pro začátečníky KRÁLOVNA PARKETU

Plesová sezóna je tady, a tak
zatímco dámy se poohlíží
po nejnovějším stylovém
modelu, ze kterého budou
ostatním tanečnicím závistí
oči přecházet, pánům stačí
držet glanc a především
znát kroky daného tance.
Dovedete si asi představit tu
nebetyčnou tragédii, kdyby
váš vyvolený na valčíkovou
melodii začal suverénně tancovat odzemek. ..
Ti, kteří mají ještě v živé
paměti hodiny tanečních, jsou,
jak se říká, za vodou. Pokud
jste ale z těch, kteří namísto
tanečních krokům věnovali
pozornost
vypracovanému
zadečku taneční lektorky, jste
v maléru. Možnost úpěnlivého
doprošování partnerky, která
se chce u příležitosti plesového rejdění pochlubit se
svým zbrusu novým úlovkem,
nemůžete jen tak odbýt.
Proto vám nezbude, než oprášit
maturitní oblek či v lepším
případě zavítat do prodejny
nebo půjčovny obleků, kde vás
hodí do pucu tak, abyste vyhovovali rozmarům paní módy
INZERCE

Foto: internet
i vaší manželce či přítelkyni.
S tím tanečním uměním to
nebude tak jednoduché, ale
na youtube najdete nespočet
online návodů, jak si při
tanci s nohama poradit. No
a případné větší nedostatky
v tanečních stylech přirozeně
zakryjete
šarmantním

úsměvem a přívalem lichotek
na adresu vaší partnerky.
Malá rada pro začátečníky:
důrazně se vyvarujte chvály
účesu, plesové róby či naprosto
čehokoliv na ostatních dámách
v sále, kromě vaší partnerky,
pokud se chcete vyhnout velmi
mrazivému konci večera.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večeernníkku na rok 2014
Večerníku
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INZERCE

Klobouky
Marie Daubnerová
Široký výběr
- společenských, svatebních klobouků,
- letních šátků, čepicí....
- pr
prodej šálů, deštníků......

OBCHODNÍ CENTRUM HANÁ - TESCO
Kafkova 8
Olomouc
OBCHODNÍ DŮM BAŤA - 2. patro
Riegrova 406/1
Olomouc

Prodejní doba:
Po-Ne 9-19h
Prodejní doba:
Po-Pá 9-18h
So
9-12h

MÁTE JEDNU
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Vlastně máte hned dvě
možnosti, jak se stát ozdobou bálu. Buď předvedete
špičkové taneční výkony, za
které by se nemuseli stydět
ani finalisté StarDance, nebo
se blýskněte oslnivou plesovou róbou, ze které bude‚ paf
nejen váš taneční partner, ale
i široké okolí.
Hned v úvodu byste si proto
měly ujasnit, jakou délku šatů
zvolíte. Pokud se vám vánoční
cukroví
letos
obzvláště
povedlo a novoroční hubnoucí procedury ještě nestačily
zaúčinkovat, asi by nebylo
úplně nejvhodnější vybrat si
extra těsné koktejlky. Šaty
kratšího střihu navíc bohužel
lichotí pouze majitelkám štíhlé
postavy, ‚malé černé‘ jsou sice
záchranou v každé situaci, ale
v mini šatičkách by na formálním plese neobstála ani
ta nejštíhlejší modelka. Šaty
s délkou na zem či po kotníky
rozhodně nic nezkazíte, navíc
princeznovsky dlouhou sukní
zakryjete případné nedostatky.
Ale pozor, šaty musí být pouze
tak dlouhé, aby vám při chůzi
a následně i tanci nepřekážely,
jinak hrozí, že si taneční parket prohlédnete nepříjemně
zblízka. Nepodceňujte ani
barvu šatů. To, že je vaší
oblíbenou barvou žlutá neznamená, že vám šaty v této
barvě budou slušet. Poraďte
se s prodavačkou, přítelkyní
nebo si vyhledejte na internetu,
jaká barva se hodí k vašemu
typu pleti či vlasů. Nechcete
přeci v ten slavnostní den
vypadat příliš bledě nebo
rudě zářit jako krásná, přesto
přehnaně prostorově výrazná
Droběna z pohádky Tři oříšky
pro Popelku. Rozhodně se
ale vyhněte bílé barvě, nej-

Foto: internet
dete přece na svatbu. Řiďte
se vlastním pocitem, jak se
v šatech cítíte, můžete se
v nich pohodlně pohybovat?
Nemáte příliš volný či těsný
korzet? Neškrtí vás límeček
nebo neškrábou rukávky?
Nenuťte se do šatů s korzetem
nebo bez ramínek jen proto, že
je mají všechny vaše kolegyně.
Pokud vám nesluší, nebo
navíc nevhodně deformují
postavu, pryč s nimi! Neméně
důležitou součástí šatů jsou
šperky. Při jejich výběru si
vystačíme s poučkou, že
k šatům studených barev (modrá, zelená, tyrkysová...) se
hodí stříbro, naopak k šatům
v teplých odstínech (červená,
hnědá, oranžová...) zlato. A teď
už, milé dámy, hurá na parket!
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Srážku dvou aut mezi Vícovem a Ptením
odnesl jeden z řidičů těžkým zraněním

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Vykradená dílna ve Vitčicích
Vitčice/pk - Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
se v období mezi 9. a 10. lednem
2014 vloupal do jednoho z areálů ve Vitčicích a následně vnikl
i do jedné z dílen. Z ní odcizil
vrtačku, ruční pilu, elektromotor
a malotraktor na sečení. Poškozené společnosti tak způsobil
škodu za sedmapadesát tisíc
korun. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádež, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.
Barevný svět Terezy
Skoupilové rozzáří Konici
Konice/mls - Městská knihovna
Konice zve na výstavu Terezy
Skoupilové, která bude otevřena
v zámecké galerii od čtvrtka 16.
ledna do pátku 31. ledna 2014.
Talentovaná výtvarnice pochází
z Prostějova, kde dodnes nejen
žije, ale také pracuje a pořádá
výstavy. Tvoří zejména dětské
omalovánky,
vystřihovánky,
pexesa, leporela a ilustrace k
dětským knížkám, básničkám
a písničkám. Zdobí též dětské
pokojíčky, interiéry mateřských
školek a spolupracuje s místními
knihovnami. Své veselé obrázky
nejraději maluje zářivými akvarelovými pastelkami.
Dětské radovánky v Tištíně
Tištín/mls - Klub přátel školy Tištín pořádá v sále místní
sokolovny maškarní Dětské
radovánky, které se budou konat v neděli 19. ledna od 14.00
hodin. Děti mají vstup zdarma,
na všechny čeká bohaté občerstvení a hodnotná tombola.
Tvorovice plánují opravy
Tvorovice/mls - Na rekonstrukci silnice, chodníku a autobusové zastávky se mohou těšit
občané Tvorovic. V této věci
bylo už zahájeno územní řízení.
Opravit by se v dohledné době
měl chodník vedoucí podél autobusové zastávky a také silnice
v okolí obecního úřadu.
Čelechovice projednají
nový územní plán
Čelechovice na Hané/mls Návrh nového územního plánu
je od pondělí 6. ledna k vidění
na obecním úřadu v Čelechovicích na Hané. Lidé si ho mohou
prohlédnout také na webových
stránkách obce. Veřejné projednání nového plánu se i s odborným výkladem uskuteční v prostorách místního obecního úřadu
17. února 2014 v 16.00 hodin.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

„Z prvotního šetření vyplývá,
že po půl deváté ráno v pátek
třetího ledna jel padesátiletý řidič
Škody Octavie od Ptení směrem
na Vícov. Zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostal smyk, díky kterému
vjel do protisměru, kde se bočně
střetl s protijedoucí Toyotou
Corollou. Tu řídila pětatřicetiletá

žena. Při nehodě došlo k lehkému
zranění řidičky Toyoty, která
byla převezena do prostějovské
nemocnice, a k těžkému zranění
řidiče Škody Octavie, který byl
letecky transportován záchrannou
službou do Fakultní nemocnice
v Olomouci,“ zaktualizovala informace Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu u řidičky
vyloučila dechová zkouška,
u řidiče, vzhledem k jeho zranění,
byl nařízen odběr krve v nemocnici. „Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na stodeset tisíc
korun. Přesné okolnosti nehody
jsou nadále v šetření,“ dodala Urbánková.

V Mořicích nachytali opilou řidičku,
V
Lipové
se
tancovalo
celou
noc
„v
lese“
v Hrubčicích zase „nadýchal“ cyklista
KOMEDIE! VLAK Z CHORNIC DO DZBELE NABRAL NĚKOLIKAMĚSÍČNÍ ZPOŽDĚNÍ
Slibovaná obnova spojení na slavné Moravské západní dráze se zadrhla

Podle návrhu jízdního řádu měl vyjet 15. prosince, dorazí možná v březnu...

Vlaky občas nějaké to zpoždění naberou. Na to jsme
si už v tuzemsku zvykli. Ovšem taková „sekyra“, kterou
nabral slibovaný spoj společnosti Arriva z Chornic do
Dzbele, tak to se hned tak nevidí. Podle návrhu jízdního
řádu měl první vlak odjet již 15. prosince loňského roku.
Jeho zpoždění však není ani pět minut, ani půl hodiny,
ba ani jeden den či týden. Už nyní se protáhlo skoro na
celý měsíc... A bude hůř!
Dzbel/mls
„To belo slávy! A teho žrádla.
A teďka nic!“ Těmito slovy
by se dalo asi nejlépe popsat
rozčarování obyvatel Dzbele ze
slibované obnovy provozu na
trati mezi Chornicemi a jejich

obcí. Spojení mezi těmito obcemi
bylo na konci roku 2011 zrušeno.
Důvodem byly úspory ze strany
Pardubického kraje, který musel
na provoz nepříliš vytíženého
a ztrátového spoje Českým drahám
doplácet. Dotace z kraje měly nyní
putovat společnosti Arriva, která

v listopadu uspořádala triumfální
předváděcí jízdu. Pravidelné spojení mělo být obnoveno od poloviny prosince.
Jenže nyní je vše jinak! „Věřila
jsem, že se provoz obnoví. Dostala
jsem i návrh nového jízdního řádu,
který se mi líbil. Spoje do Chornic pěkně navazovaly na ty, které
k nám jedou od Prostějova. Tím to
ovšem celé skončilo. Nikdo mi ani
nedal vědět, jak to bude dál. Faktem
je, že patnáctého prosince k nám
žádný vlak od Chornic nedorazil.
Ani později ne,“ netajila své zklamání starostka Dzbele Jana Konečná.
Podle posledních vyjádření by první
vlaky z Chornic mohly do Dzbele

dorazit letos v březnu. „Dopravce
Arriva přehodnotil svůj záměr
na zahájení provozu v úseku Dzbel - Chornice od prosince 2013.
Bohužel nemáme možnost jej do
něčeho nutit,“ vyjádřil se Jiří Pálka z Odboru dopravy Krajského
úřadu Pardubického kraje. Podle
něj obnova provozu na trati bude
závislá na jednáních mezi krajem
a Arrivou.
V tuto chvíli tak nelze vyloučit, že
listopadový vlak s honorací Pardubického i Olomouckého kraje
a vyšnořenými zástupci soukromého dopravce byl nejen prvním,
ale zároveň i posledním, který do
Dzbele z Chornic dorazil...

Kdeže ty loňské sněhy jsou? Takto starostka Jana Konečná loni
v listopadu vítala zkušební vlak s honorací představitelů Pardubického
i Olomouckého kraje a zástupci soukromého dopravce. Slibované obnovy
spoje se však ani v novém roce nedočkala.
Foto: archiv Večerníku

„JEDEME DÁL!“ HLÁSÍ ELMO-PLAST PO POŽÁRU
Už do konce roku chce podnik na místě vyhořelé haly obnovit výrobu

Alojzov/mls - Pouze necelý měsíc po své kolaudaci v Alojzově
kompletně vyhořela výrobní
hala jedné z nejúspěšnějších
společností v regionu. Podobné
technologie, jako byly v Elmo-plastu, má dle vedení podniku
jediná firma v Evropě. Továrna
zabývající se výrobou plastových potrubí do vodovodů a kanalizací však nevyhořela celá.
A tak provoz v nepoškozených
objektech byl v uplynulém
týdnu obnoven. Vyhořelé torzo
se brzy začne bourat, na jeho
místě by ještě letos měla vyrůst
nová hala. Nikdo ze stávajících

zaměstnanců se tudíž o své pracovní místo nemusí bát.
Elmo-plast koncem roku zasáhl
požár s rekordní škodou v celém
Olomouckém kraji. Navzdory
tomu byl již v uplynulém týdnu ve
fabrice opět obnoven provoz. „Výroba plastového potrubí není ohrožena a bude probíhat dle plánu. Zaměstnanost zůstává na úrovni před
požárem,“ zvěstoval dobré zprávy
majitel Elmo-plastu Ivo Martínek,
který poskytl Večerníku exkluzivní
vyjádření. Požár naštěstí nezasáPůjde k zemi. Vyšetřovatelé už v Alojzově ukončili vyšetřování příčin požáhl celý podnik, vyhořela „pouze“
ru, hala je v současnosti připravena na demolici.
Foto: Martin Zaoral
jedna hala. „Tento objekt byl zkolaudován pátého prosince, do té
doby v ní asi rok probíhal zkušební ší technologie, které kromě nás má kého oddělení Elmo-plastu, který
provoz. Nyní měla přejít do plného jediný podnik v Evropě,“ nastínil obrovský požár odhalil jako první.
provozu. Uvnitř byly nejmoderněj- Miloslav Řehulka, šéf ekonomic- „Po celozávodním volnu jsem při-

šel do práce před šestou ráno. Asi
za půl hodiny jsem vyšel z kanceláře ven, abych si zakouřil. Tehdy
jsem zjistil, že nová výrobní hala
hoří. Kdy byla přesně zapálena,
jsem nebyl schopen určit, nikoho
cizího jsem v areálu neviděl. Moje
hlavní starost byla zavolat hasiče
a majitele,“ popsal Večerníku první momenty Miloslav Řehulka.
Vyšetřování příčin požáru, které na místě prováděli experti
z řad policistů a hasičů, již bylo
ukončeno. „Další postup bude
odstranění stavby a sanace okolí. Následovat bude již zmíněná
výstavba nové haly a instalování
stejných strojů, které byly v té
původní. Předpokládáme, že do
konce letošního roku bude v nové

Nehoda mezi Vícovem a Ohrozimí vzbuzuje mnoho otázek PROČ?
Silnice mezi obcemi Vícov
a Ohrozim na Prostějovsku si včera časně ráno vyžádala další tragickou daň. O to tragičtější,
že při otřesné a nepochopitelné dopravní nehodě vyhasly životy dvou mladých mužů! Třetí z osádky vozidla Alfa Romeo,
které to napálilo rovnou do stromu, byl s těžkými zraněními
převezen v kritickém stavu do olomoucké nemocnice. Podle
exkluzivních informací Večerníku se ale jednadvacetiletý
Ondřej Pospíšil probral v neděli dopoledne z umělého spánku. Nehodu naopak nepřežili dva mladíci ze Ptení, devatenáctiletý David Hunka a šestadvacetiletý Martin Petržílka...
Prostějovsko,
Olomouc/mik
Co přesně se v neděli 12. ledna
2014 necelé tři hodiny po půlnoci
stalo? V první chvíli těžko pochopitelná havárie, při níž dva ze tří mladíků neměli absolutně žádnou šanci
přežít! Alfa Romeo řízená devatenáctiletým Davidem Hunkou se po
nárazu do stromu takřka přepůlila.
Řidič i jeho šestadvacetiletý spolujezdec na předním sedadle Martin

Petržílka byli na místě mrtví. Jednadvacetiletý Ondřej Pospíšil, který
měl sedět vzadu, tragickou bouračku se štěstím přežil. Jak došlo
k nehodě a sehrál při ní nějakou
roli alkohol či vysoká rychlost?
Těžko říct, policejní vyšetřování
je na samém začátku.
„V neděli dvanáctého ledna kolem
tři čtvrtě na tři ráno došlo mezi Vícovem a Ohrozimí na Prostějovsku
k tragické havárii osobního vozidla značky Alfa Romeo. Ze zatím

Nabídl jim přepis energie, měli na něj vzít hůl
Radovan Ledvina podvedl seniory po celém regionu

(dokončení ze strany 2)
Přestože obžalovaný na policii
vše přiznal, u prostějovského
soudu se v úterý najednou začal
naprosto nepochopitelně vykrucovat. „Starší lidé, které jsem navštívil, už byli z neustálých změn
dodavatelů elektřiny a plynu
zmatení i zoufalí. Chtěl jsem jim
pomoci, aby se vrátili k původnímu dodavateli a za to mi sami
dávali peníze a to v takové výši,
v jaké uznali za vhodné,“ přišel se
zcela nepravděpodobnou obhajobou Radovan Ledvina.
Zapomněl přitom na fakt, že už při
uzavírání pofidérních smluv musel velice dobře vědět, že své sliby
nebude schopen splnit. „Peníze

776 159 120

Ptení, Vícov/mik - Předminulý
pátek 3. ledna došlo na silnici mezi Ptením a Vícovem
k závažné dopravní nehodě
mezi dvěma osobními vozidly. Zatímco na konci
předminulého týdne policie
vydala pouze kusou zprávu,
o tři dny později přinesla
podrobnější informace.

jsem od nich brát neměl,“ připustil
nakonec Ledvina, kterého v soudní
síni sledovali jeho rodiče, u nichž
fakticky bydlí. Ti kvůli mladíkovým dluhům dali do zástavy svůj
dům v Morkovicích. Nyní hrozí,
že kvůli nezdárnému potomkovi
o střechu nad hlavou přijdou. Synovým vytáčkám zřejmě nevěřili
ani oni sami, na jednoho z poškozených však šly přímo mrákoty.
„Proč tady povídá takové nehorázné lži?“ neudržel se senior při
výpovědi obžalovaného. Soudce
Petr Vrtěl ho musel uklidňovat,
přesto se on sám nepřestával divit.
Pro jednoznačné důkazy pak musel sáhnout ke smlouvám, které
Ledvina prokazatelně vystavoval,

a na nichž se podepisoval nezřetelným klikyhákem. I podvodníkovi
totiž muselo být jasné, že nemají
vůbec žádnou platnost a jeho podpis by tak byl jen dalším z usvědčujících důkazů.
Podstatnou otázkou je, na kolik
peněz si Ledvina svými podvody
vlastně přišel. Poškození, kteří
celou věc nahlásili na policii, ani
zdaleka nemusí být všichni, kteří
byli napáleni. Pokud tedy někdo
některému ze zástupců dodavatelů
levnější elektřiny a plynu zaplatil
jedinou korunu, měl by celou situaci nahlásit na Policii ČR.
Kvůli nečekaným průtahům rozsudek dosud nepadl, jednání bylo
odročeno na příští týden.

hale obnovena výroba. Investice
na demolici staré a výstavbu nové
haly bude o něco vyšší, než je odhadovaná škoda,“ vyjádřil se Ivo
Martínek, který zároveň poděkoval všem hasičům i dalším složkám IZS za profesionální přístup
při likvidaci požáru.
Vedení Elmo-plastu počítá
s tím, že obnova haly by měla
být financována z peněz z pojistného. Škoda se přitom odhaduje
na osmdesát milionů korun. „Přístup pojišťovny je celkem vstřícný,
nicméně vše jde přece jen pomaleji, než bychom potřebovali. Chápeme však, že při vyplacení tak
vysoké částky chce mít pojišťovna
k dispozici maximum informací,“
dodal Miloslav Řehulka.

Facebook zavalen
smutkem
Po celou neděli se o tragédii mladých mužů ze Ptení horečně diskutovalo na sociálních sítích. Přátelé
zahynulých mladíků Davida Hunky
a Martina Petržílka vyjadřovali na
facebooku svůj smutek a vzpomínky na společně prožité kamarádské
události. Večerník přináší některé
vzkazy z diskusního fóra.

Čeněk Šimek
„Je mi moc líto, co se stalo. Ti, co by
tu měli být, tak nejsou a někteří zmr…
tu budou navěky. Byl jsi, Davide, dobrý
kluk a škoda takového talentu, budu
vzpomínat!“

To se nemělo stát! Tragickou havárii z nedělního rána nepřežili David Hunka (19) a Martin Petržílka (26).
Co bylo příčinou tvrdé srážky Alfy Romeo se stromem je předmětem šetření policie.
Foto: Policie ČR.
přesně nezjištěných příčin vozidlo,
v němž cestovala tříčlenná osádka,
vyjelo mimo komunikaci a narazilo
do stromu. Při havárii utrpěl řidič
a jeho spolujezdec na předním sedadle zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehli. Třetí
z osádky utrpěl těžké zranění a byl
převezen do Fakultní nemocnice
v Olomouci. Přesná příčina nehody a její okolnosti jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ zněla
tragická zpráva, kterou do médií
včera časně ráno zaslala tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Irena
Urbánková.
Jak v neděli odpoledne dodala,
na místě zemřel devatenáctiletý řidič a jeho o sedm let starší
spolujezdec sedící na předním
sedadle. Jednadvacetiletý mladík seděl vzadu, a přestože utrpěl
velmi vážná zranění, má podle

aktuálních informací Večerníku
velkou šanci tragický masakr
přežít. „Zraněný jednadvacetiletý
muž leží na ARO v naší nemocnici.
Je v umělém spánku, napojen na
umělou plicní ventilaci. Při nehodě utrpěl vážná zranění hrudníku
a břicha, momentálně však není v
přímém ohrožení života,“ prozradil
Večerníku včera kolem patnácté hodiny Egon Havrlant, mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci. Ani ne
za hodinu jsme se od něj dozvěděli
ještě příznivější zprávu. „Mladík se
právě probral z umělého spánku,“
informoval Havrlant.
Na místě tragické havárie v neděli časně ráno zasahovali i prostějovští hasiči. „Nehoda nám
byla nahlášena v čase 02.46 hodin
a vyjeli k ní profesionální hasiči
z Prostějova. Na místě neštěstí spatřili zdemolované osobní vozidlo
a v něm tři zaklíněné muže. Hasiči

je všechny pomocí speciální techniky z auta vyprostili, dvěma z nich
už ale nebylo pomoci, byli po smrti.
Třetího, těžce zraněného mladíka,
hasiči předali do péče lékařům,“
popsala nám nehodu jen pro silné
žaludky Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Včerejší tragédie na silnici mezi
Vícovem a Ohrozimí dala vzpomenout na podobné neštěstí, které se
takřka na stejném místě stala před
rokem, přesně 8. ledna 2013. Po nárazu do stromu zde v autě zahynul
devětatřicetiletý prostějovský lékárník. Ten s sebou vezl ještě své čtyřleté dítě, to naštěstí tragédii přežilo.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
K PŘÍPADU HLEDEJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ ,
NEBO V PŘÍŠTÍM
TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ!

Lucy Horváthová
„Jak jsme se čertili, když nám na letním srazu řekli, že jsme sourozenci,
jak jsme si pak k sobě našli cestu!
Těch pár zážitků, co spolu, Davide,
máme, mi utkví v paměti navždy. Jsi
boží, tak si to tam v ráji užij, za chvíli se
tam sejdeme všichni!“
Lukáš Münster
„Nepřeju si nic jiného, než to, abych se
s Davidem a Martinem mohl zase jednou vidět. Kluci, nikdy nezapomenu!“
Janči Snopko, Bánská Bystrica
„Že mě taková zpráva překvapí
v osm hodin ráno, to jsem tedy vůbec
nečekal. Ještě jsem tu informaci nevstřebal. Už ale vím, co se stalo a už
to jinak nebude. Davide, neznal jsem
tě dlouho, ale i za takovou krátkou
dobu jsem poznal, že jsi fajn kluk. Ať
je ti země lehká!“
Víťa Král
„Zajímalo by mě, proč to odnesou tak
fajn lidi. Chlape, budeš nám chybět,
sbohem, Davide!“
Marek Pučalík
„Martine, ať jsi, kde jsi, určitě je ti líp.
Ale nezapomeň, že já na tebe nikdy
nezapomenu, byl jsi kámoš v dobrém i zlém!“

Oblíbená akce vynikala originální mysliveckou výzdobou a skvělou kuchyní

Lipová/pav - Jelení řízek, jelení
svíčková,
pečený
divočák,
zvěřinový guláš. Každý z víc
jak čtyř stovek návštěvníků
Mysliveckého plesu v Lipové si
uplynulou sobotu nejen zatančil,
ale mohl si i pochutnat na řadě
vyhlášených zvěřinových specialit. Nelze se tak ani divit, že se
na akci Mysliveckého spolku Lipová-Hrochov každoročně sjíždí
spousta mlsných tanečníků nejen
z okolí, ale i z Prostějova a celého
regionu.
Letošní tradiční bál, který se konal
v kulturním domě v Lipové, byl
uspořádán s podtitulem „Celou
noc v lese“. A opravdu si tak každý
návštěvník mohl připadat. Bylo to
díky propracovaným dekoracím,
jež tvořilo chvojí, listí a velké
množství mysliveckých trofejí.

„Na výzdobě si dáváme vždy velmi záležet. Chystáme ji pokaždé
už týden dopředu, pomáhají
nám všichni členové sdružení.
V pětadvaceti lidech máme sál
ozdobený zhruba za šest hodin.
Za ty roky, co ples pořádáme, má
už každý z nás svůj úkol, takže
nám to jde pěkně od ruky,“ popsal
Večerníku přípravy na významnou akci František Koudelka, člen
pořádajícího spolku.
Do celkového rázu výborně zapadly i vystavené ceny do tomboly,
které už samy o sobě byly velkým
lákadlem. Návštěvníci totiž ve
slosování mohli vyhrát například
tři divočáky, muflona, srnu, krocana
a chybět nemohli ani zajíci a bažanti
či metr kvalitního dřeva.
Ke zdejším mysliveckým plesům
už spoustu let nerozlučně patří

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

kapela Fofrovanka. Toto uskupení hudebníků z různých koutů
republiky se dá dohromady vždy
jednou do roka, speciálně kvůli
této příležitosti. Všichni členové
skupiny se do Lipové náramně těší
a je to znát na jejich muzikantském
výkonu, do kterého se i tentokrát
vrhli s velkou chutí.
Tak jako každoročně, i letos byl
o vstupenky na tuto akci velký
zájem. Kapacita sálu, která
je zhruba třistapadesát míst,
opět nestačila a byla minimálně
o
padesátku
účastníků
překročena. „Jsme moc rádi, že
se u nás lidem líbí a pravidelně
se k nám vracejí. Lístky na ples
míváme většinou vyprodané už
před Vánocemi. Pokud se ale
návštěvníci nenechají odradit
a dorazí i bez lístku, na místě si

Vyhlášená akce. Na tradiční myslivecký ples do Lipové se sjeli tanečníci ze širokého okolí.
Foto: Pavla Vašková
mohou koupit vstupenku na stání,
nikoho domů nepošleme,“ usmívá
se František Koudelka.
Mezi návštěvníky převládali ti,
kteří do Lipové míří každoročně,
ovšem našli se i nováčci. „Jsem

tady poprvé a moc se mi tu líbí.
Oproti jiným podobným akcím
tento ples vyniká především krásnou výzdobou a skvěle hrající
kapelou,“ zhodnotila akci Tereza
Kučerová ze Zdětína.

jak se plesalo v Lipové...
3x foto: Pavla Vašková

Osvědčená Fofrovanka. Výtečná uničovská kapela do- Stylová dekorace. Propracovanou výzdobu lipovského Něco do hrnce. Návštěvníkům se na ceny v tombole,
razila zahrát myslivcům z Lipové a Hrochova už podeva- „kulturáku“ připravovalo přes dvě desítky členů myslivecké- mezi nimiž nechyběl ani muflon, divočák či krocan, už sbíhaly sliny...
ho spolku po dobu šesti hodin.
tenácté.

TŘI KRÁLOVÉ na Konicku
vybrali ČTYŘI STA TISÍC korun

Rekordní počet kasiček. Lidé v třiašedesáti obcích na Konicku letos
přispívali do celkem sto deseti pokladniček. Znamená to nejvyšší počet
koledníků v historii Tříkrálových sbírek.
Foto: archiv Charita Konice
Konicko/mls - Při tradiční Tříkrálové sbírce lidé otvírali nejen svá
srdce, ale i peněženky. Závěrečný
účet na Konicku se zastavil na
částce 400 935 korun. Přesto to
znamená, že se vybralo o 746 korun méně než loni. Zatím nejvíce
se v této sbírce vybralo na začátku
roku 2012. Jen na Konicku lidé
přispěli celkem 411 271 korunami.
V prostějovském děkanátu by se
i vybraná částka měla pohybovat
kolem šesti set tisíc.
Letos koledníkům vše hrálo do
noty, takže se vše stihlo během
jediného dne, kterým byla sobota
4. ledna. Šedesát procent těchto peněz bude využito přímo na Konicku. „Část peněz ze sbírky by měla

jít přímo sociálně slabým lidem.
Další peníze bychom rádi využili
na zlepšení technického vybavení
naší pečovatelské služby,“ uvedl
pro Večerník šéf konické charity
Jaroslav Procházka, který netajil
spokojenost s výsledkem sbírky.
„Myslím, že to potěšilo nejen mě,
ale i všechny, kteří se na sbírce podíleli. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli
nejen darem, ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě,” vyjádřil se
Procházka, který všechny účastníky
zve na sobotu 1. února na konické
kluziště, kde si zabruslí, ale také
zjistí, jak dopadly sázky na letošní
výsledek sbírky. Pořadatelé je pohostí oplatkem a horkým čajem.

Nejštědřejší lidé žijí
v Hačkách, Březsku a Suchdole
Konicko/mls - Statistika nuda je, má však cenné údaje. Proto
jsme se na některá čísla z tříkrálové sbírky podívali pod drobnohledem. A zjistili jsme zajímavé věci.
Kdyby při Tříkrálové sbírce byli všichni obyvatelé Prostějovska
stejně štědří jako lidé v Hačkách, vybralo by se v celém regionu
přes šest a půl milionů korun. Kdyby se všem koledníkům
podařilo do každé z kasiček získat tolik peněz, jako tomu bylo
v Březsku, vybraly by se necelé čtyři miliony korun. Kdyby lidé
dávali stále více peněz jako v Kladkách, vybraná částka by byla
výrazně vyšší. Škoda, že na „kdyby“ se nehraje...

NEJ Tříkrálové sbírky:
Nejvyšší částka na jednoho obyvatele:
1. Hačky
59,26
2. Březsko
57,00
3. Suchdol
31,50
4. Ptení
28,70
5. Lipová
27,74
Nejvíce vybráno:
1. Konice
2. Ptení
3. Čechy pod Kosířem

60 283,00
31 299,00
21 383,00

Nejvíc plná kasička:
1. Březsko
12 360,00
2. Čechy pod Kosířem
8 135,00
3. Zdětín
7 329,00
Největší navýšení oproti loňskému roku:
1. Kladky
2 116,00
2. Březsko
1 624,00
3. Polomí
1 480,00

Zpovídali jsme hlavy všech obcí po celém regionu

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2014 V
JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH
NA KONICKU
Bohuslavice
9 632,00
Čechy pod Kosířem 21 383,00
Polomí
5 600,00
Horní Štěpánov 21 829,00
Skřípov
7 684,00
Pěnčín
10 847,00
Ptení
31 299,00
Stražisko
10 302,00
Přemyslovice
18 134,00
Suchdol
19 857,00
Zdětín
7 348,00
Hluchov
3 832,00
Ochoz
6 800,00
Březsko
12 360,00
Vysoká
1 867,00
Raková
4 520,00
Rakůvka
2 774,00
Hvozd
18 343,00
Ludmírov
15 103,00
Kladky
10 601,00
Dzbel
6 299,00
Jesenec
6 675,00
Šubířov
5 585,00
Hačky
6 045,00
Brodek u Konice 18 489,00
Lipová
20 421,00
Budětsko
8 732,00
Laškov
16 549,00
Buková
5 907,00
Stínava
5 835,00
Konice
60 283,00

Mořice, Hrubčice/mik - Řidiči
jsou nepoučitelní a někteří z nich
se nerozpakují před jízdou pít
alkohol. A je jedno, zda jde
o šoféra auta nebo cyklistu.
Chlast prostě na silnici nepatří!
„V pátek 3. ledna kontrolovali
policisté u Mořic vozidlo Škoda
Felicia. U třicetileté řidičky provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili jí 0,57
promile alkoholu v dechu. Další
jízdu jí zakázali. Řidička navíc nepředložila řidičský průkaz, neměla
ho totiž u sebe. Nyní je podezřelá
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu,“ poukázala na první pří-

pad odhalení podnapilého řidiče
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Tentýž den večer pak v Hrubčicích mladý cyklista zřejmě
zapomněl na to, že také on je
řidič. „Krátce po desáté večer
kontrolovali policisté v Hrubčicích
devatenáctiletého cyklistu. Provedli u něho dechovou zkoušku, která
byla pozitivní, a naměřili mu 0,75
promile alkoholu v dechu. Po poučení se tento mladík odmítl podrobit
lékařskému vyšetření. I on je podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu,“ uvedla Irena Urbánková.

Řidičku u Olšan oslnilo slunce
a na křižovatce srazila cyklistu
Olšany u Prostějova/mik Kuriózní příčinu má dopravní nehoda, ke které došlo
v pondělí 6. ledna odpoledne na
křižovatce silnic mezi Olšany
a Prostějovem. Starší řidička
osobního automobilu podcenila
sluneční svit a vlivem oslnění
srazila cyklistu.
„V pondělí šestého ledna došlo
kolem třetí hodiny odpoledne
na silnici ve směru od Olšan na
Prostějov k dopravní nehodě
mezi osobním vozidlem a cyklistou. Osmašedesátiletou řidičku
vozidla značky Ford Ka po projetí křižovatkou mezi Smržicemi

a Dubany pravděpodobně oslnilo slunce a narazila do
šestapadesátiletého cyklisty, který
jel před ní. Ten po nárazu spadl na
zem. Sanitním vozem byl převezen
do nemocnice na ošetření, podle
prvotních informací se mělo jednat o lehké zranění s přesně neustanovenou dobou léčení,“ řekla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Policisté
vzápětí u obou účastníků nehody
vyloučili požití alkoholu před jízdou, hmotná škoda byla vyčíslena
na dvanáct tisíc korun. Policisté
nehodu nadále šetří.

Došlo na naši adresu...

Jachtaři se zlobí
na Povodí Moravy

Jachtařská naděje. Nejmladší závodnice JK Prostějov Kristýna Piňosová při závodu na Velkém Dářku.
Foto: archiv Andrey Piňosové

Mostkovice/mls - Prostějovští Blanensku, kroměřížském Babráku
jachtaři se cítí dotčeni vyjádřením a mnoha dalších. O bezpečnost
Povodí Moravy (číslo 50/2013) o se vždy stará závodní komise,
tom, že jachting nepatří na plum- takže o nějakém ohrožení plavců
lovskou přehradu. Podle nich to nemůže být řeč,“ napsala do redapoškodilo celý klub, který se snaží kce Večerníku za všechny jachtaře
Andrea Piňosová, která upozornila,
vychovávat mladé jachtaře...
Jachtaři považují vyjádření o ne- že oddíl JK Prostějov se snaží vyvhodnosti provozování svého chovávat mladé jachtaře. Patří mezi
odvětví na Plumlově za scestné ně držitelky medailí z dorostenecka pro laickou veřejnost matoucí. ého Mistrovství republiky Lucie
„Tento sport má v Prostějově Kučerová, Kristýna Sobotová, Terskoro osmdesátiletou tradici, a to eza Kováčová či začínající naděje
se skvělými úspěchy, které dělají Kristýna Piňosová. „Tyto závodměstu dobré jméno. Sdělení, že nice vozí medaile z celostátních
plumlovská přehrada je na pořádání závodů, přestože nemohou trénovat
závodů malá, je mírně řečeno na domácí vodě. Z dlouhodobého
laické. O jachtařské ceny se jezdí na hlediska je tato situace pro mladé
Kostelec na Hané a Konici. S tím mnohem menších vodách v repub- jachtaře i jejich rodiče krajně
souvisela i malá úprava formátů, lice jako například na Olšovci na nevýhodná,“ zdůraznila Piňosová.
v několika případech nám nezbylo
nic jiného, než dlouhé, ale zajímavé povídání rozdělit do dvou dílů.
Setkání s nečekaně zesnulým starostou Otinovsi Zdeňkem Radou
se nám včas nepodařilo zrealizovat,
MÁTE JEDNU
trochu symbolicky však celý seriál
Večerníku zakončila právě jeho náZ POSLEDNÍCH ŠANCÍ
stupkyně Jindřiška Pitáková...
o
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!
ouze d 4
Do obcí po celém prostějovském
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regionu se budeme vypravovat nana 2
více na straně 21
dále, připravujeme seriál, v němž
26. led
tentokrát dostanou slovo opoziční
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
představitelé.

Exkluzivní rozhovor odmítlo Večerníku jen pět starostů
Prostějovsko/jim - Téměř dva
a půl roku mohli čtenáři Večerníku na tomto místě regionální
dvoustrany až na výjimky týden
co týden pročítat interview se starosty obcí bývalého prostějovského regionu. Ten tvoří vedle města
Prostějov dalších šestadevadesát
obcí a pouze u starostů pěti z nich
Večerník nepochodil - konkrétně se jednalo o Jiřího Sedláčka
z Budětska, Vladimíra Svobodu
z Horního Štěpánova, Lubomíra
Štaffu z Přemyslovic, Jaroslava
Krönera ze Stražiska a Josefa
Ficu z Vřesovic. Někteří z nich

byli stále zaneprázdněni od rána
do večera, jiní nestáli o žádnou
mediální pozornost. V každém
případě je to hlavně škoda pro
naše čtenáře, občany jmenovaných obcí, tudíž i potencionální
voliče zmiňovaných pánů...
Celý seriál začalo v polovině srpna 2011 povídání s tehdy čerstvě
zvoleným starostou Lipové Františkem Šustrem, po něm následovali Ivo Zatloukal z Vrbátek s Jiřím
Szymszou z Rozstání a v relativně
náhodném pořadí i další jejich kolegové ze všech koutů okresu. Právě
duo Zatloukal-Szymsza a ještě Petr

Cetkovský z Ivaně, Milan Elfmark
z Olšan u Prostějova a Antonín
Frgal ze Skalky využili v závěru
loňského roku prosby o druhý rozhovor, když nebylo stále jasné, zda
si svou odmítavou reakci někdo ze
starostů pěti výše zmíněných obcí
nerozmyslí.
Dotazovaní dostali ve všech případech prostor představit úspěšně
zrealizované projekty a učiněný
pokrok, stejně tak se mohli podělit
o své a obecní plány do budoucna.
V naprosté většině případů se prokázalo, že v čele jednotlivých obecních úřadů stojí vstřícní a ochotní

lidé, kteří si dokázali i přes pracovní zaneprázdněnost a zahlcenost
administrativou vyhradit dostatek
času na osobní setkání, případně
alespoň telefonickou či e-mailovou
komunikaci. V mnoha případech
tak byla větším problémem zdánlivá maličkost - doplnit text o nezbytnou fotografii zpovídaného, jak se
na správný rozhovor sluší a patří.
Zpočátku bylo cílem dát prostor
zejména starostům obcí, o nichž se
v novinách příliš často nepíše, postupně se ale dostávalo i na městyse
a v závěru rovněž na čtyři města
- Němčice nad Hanou, Plumlov,

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
V
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Na Městském plesu se „drbalo“ o šatech!
Čtyřiadvacátý ročník opětovně zahájil plesovou sezónu na Prostějovsku

Čas zahladí každý spor,
dílo zůstane. Fakt, že ani
výstavba nové radnice se
neobešla bez komplikací,
připomněla historická freska „Před radnicó“. Scénku
zhlédli návštěvníci pátečního XXIV. tradičního
Městského plesu v prostějovském Národním domě.
Prostějov/mls
Na minulost i na budoucnost
se obvykle díváme růžovými
brýlemi, na současnost si však
bereme ty černé. Tak by se
dala shrnout hlavní myšlenka
představení „Před radnicó“, která
se vrátila do doby před sto lety.
Na pódiu prostějovského divadla
se díky scénáristovi a režisérovi
Aleši Procházkovi nejdříve sešli
mladí uličníci Eda Valenta a Jirka
Wolker.
Z jejich hovoru vyplynulo, že
„hlášky“ jednoho se staly inspirací pro spisovatelské dílo toho
druhého. Po té se v jakémsi dobovém předobrazu hip-hopového
battlu utkaly hanácká lidová muzika Klas s klezmerovou kapelou Létající rabín. Tímto hravým „soubojem“ byl vtipně ilustrován vztah

Netradiční setkání. Na prknech prostějovského divadla se v pátek
sešli hanácký Klas, klezmerový Létající rabín, spisovatelé Edvard
Valenta a Jiří Wolker i vážení pánové a dámy z doby krátce před
otevřením prostějovské radnice. Této vybrané společnosti se zjevili
tři polistopadoví starostové města Prostějova. Foto: Martin Zaoral
mezi českým a židovským oby- Šverdíka. Jejich přítomnost však
vatelstvem tehdejšího Prostějova. skutečně vytvořila iluzi harmonV závěru došlo i na stížnosti našich ické současnosti. „Myslím, že
předků na prach a hluk, které stav- každý z prostějovských patriotů
bu radnice „nekonečně dlouho” musí být rád, že se město vyvíjí
správným směrem,“ pochválil
provázely.
Únik ze své „trudné“ své následovníky Jana Tesaře
současnosti aktéři scénky a Miroslava Pišťáka první polishledali v lepší budoucnosti. topadový starosta Miroslav ZikTa se jim zjevila v podobě tří mund.
starostů, kteří město vedli po Samotný ples byl následně zaroce 1989. „Ve skutečnosti by- hájen slavnostním přípitkem,
chom měli být čtyři,“ upozornil v dalším průběhu se už každý
Miroslav Pišťák na absenci Jana z přítomných bavil po svém...

TANCEM POMÁHAL CELÝ PARKET

Prostějov/mls - Třetí ročník
plesu občanského sdružení
Pomáháme tancem zaplnil
v pátek 10. ledna Společenský
dům v Prostějově. Zatímco ve
dvou předchozích ročnících
šel výtěžek z akce onkologickému centru prostějovské nemocnice, letos budou vybrané
peníze pomáhat na Tetíně.
Doprovodný program charitativního plesu byl velmi
pestrý. Postupně v něm vystoupily tanečnice z Free dance,
manekýny v šatech z Ladye´s
Boutique, taneční pár vlnící se
do latinskoamerických rytmů
a kolem půlnoci i polonahá
dívka, jejíž náročný artistický
výkon u tyče obdivovali
všichni přítomní. Záštitu
nad třetím ročníkem charitativního plesu letos převzala
předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova
Milada Sokolová.
„Chtěl bych všem účastníkům
i organizátorům poděkovat.
Díky nim jsme mohli
zástupcům Střední školy,
základní školy a dětského domova Prostějov z prostějovského
Tetína
slavnostně
předat
pětasedmdesát tisíc korun,“
edl dvacetiletý Tomáš Lázna,
uvedl

Perličky

Prostějov/peh - Na pátek 10.
ledna byly na Prostějovsku naplánovány hned tři plesy, ale
pouze jeden z nich se konal již
počtyřiadvacáté za sebou. Róby
přítomných dam sice nebyly
tolik třpytivé jako loni, zato se
mezi tanečníky blýskli pánové
v parádních vojenských uniformách. Prostějovský Městský ples oficiálně zahájil sezonu 2014 a nutno úvodem podotknout, že ani tentokrát rozhodně nezklamal.

Plesání pod hlavičkou města
Kdo měl v plánu si uplynulý pátek
večer pořádně ‚zaplesat‘, měl před
sebou opravdu obtížné rozhodování. V úvodu sezóny se v centru
města totiž konal charitativní ples
pod vedením sdružení Pomáháme
tancem a současně byl na programu už čtyřiadvacátý Městský
ples. Po slavnostním zahájení
a tradičním přípitku primátora
statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka měli účastníci
Městského plesu jako už tradičně
možnost výběru, ve kterém ze salónků to na parketě pořádně roztočí. V kavárně Národního domu se
představila prostějovská skupina
Q-STYL, v restauraci na ‚hanáckó
strunku zadrnkala‘ cimbálová muzika Jožky Severina, ve sklípku si
tanečníci zařádili při kapele NOIVOS a v přednáškovém sále hrála
k poslechu i tanci oblíbená kapela
ROMANTICA. „Moc se nám tu
líbí, hezky tu hrají, je to tu takové
slavnostní,“ nešetřili chválou Marta a Oldřich, kterým to na parketu
velmi slušelo.
Poprvé a s grácií
První ples ve funkci ředitelky
Městského divadla prožila Jana
Maršálková. „Moc jsem se těšila,
i když jsem samozřejmě byla drobně nervózní, jestli to všechno dobře
dopadne. Jsem právě v takovém
napjatém očekávání,“ přiznala
Večerníku divadelní šéfka, které
dělala v manželově nepřítomnosti
na plese doprovod její sestra.

Tančili pro dobrou věc. Výtěžek z pátečního plesu bude určen na nákup
pomůcek pro nevidomé a zdravotně postižené děti ze Střední školy, základní školy a dětského domova Prostějov na Tetíně.
Foto: Martin Zaoral
a
charitativní
činnosti.
Kromě plesů organizují také
koncerty a menší taneční
a sportovní akce. „Letos
jsem na tomto plese už
potřetí. Před třemi roky
jsme se tu dali dohromady
s mojí přítelkyní. I proto na
žádné z těchto akcí nesmíme
chybět. Byli jsme i na koncertu
který je předsedou občanského slovenské zpěvačky Kristiny,
sdružení Pomáháme tancem.
jehož výtěžek šel na Kristiánka
Tento
spolek
sdružuje trpícího spánkovou apnoií. Jestpřevážně mladé lidí z Pro- li bude čtvrtý ročník, tak určitě
stějovska, kteří se ve svém opět dorazíme,“ netajil nadšení
volném čase věnují kulturní z akce jednadvacetiletý Pavel.

z Městského plesu

Tančilo se na všech frontách. Přestože návštěvnost byla znatelně menší než v loňském roce, na zábavě to ničemu neubralo.
Foto: Petra Hežová

Módní policie v akci
A o čem se na plese nejčastěji
mluvilo? Mezi dámami samozřejmě o ničem jiném než
o šatech! Na rozdíl od loňského
plesu přítomné dámy zvolily
méně třpytivé róby, to ale nijak
neubralo na eleganci.
Za pozornost stály především
šaty v barvě holubí šedi, rafinovaně zdobené štrasovými kamínky a flitry Moniky Dvořákové, která si na prostějovský ples
přijela zatancovat až z Vyškova.
Šedá barva se pro letošek zalíbila
i zdejší radní Miladě Sokolové,
která na ples dorazila v úchvatných stříbrošedých šatech. Naopak již zmíněná ředitelka Městského divadla Jana Maršálková
zvolila velmi decentní, přesto
půvabný, šarlatově červený model se zlatou výšivkou.
Ne všichni ale sáhli po vhodném
modelu pro danou příležitost.
„Paní si asi spletla ples s nějakým mejdanem v baru,“ shodlo
se hned několik návštěvnic plesu
při pohledu na dámu v kraťoučkých, zářivě růžových krajkových
šatech, tříčtvrtečních legínách
a extravagantní páskované podprsence. Pánové jsou v tomto
směru téměř z obliga, protože
jen málokdo se mohl splést při
výběru obleku na tak výjimečný
večer. Přesto ale někteří, zdá se,

podcenili důležitost vhodně zvolené velikosti svých outfitů. To ale
v žádném případě neplatí o řediteli
prostějovské knihovny Aleši Procházkovi, který se znovu chopil
průvodního slova celým slavnostním večerem.

Velké finále
Pomyslným vrcholem každého
bálu je bezesporu tombola. Ani
čtyřiadvacátý Městský ples nebyl výjimkou. Šťastní výherci se
mohli mimo jiné těšit na dort ve
tvaru naší radnice, které věnovalo
SOU obchodní. „Ten jsem chtěla
já,“ znělo hned z několika koutů
přednáškového sálu ve chvíli,
kdy bylo vylosováno číslo výherce dortu. „Jen se divíme, že je tu
tak málo cen. Loni jsme byli na
plese, kde téměř každý vyhrál
nějakou cenu,“ vzpomínaly dvě
ženy, na něž se výhra nedostala.
„Štěstí mají ti, kteří jsou zdraví
a mohou se tady bavit,“ míní
s úsměvem Oldřich.
Ozdobou večera bylo mimo jiné
i úchvatné taneční vystoupení Terezy Jendrulkové a Radima Stupky, jenž publiku předvedli, proč
jsou v oboru společenských tanců
vicemistry České republiky.
Plesoví hosté se bavili až do
pozdních nočních hodin, vždyť
na další Městský ples, už pětadvacátý, si budou muset počkat
zase až celý dlouhý rok.

Prostějov/peh - Důkazem
toho, že atmosféra na letošním
XXIV. Městském plesu byla
výborná, bylo mimo jiné i to,
že se hned z toho, hned z onoho salónku či sálu ozýval veselý smích. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník zachytil několik perliček, kterými by svým milým
čtenářům, kteří se plesu neúčastnili, rád trochu té pohodové atmosféry zprostředkoval.
„Akorát teď nevím, jak si
zajdu na toaletu...“
Přemýšlela se smíchem prostějovská radní a šéfka kultury
Miroslava Sokolová, která si
pro letošní ples zvolila velmi
elegantní, ale jak to tak bývá,
k sezení nepříliš uzpůsobenou
plesovou róbu
„S přáteli důstojníky si
vždycky říkáme, že základem
pro podobné akce je takzvaná
sestava: velký panák slivovice
a jeden a půl litru dvanáctky
Plzeň. Když dáte takových
osm sestav, můžete vstoupit do
strany Přátel chlastu.“
Smál se majitel prostějovské kamenické firmy Michal Mejzlík
„Já prostějovským
médiím věřím!“
Politolog a místopředseda olomouckého regionu Petr Sokol
bránil zdejší média proti nařčení z neobjektivnosti
„Dámy a pánové sedící
v támhletom rohu měli grotesku v přímém přenosu...“
Prohlásil ředitel Městské
knihovny Aleš Procházka
o svém tanečním umění

jak
ja
ak see pplesalo
leesallo naa měs
městském
stskkém bá
bále...
ále...
3x foto: Petra Hežová

Páteční ples
dětem z Tetína
vynesl 75 tisíc
korun

Sladká odměna. Jednou z výher v tombole byl Úspěšný večer. Paní Monika Dvořáková Plesové veselí. Dobrá nálada se odrážela
tento cukrový architektonický skvost, který si mezi zaujala svými šaty a navíc si odnesla jednu ve tvářích všech návštěvníků plesu. A tak
výhrami vyhlédlo hned několik plesových hostí.
z výher tomboly.
to má být!

z vernisáže...

www.vecernikpv.cz

I téměř po sto letech žije Wolkerův odkaz dál
Prostějov/peh - Už devadesát let
uplynulo od chvíle, kdy naposledy vydechl snad nejznámější
prostějovský rodák, básník,
jenž miloval svět, Jiří Wolker.
Smutné výročí si ve středu
8. ledna 2014 před pomníkem
literárního velikána připomněly zhruba dvě desítky příznivců
mladého poety.
Prostějovský básník Jiří Wolker
zemřel před devadesáti lety, koho
to ale ještě zajímá? Možná překvapivě ještě soustu lidí, jak tvrdí
ředitel zdejší knihovny a Divadla Point Aleš Procházka, který
se svým hereckým ansámblem
a inscenací Nahý Wolker zazářil na
divadelních festivalech a uměleckých soutěžích. „Na festivalu v Tatranské Poliance, kde se Jiří Wolker
léčil, se nás ptali, jestli na něj tady
u nás v Prostějově ještě myslíme a
my můžeme s hrdostí říct, že nejen
myslíme, ale i konáme. Mám za
to, že témata, která Wolker přinesl
ve svých básních, jsou stále nosná
a sdělná, že má jako autor stále co
říct, a to i dnešním školákům či středoškolákům,“ pronesl Procházka.

Přátelská atmosféra. Vzpomínka na slavného básníka se rozhodně nenesla v duchu tísnivého truchlení. Foto: Petra Hežová
Stále živá díla mladého literáta
i činnost mládeže sdružené v Divadle Point ocenily i náměstkyně primátora statutárního města
Ivana Hemerková, vedoucí prostějovského Okrašlovacího spolku a radní Milada Sokolová, ředitelka Městského divadla Jana
Maršálková a jeho dramaturgyně i tisková mluvčí Eva Zelená.
Úvodní slova principála Divadla
Point potvrdili i herečtí benjamínci studentského divadla při
Gymnáziu Jiřího Wolkera, kteří

se ve středu odpoledne spolu se
skalními příznivci kultury, účastnili pietního shromáždění u sochy našeho významného literáta.
„V současnosti pilně zkoušíme
inscenaci Tom Sawyer,“ potvrzuje herecký představitel literárního rošťáka Filip Sovíček
a jeho mladí herečtí kolegové
Ondřej Kučera, Martin Osladil
a Ondřej Kroupa, kteří jsou důkazem, že odkaz slavného rodáka žije dál v umělecké činnosti
mladých.

Prostějov/pav - Další z řady zajímavých fotografických výstav
uspořádala Galerie u Hanáka.
Od pátku 10. ledna je zde k vidění desítka černobílých fotografií
s názvem Magický ostrov Island
olomoucké fotografky Dagmar
Kopecké. Na vernisáži zazněla
i islandská píseň v podání oblíbeného pěveckého sboru Proměny.
Fotografie Dagmar Kopecké, která se focením zabývá zhruba osm
let, vznikly při květnové výpravě
osmičlenné fotografické skupiny
za krásami drsné islandské krajiny.
Severské podnebí se na charakteru
fotografií velkou měrou podepsalo, všechny jsou foceny v dešti
a spojuje je zvláštní zastřené kouzlo. „Pro focení zde byly zajímavé
světelné podmínky. Slunce zapadalo kolem jedenácté hodiny a vycházelo už kolem třetí. Většinou

Kouzelná země. Olomoucká fotografka Dagmar Kopecká uvedla
svou výstavu s kouzlem severské krajiny. Foto: Pavla Vašková
se vyplatilo na východ počkat,“
popsala Večerníku specifika focení sama autorka.
Na vernisáži výstavy bylo opět
plno, jak tomu zpravidla v Ga-

lerii u Hanáka bývá. Tentokrát
se však návštěvníci tísnili více
než obvykle. O doprovodný
program se totiž postaral pěvecký sbor Proměny, kterého se sice

kvůli omezené kapacitě výstavního sálu dostavila jen polovina,
přesto deset zpěvaček a jeden
zpěvák už nějaký prostor potřebují. Z jejich úst zazněla píseň Good
night sweetheart a tematická islandská píseň.
„Výstava se mi velmi líbila, zaujala mě atmosféra severské
země s úplně jinou krajinou, než
jsme zvyklí. Černobílé pojetí toto
kouzlo ještě podtrhlo. Také jsem
byl zvědavý na vystoupení sboru
Proměny, o kterém jsem už hodně
slyšel. Hlavně píseň v islandském
jazyce dobře dokreslila představu
o této zemi. Byl to pěkný zážitek,
který jistě můžu všem doporučit,“
ohodnotil páteční vernisáž pravidelný návštěvník Milan Brauner.
Výstava bude k vidění v Galerii
u Hanáka ve školní ulici až do
11. února.
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RADNÍ MAJÍ PROBLÉM S DALŠÍ „HŘÍŠNOU“ FIRMOU
Remostav bude muset vrátit pozemek, na penálech dluží skoro tři miliony!

Prostějovští konšelé řeší v těchto dnech další tvrdý
oříšek s někdejším prodejem lukrativního pozemku.
Po stejných či podobných problémech se společnostmi v průmyslové zóně JAKO Modřanská potrubní,
Galva či Železárny-Annahütte je nyní na tapetě prostějovská stavební společnost Remostav. Ta od města
koupila v roce 2007 více než jeden hektar velkou parcelu u nemocnice za Plumlovskou ulicí. Nedodržela
však podmínky smlouvy, že do pěti let tady postaví
multifunkční lázeňský areál s kongresovým centrem.
A tak teď chce město pozemek zpět!
Prostějov/mik
Prostějovská firma Remostav
navíc dluží podle smluvních podmínek městu bezmála tři miliony
korun na penálech. Situaci se snaží
zachránit alespoň tím, že nabídla
magistrátu změnu původního
záměru. Místo multifunkčního
areálu s kongresovým sálem
teď na pozemku hodlá stavět
dům pro seniory. Vedení Remostavu však narazilo.
„Rada města na své úterní schůzi nedoporučila zastupitelstvu
schválit změnu podmínek prodeje
pozemků společnosti Remostav

spočívající v prodloužení lhůty
pro výstavbu a ve změně objektu na uvedených pozemcích,“
pronesl kategorické stanovisko
radních Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Společnost Remostav odkoupila
pozemky od města na základě
kupní smlouvy ze dne 10. října
2007 s tím, že se zavázala realizovat do pěti let, tedy nejpozději
do 10. října 2012, výstavbu multifunkčního lázeňského areálu
s hotelem a kongresovým centrem. Převod byl realizovaný za
kupní cenu ve výši třistapadesát

ŠACHY S RYBNÍKEM. Město ho teď rybářům
vodní hladiny a úklid okolí
jenom půjčí, ale na neurčito česel,
rybníka ve stanoveném prostoru,

Prostějov/mik - Už když v létě
minulého roku radní slavnostně otvírali nově zrekonstruovaný rybník v Drozdovicích,
uvažovalo se o co nejrychlejší
změně právní formy využití
této vodní plochy. Do té doby
ji tenkrát prostějovští rybáři měli od města pronajatou,
nyní ji už mají vypůjčenou…
V souvislosti s ukončenou revitalizací rybníka v Drozdovicích
jsme museli dořešit novou právní
formu využití této nádrže pro potřeby rybářů, kteří jsou již léta jejími správci. Dosavadní nájemní

smlouva z roku 1994 byla ukončena k 31. prosinci 2013 dohodou a prostějovská místní organizace Moravského rybářského
svazu získala nádrž do bezplatné
výpůjčky k opětovnému provozování jako rybochovného zařízení,“ potvrdil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov. Jak vzápětí vysvětlil, smlouva o výpůjčce je
uzavírána na dobu neurčitou.
„Vypůjčiteli stanovuje povinnost
vést veškeré náklady spojené
s provozem, údržbou a opravami. Rybáři musí provádět čištění

pravidelně kontrolovat břehové
opevnění a případné poškození
nahlásit na magistrát,“ uvedl důležité podmínky smlouvy Jiří Pospíšil, který je na radnici zodpovědný za správu majetku města.
Nová smlouva o výpůjčce
podle radních myslí na všechno. „Povinností rybářů je dále
například řádně označit prořezané odvětrávací otvory v ledové ploše nebo zajistit uvolnění
vodního ptactva v případě jeho
přimrznutí k vodní hladině rybníka,“ dodal další náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Radní pod palbou

korun za metr čtvereční pozemku, to je v celkové výši 3 801
700 korun. „S ohledem na to, že
v předmětné lhůtě nebyla výstavba realizována, vyzvalo město
Prostějov v únoru loňského roku
kupujícího k zaplacení smluvní
pokuty vyplývající z nedodržení
podmínek smlouvy. Po řadě následujících komplikovaných jednání kupující přišel s návrhem na
změnu využití pozemku s tím, že
vzhledem ke změně ekonomické situace není možné z finančních důvodů realizovat záměr
uvedený v kupní smlouvě, kdy
zejména následný provoz takového zařízení by byl v dnešních
podmínkách ztrátový. Pozemek
hodlal využít k výstavbě domova
pro seniory,“ přiblížil další vývoj
jednání mezi magistrátem a Remostavem Jiří Pospíšil.
Vedení města však eviduje další
zájemce, kteří chtějí v Prostějově postavit zařízení s obdobným
účelem. „Vzhledem k tomu, že
vzrůstá počet seniorů, je ve veřejném zájmu vytvářet podmínky
pro tento typ pobytových zařízení.
Město vyslovuje jednoznačnou

EXPRESS
z rady města

Sliby - chyby! Na tomto místě se měl od roku 2007 stavět lázeňský areál s kongresovým centrem. Firma Remostav teď musí
pozemek vrátit městu.
Foto: Michal Kadlec
podporu výstavbě takového bytového komplexu v Prostějově,
navíc ve velmi vhodné lokalitě.
A právě proto, že evidujeme další
zájemce, chceme, aby se předmětné pozemky vrátily do vlastnictví
města. Ve vyhlášeném otevřeném
záměru prodeje bude dána možnost ucházet se o tyto pozemky
dalším potenciálním investorům.
Přihlásit se může i Remostav, pokud dá všechny záležitosti s městem do pořádku,“ vysvětlil postup
města Pospíšil s tím, že město
bude trvat na vrácení pozemků

od původního kupujícího do
svého vlastnictví a pokračovat
ve vymáhání dlužné smluvní
pokuty za nerealizaci výstavby
podle podmínek stanovených
uzavřenou smlouvou. „Podobně
jsme postupovali v případech nedodržení kupních smluv u pozemků v průmyslové zóně s firmami
Modřanská potrubní, Galva či Železárny-Annahütte. Nevím, proč
bychom teď s Remostavem měli
jednat jinak,“ uzavřel toto téma
první náměstek prostějovského
primátora.

Potvrzeno: JIŽNÍ KVADRANT
se letos propojí s Anenskou ulicí

Prostějov/mik - Neuvěřitelných deset let trvalo, než se
město dohodlo s majiteli pozemků okolo Krasické a Anenské ulice, aby se konečně mohl
dokončit vnitřní průtah městem vedoucí už z Kostelecké
ulice po severní obslužné komunikaci až po jižním kvadrantu ústícím do Brněnské ulice. K propojení Anenské ulice
s Krasickou, včetně výstavby
rondelu, dojde ještě letos!
Deset milionů korun. To je částka schválená v plánu stavebních
investic letošního městského rozpočtu na další budování obchvatu
města. Vnější okruh vedený mezi

Brněnskou a Plumlovskou bude
pokračovat propojením v úseku
Anglická a Anenská.
Bude se jednat o nejvýznamnější investici města v rámci
budování dopravní infrastruktury. „Všechny majetkoprávní
vztahy jsou dořešeny. Realizace
bude pokračovat podáním podkladů k územnímu a stavebnímu
řízení i vyhlášením výběrového
řízení na dodavatele stavby. Pokud
nedojde k nepředvídatelným okolnostem, stavba bude zahájena nejpozději v polovině roku,“ potvrdil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
„Je chvályhodné, že k realizaci

této investiční akce dochází. Co je
však na pováženou, že magistrát se
k ní rozhodl až nyní, když majitel
nejrozlehlejšího pozemku, který
byl zapotřebí vykoupit, souhlasil
s podmínkami už v roce 2004,“
podotkl opoziční zastupitel Josef
Augustin (KSČM), který společně s předsedou dopravní komise
a radním Zdeňkem Peichlem dotáhli jednání o potřebný pozemek
do úspěšného konce.
V rámci této akce proběhnou také
vyvolané investice ve výši 4,9 milionu korun spočívající ve výstavbě
náhradního hřiště a úpravě oplocení areálu DTJ na místě budoucí okružní křižovatky.

Regenerace parku u kostela stejně drahá jako Smetanovy sady
„Bude tam více stavebních prací,“ vysvětluje náměstek primátora Zdeněk Fišer

Prostějov - Plánovaná rekonstrukce Spitznerových sadů, tedy donedávna značně opomíjeného parku vedle
kostela svatého Petra a Pavla, je doslova na spadnutí.
Výběrové řízení na městskou zakázku vyhrála pražská
stavební firma z Průhonic. Ta nabídla nejnižší částku, za
kterou je schopna zrealizovat obnovu parku. Přestože
magistrát nakonec ušetří necelé tři miliony korun, rekonstrukce Spitznerových sadů spolkne stejné peníze, jako
obnova třikrát větších Smetanových sadů! Na toto téma
Večerník oslovil náměstka primátora stautárního města
Prostějov Zdeňka Fišera (na snímku), který je na radnici
zodpovědný za stavební investice.
Michal Kadlec
Výběrové řízení na rekonstrukci
Spitznerových
sadů už definitivně skončilo?
„Ano, rada města potvrdila vítěze
zadávacího řízení na dodavatele
veřejné zakázky regenerace parku
u kostela svatého Petra a Pavla
v Prostějově. V souladu s výrokem výběrové komise schválila
INZERCE

jako nejvhodnější nabídku společnosti Green Project Průhonice
a uložila vedoucímu Odboru rozvoje a investic magistrátu zajistit
ve lhůtách stanovených zákonem
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.“
Podle informací Večerníku je nabídka zmíněné
firmy pro město hodně výhodná. V čem?

„Vítězná nabídka vyhověla
všem podmínkám zadávacího
řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
ekonomicky
nejvýhodnější.
Zatímco předpokládaná hodnota zakázky činila původně
podle výpočtů našeho odboru
rozvoje a investic 7,63 milionu
korun bez DPH, vítězná firma
předložila nabídku ve výši 4,74
milionu korun s tím, že na dílo
poskytne zadávacím řízením
stanovenou nejvyšší požadovanou záruku, tedy sto dvacet měsíců. Město tedy ušetří necelé tři
miliony korun.“
Počítáte s tím, že na uvedenou rekonstrukci získáte dotaci?
„Už se tak stalo. Regenerace
parku je začleněna do návrhu
rozpočtu města Prostějova na rok
2014. Na tuto akci, konkrétně na
obnovu veřejné zeleně, získalo
město dotaci z Operačního pro-

tředí ve výši
gramu Životního prostředí
devítisetpadesáti tisíc korun.“
Kdy se začne s pracemi
tznerových
na obnově Spitznerových
sadů?
né zakázky,
„Co se týká této veřejné
u zahájeny
stavební práce budou
ku a termín
na jaře letošního roku
án již v průdokončení je plánován
běhu podzimu. Do téé doby proadní výsadběhne v parku i náhradní
agistrát však
ba veřejné zeleně. Magistrát
trukcí začal
s jakousi dílčí rekonstrukcí
m loňského
sám už na podzim
lady opravil
roku, kdy na své náklady
ostelu svatéschody vedoucí ke kostelu
ho Petra a Pavla.“
Když to tedy spočítáme,
kce třikrát
tak rekonstrukce
menších Spitznerových sadů spolkne
téměř stejné množství peněz jako ta
Smetanových
sadů. Jak je to
možné?

„To je jen velmi zkreslený pohled. Do
zakázky opravy
Spitznerových
sadů jsou zahrnuty veškeré
práce, to znamená
včetně stavebních.
A těch bude v tom-

to parku mnohem víc než ve
Smetanových sadech. A co se
týká parku v centru mě
města,
musíme si uvědomit, že kkromě necelých pěti milionů na
samotnou rekonstrukci js
jsme
výstav
zvlášť financovali výstavbu
Smetanový
nového plotu Smetanových
sadů na Vápenici. A to je
mi
dalších pět miliokorun
nů korun.“

Foto: archiv Večerníku
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„Prostějované jsou přespříliš konzervativní a pokaždé kritizují všechno nové. Pak se jim to líbí,“ míní většina radních
Prostějov/mik - Zveřejnění návrhů nového loga statutárního města Prostějov a všemožných
dalších jeho aplikací vzbouřilo hladinu veřejného
mínění. Dlužno dodat, že pohled na logo, které
má v budoucnu reprezentovat našeho město,
vzbudil převážně negativní emoce. Přestože
Večerník na svých internetových stránkách zveřejnil základní podobu nového loga města již ve
středu, prostějovští radní jej oficiálně prezentovali na tiskové konferenci rady města o den
později. Od té doby se v Prostějově snad nediskutuje o ničem jiném! Večerník pro své čtenáře
připravil sumář všeho podstatného, co vytvoření
nového loga předcházelo a přidáváme i názory
zástupců všech zainteresovaných stran.
Proč vůbec nové logo?

Pětice návrhů šla do finále

Vůbec poprvé se o potřebě vytvoření nového loga začalo mezi
radními diskutovat na jaře loňského roku. „Chtěli jsme nahradit užívání znaku města nějakým
prostým logem, které by se mezi
Prostějovany vžilo. Tak trochu
jsme také pocítili, že nám v tomto ohledu ujíždí vlak. Většina
měst v republice včetně krajů už
svá loga měla a hojně je užívala. My jsme v Prostějově užívali
znak na všech možných propagačních předmětech, plakátech
i na formulářích při běžné korespondenci s občany. Znak je ale
něco hodně vzácného a častým
užíváním se znehodnocoval,“
vysvětlila potřebu vzniku nového
loga v létě loňského roku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.

Poslední červnový týden roku
2013 vyhodnotila výběrová
komise všechny návrhy na
logo města. Po takřka pětihodinovém jednání se z celkového
počtu 204 shodla na devítce
návrhů, jež po anonymním
hodnocení bez znalosti identity autorů komise doporučila
k výběru radě města. Radní
pak uzavřeli první kolo soutěže
následným zúžením na pětici
podob nového loga města. Ty
byly zveřejněny na webových
stránkách města, přičemž Prostějované mohli hlasovat o tom
návrhu, který se jim bude nejvíce zamlouvat. Ankety se zúčastnilo 1 668 lidí a magistrát
ji ukončil poslední zářijový
den. Z výsledků vyplynulo, že
veřejnosti se nejvíce líbil ná-

Zdroj: Magistrát města Prostějova

Květen 2013: radní
vyhlásili veřejnou soutěž

vrh loga s arkádami budovy
Muzea Prostějovska. „Hlas
lidu bude hrát významnou úlohu i při konečném rozhodování
o tom, jaké logo bude Prostějov
používat v následujících letech,“ prohlásil tehdy primátor
Miroslav Pišťák s tím, že rada
města prodiskutuje výsledky
ankety a vybere nové logo.

Na začátku května loňského roku
prostějovští konšelé vyhlásili veřejnou soutěž o nové logo města.
Bylo totiž rozhodnuto, že radní
vyberou z návrhů, které vytvoří
samotní občané. A bylo jedno, zda
se bude jednat o amatérské či profesionální grafiky. Vedení město
ZKLAMÁNÍ: anketa
nehledělo na korunu, autora vítězného návrhu chtělo odměnit třiceti
zrušena bez vítěze!
tisíci korunami. Soutěž vyvolala
obrovský zájem, na magistrát Mnoho povyku pro nic. Na zaposlalo přes dvě stovky návrhů čátku listopadu uplynulého
roku přišla zpráva z radnice,
celkem 112 autorů.

Anket
a

Zdroj: www.vecernikpv.cz

podle které prostějovští konšelé veškerou soutěž a výběr
nového loga ukončili. A bez
vítěze! „Na mimořádném jednání rady města jsme se kromě
jiného zabývali i problematikou
výběru nového loga. Přiklonili
jsme se k názoru, že s okamžitou platností ukončujeme veřejnou soutěž bez vítěze. Zároveň jsem byla radou pověřena,
abych navrhla možnosti dalšího
řešení. Odeslala jsem dopisy
všem soutěžícím, ve kterých
jsem je seznámila s naším rozhodnutím a poděkovala za jejich účast,“ prozradila před více
než dvěma měsíci Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora. „Není to o tom, že
by se nám žádné logo nelíbilo.
Ale okolo výběru finálových

tějov? A to dalo profesionálce
dva měsíce práce, než vymyslela nápis města se čtyřmi čárečkami? Takové a podobné
ohlasy se objevovaly a objevují
stále na webových stránkách
Večerníku a setkávají se s nimi
i prostějovští radní. Ti ovšem
v hodnocení nového návrhu
loga rovněž nejsou jednotní.

Primátor není
dvakrát nadšený
„Dejme tomu, že se mi nové
logo líbí. Ale co budu primátorem, tak v žádném případě ho
nebudeme umisťovat na oficiální formuláře či dokumenty
města, a už v žádném případě
jím nebudeme polepovat služební vozidla. Jen přes moji

CO NA TO ČTENÁŘI
VEČERNÍKU?
Na webových stránkách
Prostějovského Večerníku
se od čtvrtka množí názory
čtenářů na nový návrh loga
města Prostějova. Zde jsou
některé z nich...

Velká zastánkyně. Náměstkyně primátora na tiskové konferenci obhajovala práci brněnské grafičky Věry Marešové. Ivaně Hemerkové se
desítky možných kombinací nového loga líbí.
Foto: Michal Kadlec

dů mělo být brzy potvrzeno jako
oficiální, je náměstkyně primátora Ivana Hemerková. „Uvědomuji si, že to, co bylo Prostějovanům prezentováno minulou
středu, tedy jen základní verze
loga, vzbudilo negativní reakce. Proto jsme se rozhodli hned
druhý den poskytnout médiím
všechny možné verze a aplikace, které lze používat. A žádám
všechny současné kritiky, aby
si pečlivě prostudovali všechny
tyto verze a nepomlouvali jeden
jediný návrh. Je mi jasné, že
občané vždycky chtěli v novém
logu siluetu radnice. Ta ale pro
logo není vhodná. Já osobně
jsem naprosto přesvědčena, že
nové logo se zažije a postupem
času si ho občané oblíbí. ProZdroj: Magistrát města Prostějova stějované jsou přespříliš konzervativní a pokaždé kritizují
návrhů panovaly i mezi odbor- mrtvolu,“ nechal se na tiskové všechno nové,“ věří Ivana Henou veřejností nepříliš kladné konferenci rady města slyšet merková.
debaty. Je pravda, že co se týká první muž magistrátu Miroslav
nového loga města, i my jsme si Pišťák s tím, že v uvedených Využití? Na služební auta
představovali úplně něco jiné- případech bude magistrát i nai na gumáky!
dále používat znak města.
ho,“ vysvětlila Hemerková.
Podle Ivany Hemerkové
Nové logo nakonec
Předsedkyně kulturní
bude mít nové logo a hlavně
všechny možné jeho aplikace
vymyslela Brňanka
komise logo obhajuje
V polovině listopadu nakonec
rada města zaúkolovala zmiňovanou náměstkyni Ivanu Hemerkovou, aby našla profesionála, který by nové logo města
navrhl. Stalo se, oslovena byla
Věra Marešová z Brna, která
je autorkou již používaného
loga moravské metropole.
Ta prostějovským konšelům
po bezmála dvouměsíční práci předložila návrh loga, které
v základním provedení obsahuje název města Prostějova
obklopený čtyřmi čárkami.
A radní rozhodli - toto logo budeme používat!

Čtyři čárky - čtyři
cesty do Prostějova

Naopak nové logo se velmi zamlouvá radní a předsedkyni
kulturní komise města Miladě
Sokolové. „Paní grafička nám
na radě města vysvětlila, jak
k výslednému návrhu přišla. Tento kříž, ačkoliv je přerušený uprostřed možným dodáním různých
symbolů či názvu, je na mnoha
aplikacích v Prostějově, sgrafita na
zámku či základní steh na hanáckých krojích. I na mapě čtyři žluté
příjezdy do Prostějova... Samo
o sobě to není ono, ale vysvětlené
a hlavně vložené do rastru se mi
zdá toto logo kouzelné,“ zareagovala na dotaz Večerníku Milada Sokolová. Rovněž má na
celou věc jiný názor než primátor
Pišťák. „Na radě města pan primátor sdělil, že na oficiálních
dokumentech města bude stále
znak, ale já vidím spoustu jiných
příležitostí. Záměna vnitřku loga
za různé obrazce se hodí při
různých příležitostech. Bude-li
prezentováno například Zdravé
město, může být uvnitř srdce,
cyklostezka - kolo a tak dále. A
jakmile je logo seskládané z těchto různých obrazců, je líbivé,“
míní předsedkyně kulturní komise. „Logo má být jednoduché a
snadno zapamatovatelné. A podle
reakcí je vidět, že si jej již mnozí
pamatují a dokáží s ním dokonce
různě pracovat. Co má například
Ostrava společného s třemi vykřičníky? Víte, nikdo z nás nemá
patent na vše. Co je císařovo císaři,
božské Bohu. A grafické věci ponechme těm, kteří tomu rozumějí,“ dodala razantně Sokolová.

Nové logo města se dá všelijak
přeměňovat, grafička Věra Marešová kromě základní oficiální verze navrhla další desítky
možností podle toho, na jakých
předmětech ho bude chtít město
umístit. Mezi ony čtyři čárečky, které symbolizují čtyři
hlavní příjezdové komunikace do Prostějova - Dolní,
Kosteleckou, Plumlovskou
a Brněnskou ulici, se dá vložit
kolo jako symbol cyklostezek
v Prostějově, srdíčko, kytičku
a další znaky. „Když nám na
radě města paní Marešová předložila veškeré návrhy, zprvu
jsem byla zdrženlivá. Postupně
se mi ale nové logo začalo čím
dál tím více líbit a nyní jsem
z něho úplně nadšená,“ řekla
Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutár„Lidi si zvyknou,
ního města Prostějov.
logo si oblíbí,“
Záporné reakce Prostějovanů
předpovídá
Okamžitě po prvním zveřejIvana Hemerková
nění nového návrhu loga se
po celém Prostějově zvedla Není třeba snad zdůrazňovat, že
vlna negativních reakcí. Toto další zastánkyní nového loga,
logo má reprezentovat Pros- které by podle všech předpokla-

vě si mnou navržené logo lidé
oblíbí a přestanou si myslet,
že jsem ho měla hotové za pět
minut. Dalo to hodně práce,
musela jsem nastudovat historii vašeho města, i jeho současnost, probádat stovky fotografií
a podobně. Vytvořit všechny
možné návrhy nebylo opravdu jednoduché a nic se nešilo
horkou jehlou, jak jsem někde
v diskuzních fórech četla,“
svěřila se Večerníku Věra Marešová. „Byla jsem velmi poctěna nabídkou prostějovských
radních vytvořit pro vaše město
nové logo. Byla to pro mě velká odpovědnost, ale zkušenosti
z Brna se zúročily i pro práci na
logu Prostějova,“ dodala profesionální grafička Věra Marešová z Brna.

Odborník: město výběr
loga odfláklo!
Do výčtu názorů na nové
logo města chybí ještě pohled
odborníka. A Večerník o něj
požádal Ladislava Burgra,
jednatele reklamní agentury
Vendi v Prostějově. „Když

„Absolutní hnus, co dodat víc?
Ale páni a paní radní vždy vědí,
co dělají a hlavně proč to dělají.
Například viz úžasné dřevěné
skulptury rozmístěné po městě!“
Pavel
„Co mi ty čtyři čárky jen připomínají? Děs!“
Petr Vik
„No fuj, tak to je peklo! Doufám, že si to autor nechal od
města pořádně zaplatit.“
Prokletý poník
„To je hnus, není lepší ten znak,
co je doteď?“
Karel
„To nové logo vypadá jako nějaké znázornění chemického prvku, jen na koncích těch vazeb
chybí atomy... U toho loga bych
vymazal ty čtyři nic neříkající
čárky a přidal nějakou moderní
formou siluety radnice a okolí. A
pak by se mi to líbilo. Zajímalo
by mě, kdo tohle vybíral, zda si
to někdo nenaklikal ve webové
anketě!“
Fantomas
„Přesně toto mě napadlo také.
Nějaké jednoduché výrazné písmo a například místo háčku nad
„e“ ve slově Prostějov zmenšená silueta radnice. Nebylo by to
tak strohé a bylo by tam něco,
co Prostějov připomíná. Ale
nejsem grafik, asi by to na logo
bylo moc složité.“
Michal
„No, možná měl někdo udělat výzkum, co by takové logo
mělo obsahovat a jak vypadat a
pak dát grafikům zadání.“
Michal2

Zdroj: Magistrát města Prostějova
široké využití. „Dají se s tímto
logem v různých verzích udělat
igelitové tašky, deštníky, hrníčky, propisky, kalendáře a třeba
i gumáky. Právě ty gumáky
by měly určitě po olympiádě
v Londýně úspěch,“ usmívá
se náměstkyně primátora, kterou mrzí, že primátor města si
nepřeje polepit novými logy
služební auta. „Já mám na to
jiný názor než pan primátor
Pišťák. Podle mě by se právě
tato nová loga na autech vyjímala hezky,“ odtušila Ivana
Hemerková.

Autorka Věra Marešová:
„Emoce jsou vždycky!“
Večerník o uplynulém víkendu
oslovil také autorku nového
návrhu loga města Prostějova,
profesionální grafičku Věru
Marešovou z Brna. Také k ní se
už dostaly negativní reakce na
její práci. „Je to pochopitelné,
s podobnými názory jsem se
setkala i v případě, kdy jsem
před lety vytvořila nové logo
pro město Brno. A vidíte, to
brněnské se už používá tři roky
a našlo si oblibu. Jsem přesvědčena o tom, že i v Prostějo-

jsem poprvé viděl nové logo
Prostějova včetně všech jeho
možných aplikací, na první
pohled jsem byl v šoku, na
ten druhý jsem ho strávil
a beru ho jako použitelné.
Celkové moje resumé tedy
zní - ANO, líbí se mi. Mám
ovšem připomínky v tom, že
toto logo je vhodné spíše pro
komerční subjekty či neziskové organizace. Nevím však,
jestli je to nejlepší nápad pro
město. A proč? Nemyslím si,
že všichni občané budou spokojeni s tím, že žijí mezi čtyřmi
čárkami. Vůbec mě mrzí, že
magistrát výběr tak důležitého prvku, jako je logo města,
odflákl. A za tímto výrazem si
stojím. Chápu, že první soutěž,
která byla vypsána, nedopadla
dobře. Ale myslím si, že nebyly
vyčerpány všechny možnosti.
Konkrétně mi chybí oslovení
nějaké odborné vysoké školy,
například Fakulty marketingu
a designu ve Zlíně, jejíž studenti
úspěšně navrhli současné logo
Olomouce. Existovala by tak
možnost vybrat z více návrhů
než od jedné jediné grafičky,“
sdělil exkluzivně Večerníku Ladislav Bugr.

„Skutečná „nádhera“, muselo to
dát pořádnou fušku. Předpokládám, že za tento výtvor grafička
bude platit městu a ne naopak.“
Fantomas
„Asi bych otočil ty čárky do špice nahoru a dolů, podobně jak
to má Renault. Pak by to bylo
dokonalé.“
Neta
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KONEČNĚ: Prostějovan Petr Lessy

Prodej domu ve Vodní ulici jako na houpačce

Praha, Prostějov/mik - Tak
dlouho Večerník držel palce
Petru Lessymu, až se mu to podařilo! Prostějovský rodák se
minulý týden stal konečně znovu prezidentem Policie České
republiky. A jediným, protože
Martin Červíček byl nucen sbalit si kufry!
„Dnešním dnem, tedy sedmým
lednem 2014, jsem na základě
doporučení poradní komise zrušil
rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru, kterým
Jan Kubice ustanovil do funkce
prezidenta Martina Červíčka. Situace v čele policie se vyřešila a nyní
je jediným policejním prezidentem
Petr Lessy. Martin Červíček se
opět stává náměstkem policejního
prezidenta pro Službu kriminální
policie a vyšetřování, zůstává ve
služebním poměru a zaměstnancem Policie ČR,“ oznámil v úterý
7. ledna dopoledne médiím ministr
vnitra v demisi Martin Pecina. Jak
dále upozornil, při jmenování Martina Červíčka do funkce policejní-

Prostějov/mik - Poměrně nepřehledná situace vládne okolo vyhlášeného domu ve Vodní
ulici číslo jedenáct. Vyhlášeného proto, že nemovitost obývají většinou těžce zvladatelné
romské rodiny a rovněž z toho
důvodu, že dům už několikrát
nabízelo město neúspěšně
k prodeji. A nyní, když se o barabiznu poblíž centra konečně
přihlásili tři potencionální zájemci, magistrát záměr prodeje zrušil a chce vyhlásit nový…
„Je to tak, rada města na své
úterní schůzi rozhodla o tom,
že na prodej bytového domu ve
Vodní ulici číslo 11 v Prostějově
vyhlásí opětovný záměr s upřesněním podmínek pro kupující,“
potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov, který je
na radnici zodpovědný za majetek města.
Dům ve Vodní ulici, podobně
jako další prodávané nemovitosti v Rozhonově ulici číslo 2 a 12

policejním prezidentem. A jediným!

Opět u kormidla. Petr Lessy
se v úterý znovu ujal funkce policejního prezidenta. Ale na jak
dlouho?
Foto: Policie ČR
ho prezidenta došlo k výraznému
pochybení, proto mu poradní komise doporučila zrušit rozhodnutí
ministra vnitra ve věcech služebního poměru, kterým byl do funkce
ustanoven. „Tehdejší ministr vnitra Jan Kubice nezákonně odvolal
Martina Červíčka z funkce náměstka policejního prezidenta pro
Službu kriminální policie a vyšetřování. Tuto pravomoc má pouze
policejní prezident nebo jím pověřený policejní náměstek, nikoliv
ministr vnitra. Proto bylo odvolání

a následné jmenování Martina
Červíčka policejním prezidentem
nezákonné,“ dodal ministr vnitra
v demisi.
Petr Lessy na tiskovém brífinku
zdůraznil, že bude dělat vše proto, aby nebylo jméno Policie ČR
poškozováno. „Chci i nadále pokračovat v nastavených trendech.
Oceňuji, že dochází k navýšení
početního stavu policistů. Na
funkci policejního prezidenta však
nelpím a budoucímu ministru vnitra nabídnu svoji rezignaci,“ šokoval tak trochu svým prohlášením
Prostějovan Petr Lessy. Na druhou
stranu nastupující ministr vnitra
Milan Chovanec (ČSSD) nové
koaliční vlády se v celostátních
médiích nechal slyšet, že Lessyho
stejně odvolá...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník požádal Petra Lessyho o rozhovor.
Staronový policejní prezident se
však během uplynulého týdne
omluvil pro zaneprázdněnost
a Večerníku slíbil odpovědět na
otázky do příštího vydání!

Konečně se přihlásili zájemci, město ale záměr zrušilo a vyhlásí ho znovu!
a také na Jiráskově náměstí číslo 4, je ve špatném technickém
stavu a vzhledem k vysokým
nákladům na jeho opravu rozhodlo město o jeho prodeji. „Po
nezájmu nájemců byl nabízen
opakovaně k prodeji třetím osobám, nejprve za hodnotu minimálně podle znaleckého posudku, následně pak za nabídnutou
cenu. Z důvodů nulového zájmu
byl proces prodeje k třicátému
září loňského roku ukončen,“
popsal historii baráku ve Vodní
Jiří Pospíšil. Obrat ve vývoji ale
nastal na podzim loňského roku.
„Následně v říjnu a listopadu se
ale na město obrátili tři zájemci
s tím, že jeden z nich v žádosti
uvedl záměr vypořádání současných nájemních vztahů, poté
odstranění současného domu
a stavbu nové moderní budovy
v souladu s územním plánem.
Vedení města na základě předložených nabídek rozhodlo o tom,
že vyhlásí nový záměr prodeje,
v němž bude jasně definována

Zájem-nezájem. Konečně se našli potencionální kupci, kteří by
prokletý dům ve Vodní ulici chtěli koupit. Jenomže magistrát chce
ještě něco víc.
Foto: archiv Večerníku
podmínka předložení závazné studie zájemcem, jak hodlá
s objektem po jeho koupi naložit,“ vysvětlil Jiří Pospíšil. Pro
laika to zřejmě znamená to, že
magistrát sice bere v potaz na-

bídku jednoho ze zájemců, ale
následující plány s domem ve
Vodní ulici se chce dozvědět i od
dalších potencionálních kupců.
A pak si vybrat. Jenom ať proboha radnice nepřebere...

Provozovatelé hazardu se pomalu smiřují s vyhláškou NEZAMĚSTNANOST v kraji
Ne všichni ji ale splnili beze zbytku!

Prostějov/mik - Jak Večerník
v předchozím čísle informoval, od prvního ledna 2014 je
v platnosti nová vyhláška
města, která majitelům heren a dalších provozoven
s hazardními hrami nařizuje
odstranit viditelné reklamy
v podobě jackpotů, světelných i neonových reklam,
prostě všechno, co láká lidi
k hazardu. Během uplynulého týdne jsme tak zjišťovali,
co na novou vyhlášku, výrazně omezující propagaci jednotlivých provozoven, říkají
samotní majitelé.
Při pokusu o podrobný průzkum a zjištění jejich názorů
jsme ale u provozovatelů heren
až na pár světlých výjimek narazili. Většinou jsme se setkali
s neochotou se vůbec k něčemu vyjadřovat. „Na odstranění světelných poutačů jsme
pracovali už v říjnu loňského
roku. Venku před hernou už
žádnými nápisy na cedulích
také nikoho nelákáme ke hře
a ani pivo či kafe zdarma nenabízíme ke hře. Co nám zatím
chybí, je naprosté zatemnění

I tohle zmizí. V herně Meloun v Kostelecké ulici odstraní i reklamy na výlohách lákající kolemjdoucí ke hře. Foto: Michal Kadlec
výloh. Ty máme ještě polepe- a další herní prvky,“ dodala
ny reklamami o možnostech provozní. Ona sama má na
a výběru hazardních her, ale novou vyhlášku města rozi na jejich odstranění jsme už poruplný názor. „Nevím, ale
domluveni. Speciální firma stejně si myslím, že Prostěnám je má přelepit v nejbliž- jované mají dobrý přehled
ších dnech,“ svěřila se Večerní- o tom, kde která herna je
ku Jaromíra Burdová provozní a od toho, aby zkusili štěstí ve
herny Meloun v Kostelecké hře, je neodradí ani to, že na ně
ulici s tím, že strážníci měst- z výlohy nebudou svítit nějaké
ské policie ji už několikrát reklamy či aktuální jackpoty.
kontaktovali a upozornili Myslím si, že ony tvrdé podna stále nedořešené závady. mínky zakotvené ve vyhlášce
„Problém bude trošku s vnitř- je stejně blbost, ale vyhláška
ním zatemněním prosklených je holt vyhláška. Zákazníků
výloh. To budeme muset od- nám ovšem neubude,“ míní
táhnout všechny automaty Burdová.

Ostatní provozovatelé prostějovských heren už tak vstřícní
k nějakým diskuzím nebyli. „Nechte to na nás, my si s tím nějak
poradíme. Nebo si zavolejte šéfovi. Ale to musíte do Vietnamu..,“
byli jsme doslova vyprovozeni
z herny na Poděbradově náměstí. Na Vápenici i v Doně ve
Svatoplukově ulici mají z výloh
heren sice odstraněna veškerá
světelná lákadla, ovšem dovnitř je stále vidět, což vyhláška
zakazuje. „Pracujeme na tom,“
zmínili se členové obsluhy obou
provozoven.
„Já mám takový dojem, že
někteří majitelé heren nechali všechno na poslední chvíli
a teď nestíhají provést všechna opatření, která jim nařizuje nová vyhláška. Můžeme
být ještě pár dnů tolerantní,
ale brzy budeme prostřednictvím městské policie všechny
nedostatky a prohřešky tvrdě
trestat,“ uvedla pro Večerník
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov. Jak dodala, pokuty
se mohou vyšplhat až do výšky
dvou set tisíc korun.

i Prostějově povážlivě stoupá

Olomoucký kraj/mik - V prosinci loňského roku vzrostl celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji o téměř osm procent
na 43 364 osob, přitom počet
hlášených volných pracovních míst poklesl o šestadvacet procent na 1 103.
„Celkový počet nezaměstnaných v kraji k jednatřicátému prosinci 2013 vzrostl
na 43 364 osob, což je nejvyšší prosincová hodnota
nezaměstnanosti od vzniku
krajského uspořádání. Jejich
počet byl o 3 136 vyšší než
na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku je
vyšší o 3 022 osob. A to ješ-

tě v lednu roku 2014 můžeme očekávat další výrazný
nárůst nezaměstnanosti, kdy
počet uchazečů o práci může
atakovat magickou hranici
45 tisíc osob,“ uvedl k současné nelichotivé statistice
Jaroslav Mikšaník z referátu trhu práce Úřadu práce Olomouckého kraje. Jak
připomněl, nejvyššího počtu
nezaměstnaných v novodobé
historii Olomouckého kraje
bylo dosaženo v únoru 2010,
kdy počet lidí bez práce dosáhl počtu 44 863 osob.
Co se týká Prostějovska, ani
tady nemá Jaroslav Mikšaník pro Večerník žádné dobré
zprávy. „Poslední den roku
2013 registrovali na prostě-

Foto: internet
jovské pobočce Úřadu práce
celkem 6 455 klientů bez práce. Je to o 441 osob více než
v předchozím měsíci listopadu. Přitom aktuálně je v Prostějově evidováno dvaadvacet
klientů Úřadu práce na jedno
volné pracovní místo,“ pokrčil rameny Jaroslav Mikšaník.

Neskutečně mírná zima uleví městské kase
Kauza zeď bývalého stadionu: Magistrát trvá
na svém, oprava jde na vrub majitele objektu Půldruhého milionu korun se vrací ZPĚT

Prostějov/mik - V minulém čísle
Večerníku jsme otiskli stanovisko
majitele bývalého fotbalového
stadionu ve Sportovní ulici Marka Pořízky, který se ohrazuje
proti nařízení města, aby napravil havarijní stav zbořené zdi
stadionu v lesoparku Hloučela.
Pořízka tvrdí, že zeď poničená
vinou zlodějů kovů stojí na pozemku města, a tudíž nepatří ke
stadionu, jehož je on vlastníkem.
A pochopitelně opravit ji nehodlá. Večerník nyní oslovil druhou
stranu sporu a první náměstek
primátora Jiří Pospíšil potvrdil,
že město na svém nároku trvá.
„Podle výkladu odborníků je zeď,
přestože stojí na pozemku města,
součástí řádně zkolaudovaného
areálu, který není ve vlastnictví
města. Z toho vyplývají práva
a povinnosti majitele. Jednoduše
řečeno, pokud by tam areál nestál,
bylo by tam umístěno ani toto
nebylo

betonové oplocení,“ vysvětluje
logicky Jiří Pospíšil.
Další otázka k tomuto tématu
zřejmě nepatří představiteli
města, přesto Večerník zajímalo, proč v první řadě nejsou
hnáni k zodpovědnosti zloději
kovů, kteří vybíjením armatur
tuto zeď zničili. Vždyť v převážné většině byli zloději dopadeni městskou policií.
„Máte pravdu, ovšem v kompetenci města neexistují možné prostředky řešení. Je to otázka zákonů
a s nimi souvisejících nařízení.
Jestliže platná legislativa dovolí,
aby se beztrestně vše rozebíralo,
neumí zabránit tomu, aby výkupny kovů nevykupovaly kradené
věci, pak nelze počítat se zlepšením této situace. Jestliže nebudou
existovat účinné nástroje, pak ti,
kteří nedodržují žádná pravidla,
mají převahu a nás slušné válcují,“
míní Jiří Pospíšil.

Jenomže co teď? Rozbořená zeď
opravdu hrozí tím, že kdokoliv
z kolemjdoucích se zde může zranit, další díly zdi na něho mohou
taky spadnout. Jak rychle bude
učiněno nějaké opatření, aby se
tak nestalo? „Jak jsem řekl, je to
záležitost majitele areálu. Bude
vyzván stavebním úřadem, aby
učinil okamžitě nápravu,“ zopakoval Pospíšil.
Bývalý fotbalový stadion ve
Sportovní ulici se i jako celek
neskutečně devastuje, což je líto
všem sportovním příznivcům,
vzhledem k bývalé slávě tohoto
fotbalového stánku. „Také mně
osobně je to určitě líto, ale taková
je skutečnost. Možná by stálo za
to uvažovat o jeho jiném využití,
které by v konečném důsledku
mohlo být přínosem pro občany
našeho města a okolí,“ uzavřel
toto téma první náměstek primátora Prostějova.

Z Určic zmizely kamery bratru za padesát tisíc
fotovoltaické elektrárně v Určicích. Zatím neznámý pachatel je měl odcizit někdy v čase
od devatenáctého do třicátého
prosince loňského roku. S kamerami odcizil i stojany, na
kterých byly umístěny,“ sdělila Večerníku základní údaje
o krádeži Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
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Večerníku
na rok 2014
MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT
APOJIT SE DO SOUTĚŽE!

www.vecernikpv.cz
Určice/mik - Hlídaly, ale neuhlídaly samy sebe. Teprve
až minulý pátek majitelé fotovoltaické elektrárny v Určicích nahlásili krádež dvou
bezpečnostních kamer. Ty
ale zloděj ukradl už někdy
na konci prosince…
„V pátek desátého ledna přijali
prostějovští policisté oznámení o krádeži dvou bezpečnostních kamer umístěných na

Prostějov/mik - To bylo strachu! Ještě před půldruhým
měsícem radní žehrali na miliony korun navíc, které museli zaplatit za údržbu silnic
a chodníků při minulé tuhé
zimě. A zároveň vyjádřili obavy, že i současné zimní období může stát městskou kasu
spoustu peněz. Skutek ale utek!
Na Prostějov zatím nespadla
ani vločka, přičemž sklady jsou
plné soli i inertního posypu…
Městská pokladna tudíž ušetří
výrazný peníz, pokud nepřijde
nějaký zlom a Prostějov neza-

Zloděj majiteli způsobil škodu
nejen odcizením, ale i poškozením elektroinstalace. „Celková škoda byla vyčíslena na
48 800 korun. Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže a trestného činu poškození cizí věci,
za které pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.
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sype lavina sněhu. „Nebudeme
muset vynakládat finance nad
plánovaný rozpočet zimní údržby. Každý rok je počítáno s částkou přibližně čtyř a půl milionu
korun. Vzhledem k tomu, že
zimní sezona zasahuje vždy do
dvou kalendářních let, je v každém ročním rozpočtu počítáno
s poměrnou částí. Na zimní
údržbu počínaje lednem 2013
byly určeny tři miliony korun,
ovšem díky dlouhé zimě se
prodražila. Proto rada města vyčlenila rozpočtovým opatřením
půldruhého milionu korun na

zimní údržbu v období od listopadu do konce prosince 2013,“
uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Jak vzápětí dodal, právě zmíněného půldruhého milionu se
tedy nyní podařilo ušetřit a částka se znovu vrací do rezervního
fondu rady města. „Co se týká
zatím netknutých zásob posypové soli a škváry, ty samozřejmě
zůstanou ve skladu, tyto materiály nejsou ohroženy krátkou
záruční lhůtou, proto mohou být
logicky použity v dalším obdo-

bí,“ přidal první náměstek primátora, přičemž on sám prý tak
mírnou zimu a navíc bez sněhu
nepamatuje. „Zejména milovníkům zimních sportů takové
počasí radost nepůsobí, ovšem
z pohledu zimní údržby a komunálních služeb jde o příznivý vývoj s dopadem na nižší finanční
náklady oproti očekávání. Ale
uvidíme, vloni nasněžilo v Prostějově ještě o velikonočním
víkendu. Nejsme ani v polovině
zimy, konečný účet zimní údržby zatím nelze ani odhadnout,“
upozornil Jiří Pospíšil.

Minulé pondělí byli na přechodech sraženi dva chodci

Ve Wolkerově ulici ŘIDIČ
Z MÍSTA NEHODY ZBABĚLE UJEL

Prostějov/mik - Hned první
den uplynulého týdne nebylo v
Prostějově příliš bezpečno pro
chodce. Na bílých zebrách byli
sraženi vozidly hned dva pěší
účastníci silničního provozu,
a to v Plumlovské a Wolkerově
ulici. V tom druhém případě
bohužel řidič, který na přechodu zranil sedmnáctiletého
mladíka, z místa nehody zbaběle ujel.
„V pondělí šestého ledna krátce
před druhou hodinou odpoledne
došlo v Plumlovské ulici k dopravní nehodě s účastí chodce.
Podle prvotního šetření bylo
zjištěno, že pětatřicetiletý řidič
vozidla Renault Megane při
vyjíždění z kruhové křižovatky
zřejmě nedal přednost sedmasedmdesátiletému muži jdoucímu
po přechodu pro chodce a srazil

ho. Starší muž byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice,
přesná doba léčení nebyla zatím
stanovena,“ popsala Večerníku
první karambol s chodcem Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. V tomto
případě bylo vyloučeno dechovou zkouškou, že by řidič před
jízdou požil alkohol. Hmotná
škoda byla vyčíslena na jeden
tisíc korun a okolnosti této nehody jsou nadále v šetření.
Druhá pondělní nehoda, při níž
byl sražen chodec, má stále policejní dohru. Viník havárie stále
neznámého vozidla totiž z místa
srážky zbaběle ujel a doteď se
po něm pátrá. „Lehké zranění
si vyžádala dopravní nehoda
s účastí chodce, ke které došlo
rovněž v pondělí šestého ledna

před osmou hodinou večerní na
přechodu pro chodce ve Wolkerově ulici. Sedmnáctiletého mladíka, který přecházel komunikaci
po přechodu pro chodce, srazil
zatím nezjištěný řidič s neustanoveným vozidlem a z místa nehody ujel, aniž by zastavil. Jiným
řidičem byl zraněný mladík převezen do nemocnice na ošetření,“
vyjasnila Irena Urbánková.
Policie i tuto nehodu šetří
a po řidiči i vozidle intenzivně
pátrá. „Policisté Dopravního
inspektorátu v Prostějově přivítají jakékoliv informace, které
by vedly k objasnění nehody
ve Wolkerově ulici. Občané je
mohou sdělit na kterékoliv policejní služebně, případně na
bezplatnou telefonní linku 158,“
vzkázala veřejnosti mluvčí krajské policie.

Společnost
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Kristián Fiala
28. 12. 2013 53 cm 3,60 kg
Prostějov-Vrahovice

Matyáš Bradík
3. 1. 2014 50 cm 3,45 kg
Klopotovice

Jakub Dopita
4. 1. 2014 50 cm 3,60 kg
Laškov

Ondřej Novák
4. 1. 2014 53 cm 3,85 kg
Tovačov-Annín

Při bruslení veřejnosti PRASKÁ „ZIMÁK“ VE ŠVECH
Domovní správa se chce navíc vrátit k tradičním diskotékám na ledě

Alois Schotli
5. 1. 2014 50 cm 3,65 kg
Prostějov

Filip Grepl
6. 1. 2014 52 cm 3,45 kg
Prostějov

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

Vánoční strom zmizel z náměstí

Prostějov/mik - Neuvěřitelně
štědré dny prožili pořadatelé
veřejného bruslení ve Víceúčelové hale-zimním stadionu v Prostějově. V období od
20. prosince 2013 do 5. ledna
2014 si na jedinou možnou ledovou plochu ve městě přišlo
zabruslit celkem 6 556 lidí. Ve
srovnání se stejným obdobím
předešlých let se tak jednalo
o dvaašedesátiprocentní nárůst
návštěvnosti!
„Během uvedených dnů na přelomu roku 2013 a 2014 přišlo
o 2 554 lidí víc než rok předtím.
Samozřejmě, že je to i tím, jaké
bylo venku počasí a že v důsledku tepla nezamrznul drozdovický
rybník. Prostějované prostě neměli možnost zabruslit si nikde jinde
než na ´zimáku´,“ konstatoval Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově.
Zároveň je velice potěšitelné,
že návštěvníci hojně využívali naši půjčovnu bruslí, během
těch dvou týdnů si děti i dospělí
zapůjčili přes stovku párů bruslí. Máme radost i z konkrétních
případů, kdy například mladá
dvojice procházela jen tak okolo zimního stadionu. Když si na

dveřích dívka s chlapcem přečetli, že tady existuje možnost
půjčení bruslí, neváhali a hodinu
veřejného bruslení využili. Přitom původně bruslit nechtěli,“
usmál se Průša s tím, že v letošním roce hodlá Domovní správa
ještě více zkvalitnit své služby
a rozšířila je o půjčovnu dětských ochranných přileb.
Největší nával návštěvníku
při veřejném bruslení byl pochopitelně během vánočních
svátků a pak ještě do Silvestra. „Nebylo výjimkou, aby při
hodině veřejného bruslení se na
ledě tísnilo až sedm stovek lidí.
Mnohdy jsme si říkali, že bychom se řídili limitem pěti set
návštěvníků. Ale bylo nám líto
těch početných skupin dětí, které
zůstávaly stát zklamaně před zimákem,“ poznamenal Vladimír
Průša. Jak Večerníku ještě na
závěr potvrdil, Domovní správa
uvažuje o návratu k dříve tradičním diskotékám na ledě. „Tyto
akce měly před lety také vysokou návštěvnost, a abych pravdu
řekl, ani si nepamatuji, proč se
v nich nepokračovalo,“ pokrčil
rameny šéf provozovatele Víceúčelé haly-ZS.

Živo a veselo. Teplé počasí a nezamrznutý rybník naplňují zimní stadion bruslení chtivými Prostějovany. Návštěvnost veřejných bruslení láme
rekordy.
2x foto: Michal Kadlec

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014

Konec Vánoc. Ve středu nechal magistrát odstranit z náměstí vánoční stříbrný smrk. Podle
některých se tak stalo moc brzy…
Foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Krásný stříbrný smrk,
který koncem listopadu loňského roku věnovala městu Prostějov rodina Krejčí ze
Seloutek, uprostřed minulého týdne nadobro zmizel z náměstí. Symbolicky tak byly
definitivně ukončeny Vánoce v Prostějově...
Pracovníci společnosti .A.S.A. Technické
služby přijeli ve středu 8. ledna hned dopoledne se dvěma vysokozdvižnými plošinami,
odstranili ze stromu vánoční výzdobu, smrk
pak jeřábem vyzvedli z ukotvení v zemi a odvezli z centra města. To vše za přihlížení de-

sítek kolemjdoucích. Mnozí z nich se divili,
že město likviduje vánoční strom nějak brzo.
„Už dříve bylo deklarováno, že na Tři krále bude vánoční strom z náměstí odstraněn.
Osobně jsem se podivila tomu, že se tak nestalo už v pondělí, ale až ve středu,“ uvedla
pro Večerník Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu statutárního města Prostějov. Jak
ve středu odpoledne dodala, větve stříbrného
smrku budou ořezány a zužitkovány ve štěpkovači, kmen bude rozřezán a využit jako palivové dříví.

Děti obdarovaly opuštěné pejsky
Dárky putovaly do útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem

Štědrá nadílka. Do sbírky se zapojily děti z MŠ na Husově náměstí. Podařilo se jim pro útulek získat 14 kilo piškotů, přes 10 kilo granulí, konzervy pro pejsky a spoustu dalších dobrot.
Foto: Romana Sedmerová
Čechy pod Kosířem/Prostějov/mls - Děti v mateřské
škole na Husově náměstí
v Prostějově o letošních Vánocích s dárečky myslely nejen
na členy svých rodin, ale i na
naše čtyřnohé kamarády
Těžký životní úděl některým
z pejsků nedopřál milující rodinu. Život je zavedl do útulku,
kde trávili i Vánoce. „Spojili
jsme se s vedoucím útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem,
kam směřují odchycení pejsci

z Prostějova a zjistili, co by jejich svěřenci pod stromečkem
nejvíce uvítali. Pak už nic nebránilo tomu, abychom připravili
plakátky pro rodiče s prosbou
o příspěvek. Ohlas byl veliký
a spousta dětí donesla piškoty,
granulky a jiné pamlsky pro pejsky. Sbírka probíhala od 9. prosince do 17. prosince. Ve středu
18. prosince si vedoucí útulku
převzal téměř 14 kilo piškotů,
přes 10 kilo granulí, konzervy
pro pejsky a spoustu dalších

dobrot,” sdělila nám Romana
Sedmerová, která se ujala organizace celého projektu. Vedoucí
útulku Voříšek v Čechách pod
Kosířem byl sbírkou velmi mile
překvapen a z dárků měl obrovskou radost. Podobných akcí
totiž zatím není mnoho. „Tímto
moc děkuji všem zúčastněným
za štědré dary a osobně doufám,
že tato akce nebude zdaleka poslední a možná bude i inspirací
pro ostatní,” uzavřela Romana
Sedmerová.

jen
č
K
0
do
e
z
78
u
o
atí p

Pl
2014
a
n
d
e
26. l

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

více na straně 21

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?

15

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. ledna 2014


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167

MUZEUM PROSTĚJOVSKA
Do 12. ledna 2014 probíhá výstava světoznámého umělce - Andy
Warhol - Americký sen
Do 2. února 2014 probíhá výstava „pokojíčky našich babiček“ Špalíček, Úprkova 18
Muzejní podvečery - 23. ledna
v 16.30 hod. v hlavní budově
muzea, nám. T. G. Masaryka,
Půjčovna rehabilitačních a kom- „Prostějovská nemocnice - jak
penzačních pomůcek LAZA- to všechno bylo od začátku až po
RIÁNSKÉHO SERVISU PV, dnešek.
Hacarova 2, zajišťuje ortopedicMĚSTSKÁ KNIHOVNA
ké vozíky, WC křesla, chodítka pevná, pojízdná, podpažní, servíPROSTĚJOV
rovací stolky a polohovací lůžka Úterý 14. ledna v 10.00 hodin
(mechanická, elektrická). Kon- se koná SENIOR KLUB v podtakt po telefonu pí. V. Zapletalová krovním sále.
776 054 299
Dne 17. ledna 2014 se koná ve
Společenském domě v Prostějově
Regionální pracoviště
ples Střední zdravotnické školy.
TyfloCentra Olomouc
Začátek 19.30, bohatá tombola,
v Prostějově nadále poskytuje
hrají NOVIOS. Lístky možno
služby nevidomým a slabozakoupit na sekretariátu školy.
zrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
Do 28. ledna 2014 máte možnost shlédnout výstavu: ABSICM Prostějov,
TRAKTNÍ TVORBA MiroKomenského 17, Prostějov
Chcete se dozvědět něco o Ně- slava Dofka. Výstava je otevřena
mecku? Nenechte si ujít příleži- denně od 9 do 13 hodin, při filtost a přijďte v pondělí 20. ledna mových projekcích a večerních
v 16.00 hodin do Informačního klubových akcích dle programu
centra a můžete strávit hodinu klubu DUHA. Prohlídku výstas dobrovolnicí Laurou, která vy je možné dohodnout i mimo
u nás působí v rámci Evropské uvedenou dobu.
dobrovolné služby. Více inforTyfloCentrum Olomouc, o.p.s.,
mací na www.icmprostejov.cz
regionální pracoviště Prostějov
pořádá V. SPOLEČENSKÝ
Ekocentrum IRIS
sobota 18. ledna - od 10 do 19 PLES dne 1. února 2014
hodin se koná přírodovědná, od 20.00 hodin. V restaurabotanická přednáška „Cesty za ci Haná na Plumlovské ul.
v Prostějově.
evropskou květenou“

Vernisáž Jiřího Steigera
s názvem ‚‚Akty‘‘ se bude konat
v pátek 7. února 2014 v 17.30
hodin v prostorách
Galerie u Hanáka.
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let - od
13. ledna vždy v pondělí od 15
do 17 hodin. Na tyto herny není
nutné se hlásit předem.
Individuální výživové poradenství - poradenství s výživovou
poradkyní dle objednání.
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro pokročilé - pokračovací kurzy pro absolventy
kurzu efektivního rodičovství
dle rozpisu.
Semtamník SONS
čtvrtek 16. ledna - 13.00 až 16.00
- Pletení z pedigu v klubovně
SONS v rámci „Tvořivé dílny
pro nevidomé“.
pátek 17. ledna - Výlet do
Olomouce s návštěvou prožitkové výstavy „Neviditelná
Olomouc“

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost
úterý 14.1. 9.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
neděle 19.1. 10.00 - 11.00 hodin
neděle 19.1. 14.30 - 15.30 hodin

Trio pejsků
hledá páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

TIP Večerníku

TŘETÍ MEMORIÁL PROSTĚJOVSKÉHO
FOTOGRAFA LUĎKA MAŘÁKA
KDY: prostějovský zámek, Pernštýnské nám. 8
KDE: od pondělí 13. ledna 2014, 15:30 hodin
Členové Spolku prostějovských fotografů představí svá
díla u příležitosti v pořadí již
třetího memoriálu tragicky
zesnulého kolegy, zakladatele Spolku prostějovských
fotografů - fotografa, Luďka
Mařáka (na snímku) a novinářky Jarmily Pospíšilové.
Výstava pojmenovaná na počest
jednoho ze zakládajících členů
spolku Memoriál Luďka Mařáka (+ 2011) se koná již potřetí,
přičemž i tentokrát si její návštěvníci budou moci prohlédnout díla
jednotlivých autorů dle žánrů, na
které se členové spolku zaměřují.
„Společná výstava je mozaikou
různých fotografických žánrů,
od krajiny přes architekturu,
art, portrét, akt až k reportážím
z ulic,“ upřesňuje Večerníku člen
Spolku prostějovských fotografů
Josef Franc, jehož doménou jsou
dokumentární fotografie z exotických výprav. Společná výstava
všech členů spolku, který vznikl
v roce 2009, jako volné sdružení amatérských fotografů je
i letos jakýmsi stylovým pietním

Foto: internet
aktem, vzpomínkou na kolegu
fotografa a kamaráda Luďka
Mařáka a novinářku Jarmilu
Pospíšilovou, příznivkyni spolku
a dlouholetou členku Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Zúčastnit se vernisáže a nahlédnout tak do fotografické duše
všech vystavovatelů můžete
už dnes, tj. v pondělí 13. ledna
v prostorách prostějovského
zámku na Pernštýnském náměstí od 15.30 hodin. Vystavené
fotografie si můžete prohlédnout až do 23. února.

Nominujte osobnosti

na Ceny města Prostějova!

Prostějov/red - Město Prostějov udělí také v letošním
roce významným osobnostem
Ceny města za rok 2013.
Do 28. února 2014 mohou
občané, organizace nebo
občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená
přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže
města v jakékoli oblasti své
činnosti, si zaslouží naše
uznání. Oceňované obory
činnosti nijak nevymezujeme,
abychom tím nezúžili výběr
nominovaných. V uplynulých
letech byla Cena města udělena
mnoha osobnostem, jejichž
práce je rozmanitá. Od šíření
demokracie, přes celoživotní

práci v divadelnictví až třeba
po činnost literární či hudební,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
K nominaci je třeba uvést jméno
a příjmení osoby navržené na
ocenění, dále za jakou činnost
by měl navržený kandidát cenu
získat a podpis a kontakt na
navrhovatele. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě
na podatelnu magistrátu města
do 28. února 2014.
Prostějov udělí Ceny města již
podeváté. Kompletní seznam
laureátů včetně Pravidel pro
udílení naleznou zájemci na
webových stránkách www.prostejov.eu. Aktuálně již eviduje
město na pět desítek držitelů,
z toho jsou dvě uskupení - Létající rabín a pěvecký sbor Orlice.

Koncem týdne matrika zavřena

Prostějov/red - Upozorňujeme
občany, že ve čtvrtek 16. 1. 2014
od 12:00 a v pátek 17.1. 2014 (po
celý den) bude uzavřeno pracoviště matriky Magistrátu města
Prostějova. Důvodem je stěhová-

ní ze Školní ulice do původních
prostor v budově A prostějovské
radnice, nám. T.G.Masaryka.
Zde začne pracoviště matriky
opět fungovat od pondělí 20. 1.
2014 bez omezení.

Kraj zřídil na svých stránkách
sekci pro neziskové organizace
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Vojtěch Kašpárek 1930

Otaslavice
Mojmír Gregor 1922 Vrahovice
Lubomír Štěpánek 1939
Klenovice na Hané
Antonín Randáček 1931 Prostějov
František Lošťák 1962
Určice
Emilie Dostálová 1920
Čelčice
Alois Ondrouch 1941 Vrahovice

Jiří Roháček 1940
Čelechovice na Hané
Jitka Němcová 1935 Prostějov
Anna Jakešová 1935 Kobeřice
Josef Sekanina 1945
Hablov
Jozef Balvan 1953
Olomouc
Hedvika Matoušková 1925
Brodek u Prostějova
Jaromír Krátký 1938
Vrbátky

Rozloučíme se...
Pondělí 13. ledna 2014
Libuše Labonková 1959 Prostějov
Ludmila Horáková 1930 Smržice
Úterý 14. ledna 2014
Sidónia Pluhaříková 1941 Hrdibořice
Středa 15. ledna 2014
Milada Bláhová 1922 Prostějov
Ludmila Pařilová 1924 Domamyslice
Pátek 17. ledna 2014
PhDr. Pavel Kratochvíl 1942 Prostějov
Sobota 18. ledna 2014
Jiří Musil 1954 Ptení

10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Demelova
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
10.00 kostel Ptení

www.vecernikpv.cz

Olomoucký kraj/red - Na webových stránkách Olomouckého kraje nově funguje sekce
s informacemi pro nestátní neziskové organizace. Zaměstnanci,
klienti a příznivci neziskových

organizací zde mohou získat
potřebné informace o jejich
aktivitách, aktuality, důležité
zprávy z neziskového sektoru
a praktické odkazy.
Více na www.vecernikpv.cz

KINO METRO 70
pondělí 13. ledna
17:30 Cyril a Metoděj
- Apoštolové slovanů
20:00 Něžné vlny
úterý 14. ledna
17:30 Něžné vlny
20:00 Nymfomanka II.
art film dánské drama
středa 15. ledna
17:30 Cyril a Metoděj
- Apoštolové slovanů
20:00 Něžné vlny
čtvrtek 16. ledna
17:30 Životní šance
britská komedie
20:00 Vlk z Wall Street
americké drama
pátek 17. ledna
15:30 Mrňouskové
- Údolí ztracených mravenců
animovaná komedie (Francie)
17:30 Životní šance
20:00 Vlk z Wall Street
sobota 18. ledna
15:30 Mrňouskové
- Údolí ztracených mravenců
animovaná komedie (Francie)
17:30 Životní šance
20:00 Vlk z Wall Street
neděle 19. ledna
15:30 Mrňouskové
16:45 Vlk z Wall Street
20:00 Životní šance

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 18. ledna
15.00 Krtek a víkend
pásmo pohádek
17.30 Rivalové
USA/D životopisné drama
20.00 Rivalové

APOLLO 13
pátek 17. ledna
20:00 Masters os Najtmér
sobota 18. ledna
20:00 Klíšťák tě miluje voe 4

DIVADLO POINT
čtvrtek 16. ledna
19:00 TESTOSTERON

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 13. 1. DO 19. 1. 2014

TTELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 14:00 hodin. Slunce se nachází v období maxima své činnosti
a je proto veliká pravděpodobnost sledování zajímavých útvarů ve
fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek v 18:30 hodin. Dále je večerní oblohu možné pozorovat ve
středu v 17:30 hodin. Měsíc je kolem úplňku a králem večerní oblohy
je Jupiter. V případě špatného počasí se koná náhradní program.
Vstupné 20 Kč.
NOVOROČNÍ POHÁDKA pro děti bude uvedena ve středu
v 15:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA
si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
17.1 Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SŠ designu a módy Prostějov
17.1 VI. Reprezentační ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s
17.1 Maturitní ples
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Střední zdravotnická škola Prostějov
18.1 Galavečer Českého turfu, ND ops MD v Prostějově
Prostějov
Jockey club Praha
18.1 Společenský ples
Sokolovna Určice
Určice
Myslivecké sdr. a Honební společenstvo
18.1 Školní ples
Restaurace na Zátiší Němčice n/H
Němčice n/H
ZŠ Němčice n/H a Přátelé otevřené školy
18.1 Fotbalový ples
Sokolovna Ptení
Ptení
FC Ptení
18.1. 69. okresní ples
Sokolovna Laškov
Laškov
OV KDU-ČSL Prostějov ve spolupráci
MO KDU-ČSL LAŠKOV

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
C
jen
č
do
MÁTE JEDNU Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ, ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!
780 K Platí pouaze2014
n
26. led

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Tvorovice, Hruška
Dne: 20. 1. 2014 od 7:30 do 13:30
hod. Vypnutá oblast: celé obce včetně
podnikatelských subjektů: Tvorovice,
Hruška odb. trafostanice Hruška ZD (č.
300620), odb. Trafostanice Tvorovice
ZD (č. 300715)
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 20. 1. 2014 od 8:00 do 13:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Němčice nad Hanou Novosady od č. 95
a 163 po konec obce sm. Výšovice, ul.
Hřbitovní, Hliník, ul. Tyršova pravá

více na straně 21

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

strana od Novosad po uličku na náměstí. odb. trafostanice Němčice skládka
(č. 300718) odb. trafostanice Němčice
ZD (č. 300720)
Obce: Štarnov, Nová Dědina
Dne: 21. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Štarnov, část
obce Nová Dědina od Štarnova po č. 52
a 21 včetně.
Obce: Konice, Skřípov, Šubířov, Chobyně, Runářov, Křemenec, Čunín
Dne: 22. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: Konice s ulicemi: Na
Příhonech, Vodní , Smetanova po č. 61,
Bídov, Chmelnice po ul. Kostelní, Staré
město, Ovčírna
celé obce: Chobyně, Šubířov, Skřípov,
Runářov, Křemenec, Čunín odb. trafosta-

nice Skřípov ZD (č. 300819) odb. trafostanice Skřípov vojsko (č. 300818) odb.
trafostanice Runářov ZD (č. 300817) odb.
trafostanice ČOV Konice (č.701777)
Obec: Jesenec
Dne: 22. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: Jesenec Špice od mlýna
po odběrné místo za č. 71.
Obce: Štarnov, Nová Dědina
Dne: 23. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: celá obec Štarnov, část
obce Nová Dědina od Štarnova po č. 52
a 21 včetně.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 23. 1. 2014 od 7:30 do 12:30 hod.
Vypnutá oblast: celý areál zámku včetně provozovny Hanslík č.100, 110, 111,
(mimo zdravotní středisko), dále RD č.112

Obce: Konice, Skřípov, Šubířov, Chobyně, Runářov, Křemenec, Čunín
Dne: 24. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: Konice s ulicemi: Na
Příhonech, Vodní , Smetanova po č. 61,
Bídov, Chmelnice po ul. Kostelní, Staré město, Ovčírna. celé obce: Chobyně,
Šubířov, Skřípov, Runářov, Křemenec,
Čunín odb. trafostanice Skřípov ZD (č.
300819) odb. trafostanice Skřípov vojsko (č. 300818) odb. trafostanice Runářov ZD (č. 300817) odb. trafostanice
ČOV Konice (č.701777)
Obec: Jesenec
Dne: 24. 1. 2014 od 7:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: Jesenec Špice od mlýna po odběrné místo za č. 71.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. ledna 2014

Exkluzivní interview s vedoucí místní pobočky Fondu ohrožených dětí

Regině Šverdíkové se plní
ní dlouholetý sen, týrané ratolesti bbudou mít náhradní rodinu
kraji. Doufáme tedy, že vše dobře dopadne
a Klokánek v Prostějově se podaří otevřít
již
j koncem ppříštího roku. Jeho samotné
financování už je pak na nás. Úpravy stávající budovy a přístavba spolknou dohromady asi deset milionů korun, které momentálně nemáme a budeme tedy stavět
na dluh. Jsme tak vděčni za každou pomoc
z řad veřejnosti a případných sponzorů.“
Můžete stručně popsat funkci
Klokánku a jak bude probíhat
jeho činnost?
„Klokánek funguje na principech
rodinné péče. Klokánky tvoří samostatné byty, kde
vždy dvě tety pečují
zejména
nás
nadchla
zahrada,
v
níž
byMichal Kadlec
po
o maximálp týdnu
ý
chom chtěli vybudovat dětské hřiště.“
Jakou roli hraje v organizaci pří- ně čtyři děti. Život
Paní Šverdíková, můžete, proprav i následného provozování v ´klokánčím´ bytě
sím, na úvod shrnout informace,
jak došlo k tomu, že Klokánek bude fun- Klokánku vaše sdružení, tedy prostějovgovat i v Prostějově? A jak bylo těžké ská pobočka Fondu ohrožených dětí?
pro jeho účely sehnat odpovídající ne- „Zařízení Klokánek je jeden z projektů
občanského sdružení Fondu ohrožených
movitost?
„Záměr vybudovat v Prostějově zařízení dětí. Dalšími projekty jsou pak pobočky
Klokánek vznikl již před několika lety, a azylové domy pro matky s dětmi. V soukdy jsme každý rok hledali pro minimálně časné době v České republice funguje
dvě desítky dětí umístění v Klokáncích, osmnáct Klokánků s více byty a téměř dvě
z nichž nejbližší byl tehdy v Kroměříži. desítky Klokánků rodinných, kde o děti
Nedařilo se tak zajistit dětem co nejužší pečují pěstouni z řad zaměstnanců Fondu
kontakt s rodinou a blízkým okolím. Sou- ohrožených dětí ve vlastních bytech. Jen
rozeneckou čtveřici jsme například vezli za loňský rok našlo v Klokáncích dočasný
až do Klokánku v Jindřichově Hradci... domov takřka tisíc dětí dětí, více než další
(pokrčila rameny) V naší snaze nám od tisíc dětí ale muselo být odmítnuto pro nepočátku pomáhala náměstkyně primátora dostatek kapacity...“
Kdy zahájíte rekonstrukci obstatutárního města Ivana Hemerková, ktejektu v Západní ulici a kdo ji
rá nám po celé roky byla velkou oporou.
Ona, společně s další náměstkyní Alenou bude financovat?
Raškovou, pak stála za nápadem využít „Rekonstrukci bychom chtěli zahájit v nejpro náš záměr krásnou zahradní vilku bližší době, momentálně se čeká na dořešeFoto: Michal Kadlec
v Západní ulici v Prostějově, kterou v tu ní naší žádosti o převod menšího pozemku
dobu opouštěla Česká školní inspekce. od Olomouckého kraje, který je vklíněn do
V loňském roce se pak podařilo získat tuto pozemku, jejž nám darovalo město. Aby- probíhá tak, jako v běžné rodině. Teta děnemovitost od statutárního města Prostě- chom vytvořili pro děti čtyři byty, plánuje- tem vaří, pere, vodí je do školy, školky,
jova. Město Prostějov nám vůbec vyšlo me od hlavní budovy přístavbu do dvorní s dětmi si hraje, píše úkoly, sdílí s nimi
vstříc, když nemovitost převedlo bezplat- části a nejefektivnější by bylo zastavět prá- jejich radosti i starosti, večer je uspává
ně. Budova je pro daný účel jako stvořená, vě pozemek patřící zatím Olomouckému a zůstává s nimi i v noci. Po týdnu se pak
vystřídá s druhou tetou. Děti sem často
přicházejí se zlými zkušenostmi z vlastníCHCETE POMOCI?
ho života, nějakým způsobem zraněné. Je
Ti, kteří by chtěli vybudování Klokánku v Prostějově podpořit, mohou své proto nutné, aby jako tety pracovaly ženy
příspěvky posílat na účet 3055103/0300 s variabilním symbolem 514 (od loňska emočně vřelé, nejlépe již s vlastními zkudostal prostějovský Klokánek již svůj vlastní variabilní symbol).
šenostmi z výchovy svých dětí.“
Pro sponzorské dary s darovací smlouvou je určeno číslo účtu 684596/0300, variJak je pro dítě, které se do Kloabilní symbol 22222 22222, speciální symbol 514. Telefonní číslo na prostějovskou
kánku dostane po zlých zkušepobočku Fondu ohrožených dětí je 724 667 668 - zde občanům i případným nostech se svými vlastními rodiči, důlesponzorům můžeme podat další informace, případně vystavit darovací smlouvu. žité získat novou rodinu?

„V Klokánku jsou přijímány děti od
narození až do plnoletosti. Děti, které
studují, zde mohou zůstat déle, dokud
se nepostaví na vlastní nohy. Výhodou
je možnost přijetí sourozeneckých skupin a fakt, že v rámci jednoho bytu zde
žijí děti různého věku, tak jako v běžné
rodině. Děti z nefunkčních rodin zde
navíc mají možnost vidět, jak má rodina fungovat, získají zde cenné návyky
a zkušenosti.“
Jakou kapacitu bude mít prostějovské zařízení tohoto druhu?
„V Prostějově bychom chtěli otevřít čtyři
klokánčí byty, azyl zde tedy najde až šestnáct dětí.“
Jak se k celé záležitosti postavila
prostějovská radnice?
„Město Prostějov k nám bylo velmi
vstřícné. Obrovskou podporou bylo to,
že jsme nemovitost dostali darem. Za
to patří dík všem zastupitelům a radním. Nadále spolupracujeme zejména
s náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou, které bych tímto chtěla moc poděkovat, a snad se na mě nebude zlobit,
když prozradím, že nás pravidelně podporuje i soukromě, a to nemalými částkami...(úsměv)“

Prostějov - Když mají rodiče problém se svým dítětem
nebo dítě samotné je v rodině týráno a hledá okamžitou pomoc, vědí všichni, za kým jít! Regina Šverdíková
založila prostějovskou pobočku Fondu ohrožených dětí
v Kostelecké ulici již v roce 1997 a za tu dobu pomohla
již stovkám rodičů, ale hlavně dětí. Už dlouhá léta bojuje
o uskutečnění svého velkého snu, a to založení pobočky
Klokánku přímo v Prostějově. A tento sen se jí co nevidět
splní. Cílevědomá žena převážně na „klokánčí“ téma poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.

INZERCE

IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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9\KUD]HQRSRX]HSURRVRE\]GUDYRWQĚ
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Zkrácený pracovní úvazek.
Kontakt: 773 784 562 / email: práce@iffacility.cz

www.vecernikpv.cz

„Budova v Západní ulici je pro daný účel
jako stvořená, zejména nás nadchla zahrada,
v níž bychom chtěli vybudovat dětské hřiště!“

Velká duše opuštěných dětí REGINA ŠVERDÍKOVÁ
má o plánech prostějovské pobočky Klokánka jasno

„Zejména pro nejmenší děti je rodinný
model péče obrovsky důležitý. Nedochází
zde k citové deprivaci dítěte vinou nedostatku kontaktu s pečující osobou. Dodnes
si pamatuji jednu návštěvu v Klokánku
v Kroměříži, kdy nám teta ukazovala malého chlapečka, kterého den předtím přijal
Klokánek přímo z porodnice. Chlapeček
v noci plakal, tak si ho teta vzala na noc
k sobě, aby ho uklidnila. Přála bych všem
dětem, kterým toto nemohou poskytnout
vlastní rodiče, aby se o ně někdo staral s takovým nasazením a citem.“
V jakém věkovém rozmezí Klokánek děti přijímá?

Kdo další ve vašem projektu pomohl, ať už finančně či jiným
způsobem?
„Již v loňském roce jsme před Vánoci
zveřejňovali číslo sbírkového účtu, na který posílali své příspěvky občané, kteří nás
chtěli podpořit, moc všem děkujeme. Další
příspěvek jsme letos obdrželi od marketingové společnosti TK PLUS. Jako velkou
podporu vnímám i letošní návštěvu členů
sociální a zdravotní komise magistrátu Prostějova v Klokánku v Kroměříži. Členové
komise byli seznámeni s fungováním Klokánku a vyjádřili svou spokojenost s tím, že
podobné zařízení bude fungovat i u nás.“
Proč vůbec vznikla potřeba zřídit Klokánka i v Prostějově?
Kolik těchto zařízení funguje v České
republice?
„Do Klokánků se dostávají jednak děti,
o které rodiče nezvládají pečovat, a pak
ty, o něž rodiče pečovat nechtějí, či svým
dětem dokonce ubližují. V naší praxi však
převládají případy, kdy rodiče pečovat
chtějí, ale brání jim v tom nějaké překážky, ať již bytové či jiné. S každou rodinou,
kde fungují zdravé rodinné vazby, se snažíme pracovat tak, aby děti v rodině mohly
zůstat. Pokud se to nezdaří a děti musejí
rodiče dočasně opustit, snažíme se, aby to
netrvalo dlouho, a aby děti tuto nezbytnou
dobu strávily v prostředí co nejbližším
prostředí rodinnému. Důležité je, aby se
nepřetrhly vazby mezi dětmi a rodiči, proto
je pro děti optimální, když mohou zůstat
rodičům a svému prostředí nablízku. Tedy
navštěvovat stejnou školu či školku, stýkat
se s rodinou a kamarády. Klokánek v Prostějově toto našim dětem z regionu Prostějova bude moci nabídnout.“

kdo je

regina šverdíková
Zakladatelka
l d t lk pobočky
b čk F
Fondu
d ohrožených
h ž ý h dětí v Prostějově se narodila 22. září 1967, je rozvedená a má
jednu dceru. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po skončení mateřské
dovolené nastoupila do Fondu ohrožených dětí, kde
působí dodnes. V prostějovské pobočce pracuje již od roku 1997 a letos by
služby této organizace ráda rozšířila o zařízení Klokánek, kde by začala také
poskytovat rodinné mediace. Jejími zálibami jsou četba, malování, dvě kočky
a chalupa, kam ale už bohužel nezbývá moc času jezdit.
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BASKETBAL
CO SE DĚJE U ORLŮ?

Tým ARIETE má
dohrát sezonu
bez změn v kádru

28

čtěte

basketbal

Praha, Prostějov/jim

STŘEDA 15. 1.

17:00

MATTONI NBL – 25. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

STŘEDA 15. 1.
SOBOTA 18. 1.

TRHÁK TÝDNE

18:00
17:00

33. A 34. KOLO 2. LIGY - SKUPINA VÝCHOD

KOUČ ČESKÉ HOKEJOVÉ REPREZENTACE ALOIS
HADAMCZIK ODTAJNIL V PONDĚLÍ 6. LEDNA
PĚTADVACET JMEN, KTERÁ S SEBOU VEZME NA
BLÍŽÍCÍ SE OLYMPIJSKÉ HRY DO SOČI. A TŘI KRÁLOVÉ
PŘINESLI DARY I NA PROSTĚJOVSKO.
DO KONEČNÉ NOMINACE SE TOTIŽ VEŠEL
PROSTĚJOVSKÝ RODÁK A V SOUČASNOSTI HRÁČ
BĚLORUSKÉHO DINAMA MINSK LUKÁŠ KRAJÍČEK!
ZA NECELÝ MĚSÍC SE TAK V BARVÁCH NÁRODNÍHO
TÝMU VRÁTÍ DO MÍST, KDE KRÁTCE PŘED VÁNOCEMI
PŘISPĚL K CELKOVÉMU VÍTĚZSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NA TURNAJI CHANNEL ONE CUP...

A BRNO
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - VSK TECHNIK
PORUBA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - HC TORAX
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

ČTVRTEK 16. 1.

15:00

NOEN EXTRALIGA JUNIORŮ – 30. KOLO

Víceúčelová hala – ZS Prostějov

basketbal

PÁTEK 17. 1.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ - 12.KOLO

ORLI PROSTĚJOV „B“
TJ MEZ MOHELNICE „B“
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 17. 1.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN - 13.KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ LOKO KRNOV "B"
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka

polní kuše

SOBOTA 18. 1.

9:30

ČESKÝ POHÁR HALOVÝ - 3. DÍL

KOSTELECKÁ HALOVKA
Sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 18. 1.
NEDĚLE 19. 1.

15:30
11:30

EXTRALIGA JUNIOREK - 1. A 2. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
VK MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE
hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 18. 1.
NEDĚLE 19. 1.

Do Prostějova se vrací

hokejová extraliga juniorů!

HC OLO MO UC
PIR ÁTI CH OM UTO V

18:00
14:00

EXTRALIGA KADETEK - 1. A 2. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
SK ŠPANIELKA ŘEPY
hala Sportcentra DDM Prostějov

Foto: internet

více čtěte na straně 23

Prostějov/jim - Po necelých deseti
letech se na prostějovském zimním stadionu opět uskuteční utkání juniorské extraligy. Oproti
ročníku 2003/2004 však nebudou
v hlavní roli hokejisté Prostějova,
ve čtvrtek 16. ledna od patnácti
hodin totiž proti sobě nastoupí
hráči Chomutova a Olomouce.
Ještě před týdnem se tak zdálo,
že dojde na atraktivní souboj
dvou bývalých prostějovských
koučů Jaroslava Becka a Kamila
Přecechtěla, nakonec je tomu ale
jinak. První jmenovaný se totiž od
juniorky Pirátů přesunul na záchrannou misi v „áčku“ a na Hanou
místo něj přijede Martin Ťupa.
„Velice jsem se do Prostějova po
tolika letech těšil, ale bohužel, asi k
tomu nemělo dojít,“ mrzelo nyní již
bývalého hlavního trenéra Chomutova, jenž mužstvo před necelými
dvěma lety dovedl až ke zlatým
medailím.
Na dobře známé místo se tak vrátí
pouze Kamil Přecechtěl, současný
kouč olomouckých juniorů. Na
půdu bývalého zaměstnavatele se
těší, trochu ho však mrzí, že se s

Beckem nepotká. „Potkávali jsme
se každý rok a byly to parádní zápasy. Jednou nás v play off vyřadili
oni, jednou my je. Mělo to náboj,
nebylo to ale prestižní jen kvůli
tomu, že se na lavičkách potkávali
bývalí spolupracovníci,“ přemítal.
Velice ho těší, že nemusí absolvovat
únavnou mnohahodinovou cestu až
téměř k německým hranicím, místo
toho si mohou hráči odpočinout i
trochu potrénovat. „Je to fyzicky i
finančně náročné, na druhou stranu
doma se nám taky nedaří a víc
bodů jsme uhráli venku. Teď nás
čeká sedm utkání během čtrnácti
dnů a více než polovinu z nich musíme vyhrát, abychom splnili náš
cíl skončit do dvanáctého místa,“
upozornil Přecechtěl na našlapaný
program.
Sám je zvědav, jakou pozornost
si čtvrteční odpolední duel získá,
věří ale, že si příležitost vidět
nejkvalitnější juniorský hokej
nenechá spousta diváků ujít. „V
Prostějově měli lidé dobrý hokej
vždy rádi a hrálo se tam i finále
juniorské extraligy. Dali jsme tomu
přednost před Přerovem, i proto, že

jsme tu já i kolega Beck působili.
Snad tedy fanoušci přijdou,“
nechává se Kamil Přecechtěl
překvapit.
Papírovým
favoritem
jsou
jednoznačně Západočeši. Po
čtyřiadvaceti odehraných utkáních
jsou na prvním místě před Vítkovicemi, Litvínovem, Plzní i všemi
dalšími pronásledovateli, z posledních devíti utkání hned osmkrát
vyhráli. Naopak Olomouci patří
v sedmnáctičlenné tabulce s osmnáctibodovou ztrátou dvanáctá
pozice. Na šestý Třinec ale ztrácí
„Mora“ čtyři body dva, navíc má
za sebou jen dvaadvacet duelů, zatímco někteří i dvacet šest.
Duel dvanáctého kola NOEN
extraligy juniorů se měl původně
odehrát již v polovině října na
severozápadě Čech, vinou silné
marodky Pirátů byl však odložen.
Na řadu tak dojde až o tři měsíce
později při malém moravském
turné Chomutova. Jeho hráči
totiž během tří dnů absolvují
hned tři utkání - ve čtvrtek na ledě
Prostějova s Olomoucí, v pátek v
Brně a v sobotu v Olomouci.

BECK se ujal Chomutova!

Chomutov, Prostějov/jim První štace na pozici hlavního
trenéra extraligového týmu
mužů se dočkal Jaroslav Beck.
Prostějovský rodák známý svou
dlouholetou úspěšnou prací
s mládeží totiž v Chomutově
nahradil
odvolaného
Josefa Turka a stal se již pátým
koučem hokejistů Chomutova
za necelé dvě extraligové sezony.
Jeho hlavním úkolem je připravit
mužstvo na baráž o udržení
v nejvyšší soutěži, když se totiž
šestnáct kol před koncem základní
části poprvé postavil na lavičku,
Severočeši byli s pouhými dvaadvaceti body beznadějně poslední,
na třinácté Kladno ztráceli hned
čtrnáct bodů a na dvanácté Karlovy Vary ještě o sedm bodů víc.
Přesunem k „áčku“ Pirátů se
současně uzavřela jeho přibližně
čtyřletá práce u juniorky Chomutova. S ní slavil v roce 2012 extraligový titul a v aktuální sezoně
patřila jeho výběru vedoucí
pozice. Beckovým asistentem je

i v mužské kategorii Petr Martínek, tím pádem se k juniorce
posunul Martin Ťupa. Vítězné
premiéry se však duo BeckMartínek nedočkalo, v pátečním
sedmatřicátém kole prohrál Chomutov 0:2 s druhým Hradcem
Králové.
Dvaašedesátiletý odborník již vedl
mezi muži Prostějov, Přerov, Techniku Brno a Šumperk, ve všech
případech se však jednalo o první
či druhou ligu. Profiloval se však
především v mládežnických kategoriích, působil u reprezentačních
výběrů do šestnácti, sedmnácti
i osmnácti let, kromě Chomutova
pak vedl juniorku i v Prostějově,
Olomouci, Havířově či Kometě
Brno. Nyní se ujal „A“-týmu
Pirátu a po Jiřím Čelanském a Josefu Turkovi je již třetím koučem
mužstva v aktuálním ročníku.
Exkluzivní rozhovor s prostějovským rodákem na lavičce
Pirátů z Chomutova si můžete
přečíst na straně 23 dnešního
vydání!

Prostějovští tenisté

Šafářová získala titul ve čtyřhře
Sydney/lv - Úspěšný minulý
týden absolvovala na turnaji v
Sydney Lucie Šafářová. V singlu postoupila do čtvrtfinále, kde
prohrála s Petrou Kvitovou.
V deblu společně s Maďarkou
Timeou Babosovou dokonce
zvítězila, když ve finále porazily
Italky Erraniovou a Vinciovou
7:5, 3:6, 10:7.
„Byl to krásný týden, za který
vděčím také partnerce. Výhra

proti světovým jedničkám byla
skvělá. Celkově jsem byla se
svým výkonem na celém turnaji
hodně spokojená a doufám, že na
něj navážu v Melbourne,“ prohlásila prostějovská tenistka, která
společně s Maďarkou přehrála i
další kvalitní dvojici Peschkeová,
Srebotniková. „Hrály jsme proti
těžkým soupeřkám a dokázaly vyhrávat. To je velká vzpruha,“ řekla
česká hráčka.

Zajímavý výsledek si na své konto připsala také ve dvouhře. V
singlu v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Caroline
Wozniackou z Dánska. „Byl to
výborný zápas, který mi dodal sebevědomí,“ uvedla Šafářová.
Přes náročný program si tenistka
našla čas na relaxování. „Prošla
jsem si město a prohlédla známou
operu. Týden jsem si opravdu užila,“ uzavřela Šafářová.

chcete vidět další vyslance TK Agrofert v akci před startem
turnaje v Melbourne?
Klikněte na www.vecernikpv.cz a uvidíte také,
jak Štěpánek trénuje s Djokovičem...

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014
jen č
K
0
8
7
Platí pouze do
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
26. ledna 2014

více na straně 21

v Melbourne
Do akce. Českou jedničku Tomáše Berdycha, který vyrukuje do prvního
grandslamového turnaje roku s novou kolekcí pro Australian Open 2014,
takto zachytil fotoreportér těsně před prvním zápasem. Foto Jiri Vojzola.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Dobré věci se nemění. Druhé číslo
nového roku vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ opět přináší veskrze populární klání, které i letos
najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé

osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že
budete mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.

Správná odpověď z č. 1: na snímku byl dům z ulice
Mozartova v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž
získává poukaz na PRAVÝ MED v celkové hodnotě
400 korun, který věnovala firma LAHŮDKY JELÍNEK, se
stala Marie Sekaninová, Sídl. Svobody 21/76, Prostějov
.Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
16. LEDNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v PONDĚLÍ 20. LEDNA 2014.
Dnes se zápolí o ložní soupravu, kterou věnovala firma Profitex,
Wolkerova ul., Prostějov.



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

- bavlna 425,- krep
489,- flanel 569,-

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

LOUČÍME SE S LA PET MÓDA...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

TAKÉ PO VŠECH SVÁTCÍCH MŮŽETE BÝT ... !

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce
VESNIČKO MÁ
STŘEDISKOVÁ
FILM ČR (1985)

SOBOTA 18.1. 2014

21:10 HODIN

ANTI, CIRY, HUSY, CHAOS, LADO, LAKY, LAUDA, MANUÁL,
MELY, MENU, MZDA, OBRUS, ONEN, PADAT, PTYALÍN,
RADA, RUBL, RYNK, SLÁMA, SOVA, STOA, ŠTÁB, TEÁTR,
TLACH, URNY, UZEL, UZLY, VOÁLEK, VZADU, ZNÁMKY

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to tentokrát DO ČTVRTKU 16. LEDNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VIBROSTATION“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Barbora Ježková, Polívkova 4, Olomouc, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém
klání bylo opětovně STUDIO VIBROSTATION, sídlící
v Olomoucké ulici! Přímo v redakci ji tak čeká POUKAZ
NA SLUŽBY V HODNOTĚ 400 Kč, tj. 2 volné vstupy plus
40% sleva na permanentku.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na další skvělý dárek, který tentokrát potěší zejména ty, jenž se chtějí
i v novém roce znovu krásně oblékat...
Partnerem dalšího kola je second hand MÓDA LA PET, sídlící v Kravařově ulici! POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč jej čeká přímo v redakci Večerníku!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 20. LEDNA
2014.
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DNES přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu již
stodvaačtyřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Aloise Grepla.
Legendárního zvukaře a kapelníka, který v létě loňského roku
odešel do muzikantského nebe,
poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 255 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým
se stal Jindřich SVOBODA,
Vrbátky 109. Prostřednictvím
Večerníku obdrží další zajímavou cenu, kterou je poukázka
V HODNOTĚ 400 Kč od firmy BOWLING PALACE, jenž
sídlí na prostějovské ulici Újezd.
A zahrát si můžete například i dvě
hodiny zdarma.
(více na www.bowlingpalace.cz)
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod.
Graficky jsme mírně poupravili
jediného prostějovského rodáka, který se objevil v nominaci
české hokejové reprezentace pro
zimní olympijské hry v Soči...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stotřiačtyřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
16. LEDNA 2014, 14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 20. LEDNA2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: J. Menzel
Hrají: J. Bán, M. Labuda,
R. Hrušínský, P. Čepek,
L. Šafránková, J. Hartl,
Z. Svěrák, M. Ježková
Nezapomenutelný snímek nabízí úsměvnou i nostalgickou
mozaiku, v níž se znovu setkáte
se svérázným a okouzlujícím kat vypálené zápalky zpět do
doktorem Skružným, řidičem krabičky, a řadou dalších svénáklaďáku Pávkem a jeho zá- rázných postaviček, obývajících
vozníkem, mentálně zaostalým střediskovou obec Křečovice.
Otíkem Rákosníkem, k němuž Jejich osudy se proplétají v řadě
se Pávek chová s jako k vlast- komických i poněkud hořkých
nímu, i když mu Otík ve své epizod nestárnoucího filmu
prostotě připravuje jeden malér režiséra Jiřího Menzela, natočeza druhým. A také se žárlivým ného v roce 1985 podle scénáře
hrubiánem Turkem, jeho že- Zdeňka Svěráka. Snímek je
nou Janou a jejím milencem, přehlídkou brilantních etud Ruzootechnikem Kašparem, aka- dolfa Hrušínského, Petra Čepka,
demickým malířem Rybou, Mariána Labudy, Jánose Bána
Jaromírem a jeho zvykem str- a mnoha dalších.
VÍCE NEJEN O TÉTO OBLÍBENÉ ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJ POUKAZ NA OBČERSTVENÍ!

Také druhé číslo nového
roku 2014 vám nabízí zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž ani v druhém
letošním vydání neopomněli
bádání s čísly a díky novému
partnerovi
tohoto
klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru,
od firmy KOPA PONOŽEK
OD MARUŠKY.
A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete
se bez zbytečného ostychu
pustit do bádání a současně
začít usilovat o motivační
prémii, kterou je POUKAZ NA SORTIMENT
PRODEJNY, který tentokrát věnovala PRODEJNA KOPA PONOŽEK OD
MARUŠKY, sídlící v ulici
Kateřinská v Olomouci!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ

či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze
také telefonovat do redakce
na číslo 582 333 433, a to
DO ČTVRTKU 16. LEDNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 2 - 3 - 3,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
stotřicátýmprvním
výhercem stal Miloš LEHAR,
M. Alše 85, Prostějov, jenž
si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout již
zmíněnou POUKÁZKU NA
OBČERSTVENÍ V RESTAURACI U TEMPLÁŘE
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, které bylo partnerem
uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
20. LEDNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Františka Šperková, Lipová 76
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Krásná každý den
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 16. 1. 2014, 14.00 hodin.
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REALITY
ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY

Prodej 1+1, ul. Okružní, PV SLEVA: 490 000Kč
2+1 Havlíčkova, PV
3900Kč/měs. + ink.
2+1,lodžie, ul. Divišova, vl. vytápění
4800Kč/měs. + ink.
2+1 Vrahovická, PV
5000Kč/měs. + ink.
3+1, ul. Divišova, PV, vl. vytápění
5500Kč/měs. + ink.
Pronájem obchodu 73m2, Svatoplukova, PV
5000Kč/měs. + ink.
Pronájem zavedené kavárny se zahrádkou u
centra města.
Info v RK.
Prodej nebo pronájem RD 6+1 v Klenovicích na Hané. Garáž, zahrada, bazén.
Výborný stav!
Cena: V RK

Prodej nízkoenerget. RD na klíč Držovice.
Dokončení podkroví dle přání klienta.
Cena včetně pozemku od 4 mil. Kč.Info v RK.

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané. CP 1163m2, veškeré inž. sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 100 000 Kč
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění
i krbová kamna, udržovaný.
Cena: 600 000 Kč

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

Volejte: 739 322 895

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

Kojetín, okr. Přerov. Prodej nájemního domu v centru s velkou prodejnoua2byty.Zast.plocha635m2,zahrada770m2.Cena:Kč3.390.000,-

Prostějov, Čechovice, Habrová ul. Prodej novostavby RD 3+1. Zast.
plocha 127 m2.
Cena: Kč 2.099.000,-

Prostějov, Máchova ul. Prodej RD 4+kk po rekonstrukci, terasa,
zahrádka s posezením. Zast. plocha 123 m2. Cena: Kč 2.499.000,-

Prostějov, Olomoucká ul. Pronájem showroomu v nákupní zóně o
ploše 240 m2.
Cena: Kč 28.000,-/měsíc
BYTY – PRODEJ:

Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy.
Cena dohodou

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV – Domamyslicích.
415m2 nebyt. prostor,255m2 dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 31m2 v centru PV na kanceláře a
služby. Velmi pěkné! Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej pozemku 816m2 na RD + cesta,Vrahovice.
Cena 900 000 Kč
Pronájem části vily – na služby, kurzy, mateřskou
školku popř. i bydlení v PV. Přízemí, 80m2, zahrada.
Velmi pěkné!
Cena: 7000 Kč/měs.+ink.

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, Krasická ul.
3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
3+1, Pv, J. Zrzavého
4+1, Pv, Anglická ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 2.095.000,Kč 1.399.000,Kč 745.000,Kč 899.000,Kč 1.100.000,Kč 2.149.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

1+1, Pv, Spitznerova ul.
2+kk, Olomouc, Nezvalova ul.
2+1, Určice
3+1, Biskupice
3+1, Pv, Určická ul.
RD 3+1, Pv, Habrová ul.

Kč 4.500,-/měsíc + ink.
Kč 11.000,-/měsíc + ink.
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso
Kč 7.000,-/měsíc + ink.
Kč 11.000,-/měsíc + ink.

BYTY – PRONÁJEM:

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

www.reality-domino.cz

REALITY
POHODA

UZÁVĚRKA
pro nabídku

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY
O VÝMĚŘE 46 M2, 116 M2, prostory jsou po
kompletní rekonstrukci Cena pronájmu dohodou!!!

SUPERNOVINKA:
1) Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.560 tis.Kč
2) RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
2
3) RD 5+1 Krasice - 300 m , bazén
3.600 tis.Kč
2
4) Pozemek - 790 m , Bělecký mlýn
180 tis. + provize
2.350 tis.Kč
5) RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
6) 1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
1.250 tis.Kč
7) RD 2+kk Lidická, 298 m2
PRONÁJMY:
1+kk nám. Spojenců - pro nenáročné
2 tis.Kč + ink.
1+kk Fügnerova, po rek.
5.350,- + ink.
2+1 Dr.Horáka, se zahr.
5 tis.+ ink., volný od února
5,8 tis.+ ink., trv.pob.
3+1 Husserlovo nám., 113 m2
3+1 Ječmínkova, 75 m2, zařízený
6,5 tis.Kč + ink.
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 DR Zahradní, Šumperk
1 mil.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
590 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
400 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
2
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m2 pozemek
1.500 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč
Ochoz - lux. 1 mil.Kč
Seč 650 tis.Kč
Raková - chalupa 640 tis.Kč
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
1.320 tis.Kč
2
Mostkovice - 1600 m
1750 tis.Kč
Komerční prostory:
2
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m , 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Prodej - Brněnská, zděná, 4x7 m, bez el. =
105 tis.Kč
Pronájmy - Brněnská, Lidická, Plumlovská, Krasická, Domamyslice

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:
2

1+1, K. H. Kepky, DB, 40 m , 5.patro
510.000,-Kč
2+1, Podjezd, DB, 66 m2, 3.patro, cihla 799.000,-Kč
2+1, Čelechovice na Hané, OV, 1.patro, 63 m2, cihla,
parkovací stání, oplocený pozemek
1.350.000,-Kč

2+1, Tylova, OV, 53 m2, 3.patro, cihla, vl. topení
1.350.000,-Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
750.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
! ! ! NÁŠ TIP ! ! !
RD Dubany, 5+1, 512 m2,zahrada, veškeré in. sítě
700.000,-Kč

RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada
700.000,-Kč
RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený,
samostatně stojící, garáž, předzahrádka, zahrada,krásné
prostředí
2.700.000,-Kč
RD Přemyslovice, 2+1, 223 m2, veranda, zahrada
280.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! ! CHALUPA ! ! !
Vincencov, chalupa v započaté rekonstrukci, možno
i k trvalému bydlení, zahrada, v krásném prostředí
v těsné blízkosti lesa
540.000,-Kč

RD Winklerova, 4+kk, 363 m2, garáž, zahrádka
2.060.000,-Kč
RD Smržice, vícegenerační dům, momentálně
dispozičně 2x2+1 a 1+1, ale možnost změny,
dvůr, zahrada, po částečné rekonstrukci,
DOPORUČUJEME!!!!
1.660.000,-Kč

PLUMLOV - RD,
7+1, luxusní rodinné sídlo na
výjmečném místě
s výhledem na Plumlovskou přehradu,
zast. plocha 170m2, zahrada 1035m2.
CENA: 6.190.000Kč.
PLUMLOV - RD,
6+1, prostorný, po
rekonstrukci, garáž, všechny ing.
sítě, i k podnikání, zast. plocha 280m2,
zahrada 426m2. CENA: 2.990.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová.
CENA: 1.190.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD, 1+1,
dům je napojen na
hloubkovou kanal. a
elektřinu, vlast. studna, plyn před domem,
celková výměra poz. 133m 2.
CENA: 350.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné místo.
CENA: 700.000Kč.
PTENÍ - CHATA,
2+1, lokalita
"Ptenský žleb",
zast. plocha 34, zahrada 365m2, přes pozemek protéká
vodní tok Ptenka. CENA: 220.000Kč.

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

16. 1. 2014
do 12.00 HODIN

2+1 Italská
k jednání 750.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
2+1 Hybešova 51m2
989.000Kč
3+1 Výšovice 74m2 garáž zahrada 990.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata 4+1 Přemyslovice kolaudace 2002,
zděná
870.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.300.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
1+1 Vodní
4.500Kč+ink
3+kk Partyzánská 77m2 po rek 5.500Kč +ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova
5.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž B. Němcové 20m2
175.000Kč
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.
Odkoupení orné půdy Tel.:723 335 940

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Koupím byt 2+1 v OV, západní Prodávám byt v os. vl., 3. počást města. 777 602 873
schodí, plastová okna, celý dům
je nově zateplen, nová střecha,
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
nízké náklady na topení - dům
Realitní kancelář
má vlastní kotelnu. K bytu náleží
Svatoplukova 21, Prostějov
vlastní sklep. Byt je vhodný k reIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430
konstrukci, je v původním řešení
Aktuálně nabízí:
a vybavení. V blízkosti lokality su* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč permarket, zastávky MHD, škola,
* BYT 2,5+1, Okružní
720.000 Kč školka. Při rychlém jednání mož* BYT 3+1, K.Svolinského1.250.000 Kč ná dohoda ceny!!! 730 815 888
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 4+kk, Cholina,rek. 1.770.000 Kč Pronajmu byt 1+1,5, 45m2 v Pv.
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč Zděný, vl.topení, částečně vyba* POZEMEK Smržice cena dohodou vený. Cena 3.000 Kč + 1 000 Kč
* POZEMEK Náměšť n/H 700.000 Kč záloha na inkaso. Platba 6 měsíIng. Marie Vymazalová, 774 101 818
ců předem od 1.1.2014. Info tel.:
Aktuálně nabízí:
724 523 762
* BYT 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.450.000 Kč Hledáme byt 3+1 do 1 milionu i k
* BYT 2+1, Šárka
740.000 Kč rek. nebo zrekonstruovaný do 1,6
* RD 6+2, Pačlavice
650.000 Kč mil. Tel. 774 409 430
* RD, 4+1, Česká
3.080.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč Koupím RD se zahrádkou v PV
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč nebo okolí do 20km. RK nevolat!
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. 722 539 880
Pro naše klienty HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody Pronájem nebytových prostor v těsné
blízkosti centra města Pv. 200m2, vč.
* byt 3+1 v dobrém stavu
sociálního zařízení a malé kanceláře,
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
k dispozici od února. Tel.: 777 325 258
* Byt 2+1 v okolí nemocnice
* menší zahradu v PV a okolí
Pronajmu byty 1+1, 45m2, zre* větší byt nad 80 m2
konstruovaný, částečně vybaven.
WWW.VNB-REALITY.CZ
Cena 6 500 Kč/měs.+ ink. a 2+kk,
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR 65m2, kompletně vybavený. Cena
8 500 Kč/měs.+ink. v RD v Pv na ul.
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Puškinova. Klidná lokalita. K dispoHledám ke koupi byt v Pv, vět- zici sklep i velká zahrada za domem.
ší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte! Domácí mazlíček po dohodě. Možnost nastěhování ihned. Více info na
728 318 836
tel.: 775 650 060
petr.vencovsky@gmail.com
Koupím byt 2+1 (1+1) i pův.stav,
www.puskinova.cz
platba ihned. Tel. 776 460 300
Pronajmu pěkný dům 2+1 Hledáme ke koupi dům se zahradou a
v Přemyslovicích majitel - tel.: sklepem. RK nevolat. Tel.: 774 414 525
603 469 575
Pronájem bytu 2+1, 70 m2 v RD v Pv.
Koupím byt 2+1 po rekonstrukci, Kompletně zařízený. Cena 4 850 Kč +
balkon, výtah, max. 3. posch., spr. ink. Okrasná zahrada. Tel.: 582 360 184
kout. Tel.: 723 319 868
Pronajmeme 1 pokojový byt v centru,
Koupím pole. T.: 774 405 644
2. patro, volný od 1.2.2014. Nájem
4 000 Kč + ink. + zálohy na služby.
Pronajmu cihlový byt 2+1, ihned. Kauce 2 měsíce. Tel.: 603 546 705
Tel.: 725 075 470
Pronájem prodejny, Svatoplukova
38, 35m2 + skl. prostory nebo kanceláře 55m2. Cena dohodou. Tel.:
608 620 923
Pronajmu 2+1, 2+kk.723 565 897
Pronajmu cihlový byt 3+kk ve
středu města. Od února 2014. Tel.:
774 170 275
Pronajmu 1+kk, Ambroze 5, Pv. Ihned volný. 6 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
608 887 633
Pronájem bytu 1+1 v Pv. Kuchařova
ul. Tel.: 777 862 900
Prodáme pěkný dům 4+1 se zahradou, 6 km od PV, cena dohodou.
774 409 430
Prodám dvougenerační RD 4+1 a
1+1 se zahradou v Otaslavicích. Cena
1 950 000 Kč. Tel.: 737 563 847
Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Pronajmu pěkný byt 1+1, 50m2,
střed Pv. Tel.: 732 864 744

www.
vecernikpv
.cz

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354
Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 5+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 347m2. Obytná plocha 109m2. Možnost úprav dispozice, přístavby garáže apod. Cena
3.340.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na klíč
Pv-Vrahovice
Pozemek 325m2. Obytná plocha 81m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční cena jen
2.180.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

REALITY
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Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
SLUŽBY

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nová půjčka bonu z vlastního
kapitálu bez registru pro kohokoli. Pro schválení stačí zaslat na
734 234 671. Jm., příjmení, rč,
tel., okres, jakýkoli příjem a částku
půjčky. Výsledek obdržíte.

Přijmeme pracovníky/ce pro
chod nových poboček. Výdělek
18-35 000 Kč.m. dle prac. zařazení. Praxe není podmínkou. Info na
tel. 731 979 998

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitostí. Splatnost až 15 let, nízké
splátky, bez prověřování registru.
Tel.: 775 439 282 nebo 607 048 621

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové, terénní práce a úklid sněhu.

Půjčím z vlastního kapitálu do
10 000 Kč pouze pro zaměstnané a
ženy na MD. Tel.: 773 996 600

Česká pošta,s.p., pracoviště
DEPO Prostějov 70 hledá na DPČ
pracovníky na pozici listovní doručovatel. Nástup ihned. Podmínkou ŘP sk. B. Informace na tf- 731
132 398 Bc. Petra Sosíková, popř.
p. Petra Voglová

POTŘEBUJETE SE PŘEPRAVIT !
Z nemocnice, k lékaři, do lázní, do
lékárny… 777 929 597

Půjčky od 50 000 Kč až do 2 mil.
pouze na zástavu nemovitostí. Tel.:
773 996 600

Hledám obchodní zástupce pro Olomoucký kraj. Po zapracování možnost
služebního vozidla. Tel.: 773 996 600

Ručně tkané, hadrové koberce vyrábí V. Tomková Tel.: 602 245 797

Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI
BIANCO s.r.o. Volejte777 551 492

Hledám zedníka a obkladače na ŽL.
Tel.: 607 190 726

Kompletní rekonstrukce bytových
jader (i bez bourání). Zimní slevy
20% na veškeré obklady, dlažbu a
sanitu. Tel.: 777 19 80 46
Provádím montáže, opravy elektroinstalace a opravy spotřebičů (bojlery, sporáky apod.) Tel.: 608 730 983
Pletené svetříky i pro nejmenší
pejsky. K odběru ihned. Prostějov.
606 166 853

DARUJI
Daruji za odvoz zavařovací sklenice různých objemů. Cca 80 ks. Tel.:
776 677 949

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu
půjčku. Pracujeme pro více věřitelů
Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
Půjčka až 50 000 Kč s nízkým úrokem, rychlé vyřízení, na ruku od
firmy DOOR FINANCIAL. Tel.:
734 152 789
Půjčka do 40 000 Kč, rychle, diskrétně, na ruku, nízké rpsn od firmy
INVESTICE CZ. Tel.: 608 881 746

Restaurace ROUTE 66 Konice příjme servírku do HPP. Tel.:
777 729 149

Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz

Nelinka je doma!!!
Děkujeme mnohokrát všem, kteří
pomohli při pátrání po naší zaběhnuté fence Shi-tzu.

RŮZNÉ
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PRÁCI HLEDÁ

Nabízím přípravu k přijímacím
zkouškám na osmileté gymnázium.
Kontakt 776 171 673
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Hledám doučování AJ 6 třídy. Tel:
777 885 852

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š – Felicii. Tel.:
778 018 269

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
17. ledna v 10.00 hodin

25-letá z Prostějova, hledá práci
v oboru cukrář, prodavač. Šikovná
se snahou učit se novým věcem.
Ovládám PC (Microsoft word, Office, powerpoint). Prosím v případě
zájmu volejte na tel.: 608 314 818

!POZOR!

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena
550 Kč/plm. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám funkční novinový stánek. Bližší informace na tel.:
773 115 690

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

Dne 9. ledna 2014
by se dožil 80 let
pan Jan SOLDÁN
z Čechovic
a 15. ledna 2014
vzpomeneme páté výročí
od jeho úmrtí.

Dne 15. ledna 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Jaroslava POSPÍŠILA
z Ptenského Dvorku.
Vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

manželka Ludmila,
dcera Ilona s rodinou
a synové Jan a Luděk
s rodinami.

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303

Dnes 13. ledna 2014
by se dožil 85 let
pan Oldřich TRÁVNÍČEK
a dne 15. ledna 2014
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Jitky TRÁVNÍČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
S láskou vzpomíná vnučka
Alice s rodiči.
Dne 14. ledna 2014
uplyne 5. smutné výročí
od úmrtí
paní Marie ZAVADILOVÉ
z Bedihoště.
Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 15. ledna 2014
uplyne 8. smutný rok
od tragické smrti našeho
milovaného syna a bratra
Zdeňka KRATOCHVÍLA.

GRATULACE
Rok po roce, léta běží,
zastavíš je, ale stěží.
Nedělej si z toho nic,
že je Ti zas o rok víc.
Štěstí, zdraví, mnoho sil,
abys tady dlouho byla
a stovku s námi oslavila.

vzpomínají rodiče
a sestra Katka.
Dne 10. ledna 2014
by se dožil
pan Karel OLEŠ
85 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.
Scházíš mi, manželka.

Nyní máte možnost

inzerovat
i na webu
KONTAKTUJTE

582 333 433
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Akce se neslučují!

Prodám nové pánské saka, obleky,
kabáty značky OP Prostějov. Cena
1 500 Kč. Tel.: 728 271 010

Zahradnická firma MRVA-okrasné
trávy a trvalky, přijme pracovnici/
níka do okrasné školky do výrobny
v Klenovicích na Hané, na plný úvazek do trvalého pracovního poměru.
Požadujeme bezúhonnost a vztah
k zahradnictví. Tel.: 603 187 237
Statek Prostějov s.r.o. nabízí pracovní
příležitost na pozici kumulované náplně s částečnou kancelářskou prací –
znalost PC a ostatní pomocné činnosti
(výdej obědů, úklid a maloobchod.
prodej). Životopis zasílejte na email:
volfova.statekpv@seznam.cz

Doučím český jazyk a literaturu.
Tel.: 739 616 096

VZPOMÍNKY

Na čerpací stanici v centru Prostějova hledáme pracovníky na venkovní
obsluhu, technická zdatnost. Tel.:
606 339 995
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Nadále platí
akce 3+1

Volejte 582 333 433, 608 906 042 (můžete psát i sms)

nebo e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
* poradíme * pomůžeme * připravíme

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Dne15. ledna 2014
oslaví své 70. narozeniny
paní
Jindřiška ALBRECHTOVÁ
ze Smržic.
Vše nejlepší přeje
celá rodina.
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Dnes 13. ledna 2014
tomu budou 2 roky,
kdy nás nečekaně opustila paní
Jarmila LIEDERMANNOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
a syn David s rodinou.

Srdečné poděkování všem, kteří
se přišli naposledy rozloučit
s naším milovaným manželem
a tatínkem panem
Stanislavem MATOUŠKEM
dne 3. ledna 2014.
Vřelé díky za květinové dary
a projevy soustrasti.
Také poděkování
Soukromé pohřební službě paní
Václavkové a jejímu kolektivu.
S veškerou úctou k vám všem
manželka Anežka
a syn Michal.

www.vecernikpv.cz
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Tenisté Prostějova znají

soupeře na Australian Open
Melbourne/lv - Hned šest
zástupců
prostějovského
TK Agrofert se představí
v hlavní soutěži ve dvouhře
na Australian Open. Los
nebyl příliš nakloněný Jiřímu Veselému, který vyzve
devatenáctého nasazeného
Kevina Andersona z Jihoafrické republiky. Jan Hájek
naopak nastoupí proti soupeři z kvalifikace.
Česká jednička Petra Kvitová vstoupí do grandslamového turnaje soubojem s 87.
hráčkou světového žebříčku
Luksicou
Kumkhumovou
z Thajska. V případě úspěšného tažení může v osmifinále narazit na Němkou Ange-

Los prostějovských tenistů
pro 1. kolo v Melbourne:
Berdych (7) - Nedovjesov (Kaz.)
Veselý - Anderson (19-JAR)
Hájek - kvalifikant
Kvitová (6) - Kumkhumová (Thaj.)
Šafářová (26) - Glushková (Izr.)
Kar. Plíšková - Parmentierová (Fr.)
lique Kerberovou, případně
ve čtvrtfinále na Číňanku Li
Na a v semifinále na Serenu
Williamsovou.
Mužská hlavní naděje Tomáš
Berdych půjde v prvním kole
na Kazacha Aleksandera Nedovjesovova. Ve čtvrtfinále

by na něj mohl čekat Španěl
David Ferrer.
Další tenisté Prostějova nepostoupili z kvalifikace, kde
v 1. kole vypadl Jaroslav
Pospíšil a Tereza Smitková. O kolo později skončila
Kristýna Plíšková.

Berdych ve finále exhibičního turnaje prohrál s Nišikorim
Melbourne (Austrálie), Prostějov/lv - Až
do finále postoupil na exhibičním turnaji
Kooyong Classic Tomáš Berdych. V posledním utkání před začátkem Australian Open
nestačil na Japonce Nišikoriho. Sedmnáctý
hráč světa porazil českého tenistu 6:4, 7:5.
Berdych měl přitom původně nastoupit
proti Richardu Gasquetovi. Ten se z finálové účasti, a proto český hráč narazil na
Japonce, kterého již na turnaji v semifinále
obhájil. Odveta vyšla lépe Nišikorimu.
„Nedá se nic dělat. Chtěl jsem vyhrát, protože

turnaj má skvělou historii a přál jsem si přidat
své jméno na vítěznou trofej,“ posteskl si Berdych. Turnaj Kooyong Classic dříve vyhráli
Pete Sampras, Roger Federer, Andre Agassi,
Andy Roddick, Michael Chang a Pat Cash.
Berdych nejdříve porazil Španěla Fernanda
Verdasca 7:5, 6:2 a Nišikoriho 6:4, 6:1. „Každý
vyhraný zápas před Australian Open mě dostává do pohody,“ uvedl Berdych. Třetí vítězný
zářez v sezoně sice prostějovský hráč ve finále
nepřidal, přesto je na první grandslamový podnik připravený dobře.

INZERCE

Sydney/lv- V generálce před
právě dnes začínajícím Australian Open postoupila na
turnaji v Sydney prostějovská tenistka Petra Kvitová až
do semifinále a naznačila tak
dobrou formu před úvodním
grandslamem sezony.
Česká jednička nakonec skončila na raketě Bulharky Pirnokovové, se kterou prohrála
4:6, 3:6 a po pěti výhrách si na
konto připsala první porážku.
„Každá porážka zamrzí, ale
to rychle přejde. Další turnaj
bude mnohem důležitější,“ hodila rychle neúspěch za hlavu
Kvitová.
V souboji s bulharskou teniskou se jí nedařilo na servisu,
což bylo pro konečný výsledek
rozhodující. „Podání nebylo
ideální, ale současně mi trochu
došly síly a to se projevilo na
pohybu. Soupeřka hrála agresivně, nedala zadarmo ani jeden míč,“ uznala Kvitová.
Prostějovská tenistka na turnaji v prvním kole porazila
americkou soupeřku Christi-

nu McHaleovou hladce 6:1,
6:0 a ve čtvrtfinále si poradila
s oddílovou kolegyní Lucií Šafářovou 7:6, 6:2. Bylo to třísté
vítězství na okruhu WTA. „To
číslo je docela vysoké. Asi už
jsem na túře dlouho,“ usmála
se tenistka, kterou především
těšilo, že v Sydney nedopadla
jako v loňském roce, kdy hned
v úvodu podlehla Slovence
Dominice Cibulkové. „Cítím
se mnohem lépe než loni a výsledky to potvrzují. Jsem ráda,
že jsem sezonu odstartovala
úspěšněji než před rokem.“
Dobrou formu potvrdila
také Lucie Šafářová. Další
dlouholetá členka TK Agrofet
hlavně v úvodním dějství předvedla kvalitní výkon a porazila bývalou světovou jedničku
Caroline Wozniackou z Dánska 6:4, 7:6. „Bylo to náročné.
Mám radost především z koncovky druhého setu, kdy jsem
odvrátila čtyři setboly. Takové
situace každého povzbudí do
dalších zápasů,“ nechala se
slyšet Šafářová.

IF FACILITY a. s. nabízí
volné pracovní místo na pozici
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POZOR! NADÁLE MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT SI PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU A ZAPOJIT SE DO BLÍŽÍCÍ SE SOUTĚŽE!
Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!

UŠETØTE ÈAS I PENÍZE...

A kdo správně
zodpoví nejvíce
našich dotazů,
má šanci vyhrát
hodnotné ceny.

Navíc vylosovaná
trojice ze všech
soutěžících se
může těšit na
ZAJÍMAVÝ BONUS...

Tím se vaše
šance doslova
znásobují, proto
neváhejte
a soutěžte s námi.

ale už příště se
dozvíte zase o něco víc...

STARTUJEME
14!!!
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každé pondělí s magazínem TV POHODA
pro všechny inzerce v ceně 100 Kč ZDARMA
plus MALÉ LEDNOVÉ PŘEKVAPENÍ!
stávající předplatitel obdrží
ročně blahopřání v ceně 300 Kč ZDARMA
doručení až do schránky ZDARMA,
UŽ DO 7:30 HODIN! Garantováno Česká pošta a.s.
aktuální zpravodajství z celého regionu
od Nezamyslic na Hané po Dzbel
možnost prezentace na www.vecernikpv.cz v hodnotě 300 Kč
možnost odpočtu DPH u firem
ČTENÍ A TIPY NAVÍC! Ročně minimálně 15 vkladaných speciálů
s předplatným můžete ušetřit a získat až 1300 Kč ročně!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
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BRZY NA STRÁNKÁCH VEČERNÍKU...




Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
...ještě

+



Ti z vás, kteří nestihli naši ježíškovskou nadílku nemusí
smutnit. Je pro vás připravena velká předplatitelská soutěž,
kde máte šanci vyhrát rovnou dvakrát.
Soutěž bude mít šest kol, kde budete zodpovídat otázky
k našim 17. narozeninám, které oslavíme v květnu letošního roku.

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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Mladí plavci vylovili z bazénu kupu medailí
Rok 2013 znamenal pro prostějovské plavání hned
několik prvotřídních úspěchů. Podzimní sezóna totiž
například přinesla titul vicemistra republiky staršího dorostu pro Michala Tomečka, dvojnásobný triumf Lukáše
Řehořka na mistrovství republiky dvanáctiletých nebo
oblastní přebornici jedenáctiletých Markétu Novákovou.
Prostějov/mn, jim
Nejstarší plavci pokračovali
zejména v objíždění závodů
Českého poháru, na kterých se
schází česká špička i zahraniční
plavci. Začátkem listopadu se na
jihlavském AXIS cupu umístili v
první desítce hned tři prostějovští
závodníci - Michal Tomeček
doplaval pátý na 100 metrů
motýlek, Kateřina Praskačová
byla šestá na 200 metrů motýlek

a Jakub Cibulka sedmý na 50
metrů znak.
Vrcholem sezóny nejstarších
plavců však bylo Mistrovství
České republiky dospělých
a dorostu v Plzni. Odtud si
Michal Tomeček přivezl titul
vicemistra republiky staršího
dorostu v disciplíně 50 metrů
motýlek časem 25,3 vteřiny.
Na dvojnásobné trati pak
zůstal těsně za stupni vítězů na
čtvrtém místě.

Dvojnásobný šampion. Lukáš Řehořek vyhrál na mistrovství republiky dva prsařské závody.
Foto: archiv Večerníku

zůstává na Vysočině

hl hned osmkrát vychytat nulu
a 426 minut nedostal branku.
Na Vysočinu aktuálně dojíždí na
dva tréninky týdně a na víkendový zápas, do zaměstnání chodí
i nadále na Prostějovsku. K jedné změně ale přece jen došlo, už
není kmenovým hráčem Konice,
koupila ho právě SFK Vrchovina.
„Nejprve za mě chtěli nepředstavitelnou částku, pak se ale dohodli,“ poznamenal k tomu Vítek.
Sedmadvacetiletý brankář má
v plánu strávit tak daleko od domova ještě maximálně dva roky,
pak by rád našel angažmá blíže.
„Manželka totiž začne chodit do
práce a dcerka do školky,“ zmínil
gólman, o něhož se před časem
zajímala i slovenská Senica. „To
bohužel nevyšlo. Pak už nic natolik lukrativního, abych práci
opouštěl, nepřišlo,“ doplnil člen
aktuálně šestého celku moravskoslezské divize „D“.

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Osmička regionálních výběrů starších žáků se na konci
minulého roku sešla v kostelecké městské sportovní hale.
Pořadatelé je rozdělili do dvou
čtyřčlenných skupin, po jejich
odehrání následovaly boje o konečné umístění. Čtveřici utkání
zvládli nejlépe mladíci Čechovic, kteří jako jediní vše vyhráli,
až ve finále pak porážku okusili
reprezentanti Kostelce na Hané.
I díky nejlepšímu kanonýru Jaroslavu Dračkovi bral bronz
Brodek u Prostějova.
Ve skupině „A“ si dosti suverénně počínali hráči domácího družstva. Proti plumlovskému „áčku“
ani Hvozdu neobdrželi ani jednu
branku, jedinkrát za základní část
inkasovali při výhře 5:1 nad Kralicemi. To jim zajistilo postup do
finále proti vítězi protější skupiny.
Hned za Kostelcem skončil
v tabulce Plumlov, když po výsledcích 2:0 a 1:0 zdolal Hvozd
i Kralice na Hané. Zabezpečil si

Gymnastky sestoupily z ženské extraligy,
na pohárech ale posbíraly kupu medailí
Prostějov/jim - Gymnastická
sezona 2013 přinesla prostějovským ženám spoustu krásných výsledků, ale také několik
zklamání. Tím hlavním neúspěchem je sestup děvčat z extraligy do první ligy, vydařily
se naopak pohárové soutěže. A
vedoucí gymnastiky v oddíle TJ
Prostějov Miloslav Musil také
věří, že Eva Míčková si na jaře
vybojuje pozvánku na mistrovství Evropy v bulharské Sofii.
Extraligový závod proběhl na
konci listopadu v Brně, kde
zaslouženě vyhrálo domácí
družstvo, jež má dvě mezinárodní závodnice v kategorii žen.
Prostějovský tým tvořily Veronika Pluskalová, Eva Mičková,
Magdaléna Holcová a Dominika
Ponížilová, které nakonec skončily šesté. Ke cti jim ale slouží,
že mezi nimi nehostovala žádná
gymnastka ze zahraničí ani z jiného českého týmu.
Eva Mičková navíc téměř rok
kvůli zraněnému loktu netrénovala při plné zátěži, Magda
s Dominikou se od září přeučují
na bradla s řemínky a Dominiku
trápila kolena. I jejich šesté místo je tak poměrně slušné a holky

mají podle trenérů na to, aby si
tento rok vybojovaly postup zpět.
Během podzimu se prostějovská
děvčata účastnila rovněž několika pohárových závodů. V Ostravě se soutěžilo o Vítkovický
pohár, kde v kategorii žákyň zvítězila Dominika Ponížilová a třetí
místo obsadila Magdaléna Holcová. V kategorii kadetek závodila Eva Mičková, ta se umístila na
osmém místě. A povinné sestavy
zvládla Markéta Vidmuchová
jako druhá nejlepší.
Závod gymnastických nadějí
v Uherském Ostrohu prostějovským gymnastkám také přinesl
řadu krásných výsledků. V druhé
kategorii pro ročníky 2005 a 2006
se Patricie Müllerová procvičila na
druhé místo a v další kategorii určené ročníkům 2003 a 2004 zvítězila
Zuzana Vítková. Tu následovala
Kateřina Nenálová a čtvrté místo si
vybojovala Darina Dvorská.
Na závodě Olympijských nadějí
v Liberci hájila prostějovské barvy Eva Mičková. V mezinárodní
konkurenci se z devětadvaceti
dívek Eva umístila na patnáctém
místě a reprezentačnímu výběru
České republiky pomohla v závodě družstev ke stříbru.

Dominika Ponížilová přidala
výhru v bučovickém Poháru
studenstva, kde Katka Nenálová skončila na druhém a Zuzka
Vítková na třetím místě. A dařilo se i mladším dívkám. Darina
Dvorská skončila sedmá, Zuzana
Mazalová osmá a Patricie Müllerová devátá. První tři jmenované
současně vyhrály i závod družstev, druhá trojice skončila hned
za nimi jako druhá. Ve finále na
kladině zvítězila Dominika Ponížilová. Zuzana Vítková si vybojovala třetí místo a Katka Nenálová skončila pátá. Byl to tak velmi
podařený závod pro prostějovské
závodnice.
A neztratily se ani v Brně na
velkém mezinárodním závodu Memoriálu Jana Gajdoše. Mezi
sedmdesátkou děvčat z Česka,
Švédska, Rumunska, Rakouska,
Slovinska a Maďarska se nejlépe
dařilo Magdaléně Holcové a Dominice Ponížilové, které si vybojovaly sedmnáctou a třiadvacátou
příčku. Výsledek to mohl být
ještě lepší, podepsaly se na něm
ale pády z kladiny. A družstvo tak
skončilo v konkurenci celkem
osmnácti týmů těsně za elitní desítkou jako jedenácté.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 780 Kč

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

Vicemistr. Lukáš Řehořek (na snímku vlevo) mohl na republikovém
šampionátu staršího dorostu slavit zisk stříbra. Foto: archiv Večerníku
Lukáš Řehořek pak potvrdil
svou roli favorita i na Mistrovství republiky dvanáctiletých
v Prostějově. Zvítězil ve svých
disciplínách 100 a 200 metrů
prsa a na dvoustovce časem
2:39,83 sekundy znovu vylepšil
svůj oddílový rekord. K dvěma
titulům mistra republiky přidal
Lukáš ještě stříbra na 100 metrů
polohový závod a 100 metrů
znak a bronz na 200 metrů znak.
V této disciplíně svým časem
2:27,4 přepsal nejstarší oddílový
rekord, který držel jeho trenér
Aleš Matyášek od roku 1975.
Filip Švec doplaval na dvanáctém místě v disciplíně 100
metrů prsa a ve stejné disciplíně

doplavala Dominika Smékalová
jako osmá časem 1:24,06.
Plavecké naděje rostou prostějovskému oddílu i v nejmladších
kategoriích. Markéta Nováková
získala na oblastních přeborech
ve Vyškově pět stříbrných medailí a oblastní přebornicí se stala
v disciplíně 200 metrů
polohový závod. Tři medaile
pro Prostějov vyplavala Alice
Snídalová a po jedné medaili si
vysloužili Lucka Řehořková,
Ondřej Spáčil a Ondřej Srostlík.
Mladé naděje. Mezi úspěšné prostějovské plavce patří i pětice Nedo„I když tak v podzimní sezóně mová, Nováková, Vysloužilová, Žilík a Babiánek. Foto: archiv Večerníku
potrápily prostějovské plavce nemoci a zranění, postarali se o skvělé úspěšný,“ bilancovala trenérka Prostějov a Olomouckému kraji
úspěchy a kvalitní výkony. Snad Markéta Novotná společně s podě- i všem sponzorům za finanční
bude i příští rok minimálně stejně kováním statutárnímu městu podporu.

tak bitvu o třetí místo. Díky třem
bodům a vyrovnanému skóre 6:6
obsadili třetí pozici ve skupině
Kraličtí, čtvrtý skončil Hvozd.
Podobně suverénně jako Kostelec si v „béčku“ počínali chlapci
Čechovic. V pohodě přehráli
Plumlov „B“ i Dobromilice
a zapotili se až na závěr proti
Brodku u Prostějova. I tento duel
ale zvládli a výhra 3:2 pro ně znamenala jistotu prvního místa ve
skupině a finále.
Druhá pozice tak připadla Brodku, jenž rovněž neměl s Plumlovem „B“ a Dobromilicemi
slitování. Právě tato dvojice se
ve vzájemném střetnutí rozešla
po bezbrankové remíze smírně,
na třetím místě tak skončily Dobromilice a za nimi plumlovské
„béčko“.

Utkání o sedmé, páté i třetí
místo skončily nejtěsnějšími
rozdíly. Boje Hvozdu a Dobromilicemi o sedmou příčku
a Brodku u Prostějova s Plumlovem „A“ o bronz rozhodla
dokonce jediná přesná střela,
v obou případech ve prospěch
prvního z nich. Napínavý byl
také zápas o páté místo. Ten po
přestřelce 4:3 zvládli lépe hráči
Dobromilic.
Finále již tak dramatické nebylo.
Kostelec měl sice ve svém kádru
nejlepšího hráče Lukáše Grulicha a nejvšestrannějšího hráče
v podobě Kláry Waltrové, nejlepší gólman celého klání Tomáš
Hýbl byl ovšem k nepřekonání.
I díky jeho zásluze tak Čechovičtí slavili nejen vítězství 3:0, ale
i celkový triumf.

Starším žákům kralovali v Kostelci Čechovičtí

Exkonický gólman Vítek
Nové Město na Moravě, Prostějov/jim – Jsou tomu již více
než tři roky, kdy vytáhlý fotbalový brankář opustil řady
konického Sokola a odešel na
hostování do divizní Vrchoviny. Odchovanec prostějovského LeRKu a někdejší strážce
protivanovské brány totiž nedostával při působení Petera
Kmecíka příliš prostoru a toužil po pozici jedničky. V klubu
z Nového Města na Moravě ji
našel a zůstává tam i nadále,
i na podzim totiž pravidelně dokazoval své kvality a dařilo se
i mužstvu.
„Jsem tam stále spokojen. Měli
jsme sice špatný start a z prvních
čtyř zápasů pouze jeden bod, pak
už to ale bylo dobré a nakonec
jsme v lepší polovině,“ ohlížel
se za úvodními šestnácti koly,
během nichž nestál v bráně pouze dvakrát. Za tu dobu navíc sti-

Dařilo se i Jakubu Cibulkovi,
který mezi dorostenci vybojoval dvě pátá místa v disciplínách 100 motýlek a 50 znak.
Kateřina Praskačová byla bohužel
zpomalena zraněním kotníku, ale
pěkné umístění vybojovala bývalá
akvabela Kateřina Kadlecová,
která v disciplíně 50 metrů volný
způsob obsadila šesté místo.
V žákovských kategoriích už
tradičně bodoval Lukáš Řehořek.
Nejprve „rozsekal“ soupeře na
oblastních přeborech ve Zlíně, odkud si přivezl osm zlatých medailí
a jednu stříbrnou. Podobný výsledek předvedla i Míša Petrželová,
která zvítězila ve všech svých pěti
disciplínách.
Medailemi se nechali ověsit i Gabriela Dosoudilová a Filip Švec.
Gábina zvítězila v disciplíně 200
metrů motýlek a přidala ještě
dalších pět bronzových medailí
za znak, motýlek, volný způsob
i polohovku. Filip Švec získal čtyři
bronzové a jednu stříbrnou medaili v disciplíně 200 metrů znak.
Po jedné medaili pak získali
Kateřina Polcrová v disciplíně
100 polohový závod, Eva Marciánová na 100 znak, Jakub Cigr
na 200 metrů prsa a Kristýna Fialová v disciplíně 800 metrů volný
způsob.

Platí pouze do
26. ledna 2014

více na strana 21

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
Nejlepší hráč:
Lukáš Grulich (Kostelec na Hané)
Nejlepší střelec:
Jaroslav Dračka (Brodek u Prostějova)
Nejlepší brankář: Tomáš Hýbl (Čechovice)
Nejvšestrannější hráč: Klára Waltrová (Kostelec na Hané)

VÝSLEDKY

Skupina „A“
Kostelec na Hané – Plumlov „A“ 3:0, Kralice na Hané – Hvozd
5:0, Plumlov „A“ – Hvozd 2:0, Kostelec na Hané – Kralice na
Hané 5:1, Kralice na Hané – Plumlov „A“ 0:1, Hvozd – Kostelec
na Hané 0:6.
TABULKA SKUPINY „A“
1. Kostelec na Hané 3 3 0
0
14:1
9
2. Plumlov „A“
3 2 0
1
3:3
6
3. Kralice na Hané
3 1 0
2
6:6
3
4. Hvozd
3 0 0
3
0:13
0
Skupina „B“
Plumlov „B“ – Čechovice 0:6, Brodek u Prostějova – Dobromilice 3:0, Čechovice – Dobromilice 7:0, Plumlov „B“ – Brodek
u Prostějova 0:7, Brodek u Prostějova – Čechovice 2:3, Dobromilice – Plumlov „B“ 0:0.
TABULKA SKUPINY „B“
1. Čechovice
3 3
0 0
16:2
9
2. Brodek u Prostějova 3 2
0 1
12:3
6
3. Dobromilice
3 0
1 2
0:10
1
4. Plumlov „B“
3 0
1 2
0:13
1
BOJE O UMÍSTĚNÍ
O 7. místo: Hvozd - Plumlov „B“ 1:0.
O 5. místo: Kralice na Hané - Dobromilice 3:4.
O 3. místo: Plumlov „A“ - Brodek u Prostějova 0:1.
Finále: Kostelec na Hané - Čechovice 0:3.

Nohejbalisté hodnotili další úspěšnou sezonu
Prostějov/pk - Nohejbalový
oddíl TJ Sokol I Prostějov hodnotil uplynulou sezonu 2013,
kterou lze opět nazvat jako
úspěšnou. Nohejbalisté hráli ve
všech kategoriích od mladších
žáků až po hlavní výběr mužů
a to je do budoucna velký příslib i vklad. Především z toho
důvodu, že oddíl se nespoléhá
na drahé nákupy hráčů, ale
vychovává si perspektivní mládež, kterou postupně zapojuje
do jednotlivých týmů.
Družstvo žáků nastupoivalo
ve složení Jakub Ftačník, Jan
Matkulčík, Marian Příhoda,
Ondra Pospíšil, Jiří Spáčil
a Jan Zavadil. Tento výběr dosáhl v průběhu celé sezony nejvýraznějších a bezesporu nejkvalitnějších výsledků. „Kluci
zvítězili v celém seriálu bodovaných turnajů pod názvem Pohár
českého nohejbalového svazu,
kde získali rekordní počet bodů,
což se v minulosti nepodařilo
žádnému žákovskému družstvu!
Triumfovali tak ve čtyřech turnajích a tento pohár se jim podařilo
v konkurenci nejlepších žákovských týmů tuzemska již celkově popáté získat. Na Mistrovství
České republiky dvojic získali
bronzové medaile ve dvojicích
a ve trojicích vybojovali titul
mistrů republiky,“ poskytl Večerníku výčet úspěchů svých svě-

řenců Richard Beneš, šéftrenér
prostějovské nohejbalové mládeže. Trojice Ftačník, Matkulčík
a Spáčil dále reprezentovala olomoucký kraj na Letní olympiádě
mládeže, kde získala stříbrné
medaile ve dvojicích a soutěž
trojic vyhrála, čímž vydatně přispěla k celkovému hodnocení
našeho kraje.
Prostějovské družstvo dorostenců odehrálo letošní sezónu
ve složení: Tomáš Roba, Adam
Pospíšil, Martin Deutsch, Jakub
Ftačník, Jan Matkulčík, Marián
Příhoda, Štěpán Karafiát a Vojtěch Žůrek. Tento výběr vzhledem ke svému mládí nemohl
samozřejmě zopakovat finále
dorostenecké extraligy, jako tomu
bylo v roce 2012, ale celkové páté
místo není určitě špatné. „Průběžné výsledky byly právě vzhledem
k mládí týmu kolísavé, v průběhu
sezony jsme například porazili
celkově třetí nejlepší celek Semil
na jejich půdě, ale rozhodující zápasy o postup do semifinále soutěže s Modřicemi jsme prohráli a to
i přesto, že v průběhu sezony jsme
je na turnajích někdy poráželi,“
konstatoval smířeně lodivod Beneš. Své ambice v dalších letech
dorostenci potvrdili na závěrečných turnajích v Poháru nohejbalového svazu v Týnu nad Vltavou,
kde v těžké konkurenci vybojovali
třetí místo a v Praze na Kotlářce,

kde mezi nejlepšími dvaceti dorosteneckými trojicemi z České
republiky postoupili do čtvrtfinále, v němž o jediný míč vypadli
s pozdějším vítězem celého turnaje - Haponem Horažďovice.
Družstvo mužů TJ Sokol mělo
v letošní sezoně jediný, ale velmi
těžký úkol, a to zachránit druholigovou příslušnost. Vzhledem
k ukončení činnosti některých
dlouholetých opor Procházky,
Husaříka, Pluháčka a Pacejky,
který odešel na hostování do
Holubic, se to zdálo jako takřka
nemožné. Navíc již před sezonou vyřadilo zranění na celou
sezonu oporu na náhře a v poli
Tomáše Drobila, ke všemu se
v průběhu sezony zranil kapitán
celku Valenta... „Z těchto důvodů
byl celek doplněn o dorostence
a dokonce žáky a bylo otázkou,
jak celou situaci tým zvládne,“
objasnil Beneš. Sestava hráčů
ve složení Jakub Klaudy, Radek
Omelka, Tomáš Roba, Lukáš
Wiesner, Miroslav Drobil, Tomáš
Roba, Štěpán Karafiát, Adam
Pospíšil, Jakub Ftačník, Jan
Matkulčík, Jan Valenta (do zranění), Martin Deutsch a Lukáš
Pírek však zápasy ve druhé lize
zvládla na výbornou a dokonce
bojovala o celkové třetí místo.
„Konečná pátá pozice v této celostátní soutěži je při věkovém
průměru družstva zhruba dvaceti

roků víc, než se dalo před zahájením soutěže předpokládat,“ uvedl
spokojeně Beneš.
Známý nohejbalový nadšenec
a kouč většiny členů TJ Sokol I
Prostějov závěrem roku uvedl:
„Když se zpětně podívám na výsledky jednotlivých kategorií, musím být s daným stavem a dosaženými výsledky spokojen. Žáci
byli v této sezoně jasně nejlepším
celkem v naší republice, o čemž
není pochyb, dorostenci se stali
dobrou základnou pro mužský
výběr v dalších létech, problémy
máme v otázce náboru mladých
žáků, což je v dnešní době ovšem
problém celorepublikový. Máme
několik velmi perspektivních hráčů, kteří již nyní hrají velmi dobře
i v kategorii mužů a lze na nich
v budoucnu stavět, ať už se jedná
o Tomáše Robu, Jakuba Ftačníka, Jana Matkulčíka, Mariána
Příhodu a další dorostence v oddílu. Na závěr musím poděkovat
našim partnerům a sponzorům
za jejich celoroční pomoc, především potom Městu Prostějov,
Olomouckému kraji, ČOS Praha, DT vyhýbkárna a strojírna,
TOMI-REMONT, Auto Rolný,
SV výrobní, VENDI, M.I.S Protivanov, VAK Prostějov a dalším
sponzorům, bez jejichž pomoci
by nebylo možné těchto výsledků a činnosti oddílu dosáhnout,“
vzkázal závěrem Richard Beneš

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
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Fotbal, lední hokej
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. ledna 2014
S generálním sportovním manažerem 1.SK Prostějov nejen o zimní přípravě

FRANTIŠEK JURA: „INVESTICE DO MLÁDEŽE SE DLOUHODOBĚ VYPLATÍ“

Prostějov - Sotva jsme za zvuků bouchajícího šampaňského a barevných
ohňostrojů přivítali příchod nového roku 2014, začínají se fotbalisté pomalu
probouzet ze „zimního spánku“. Nejdřív se do tréninkového drilu pustili ti prvoligoví plejeři, od poloviny měsíce ledna již nastoupí ostrou přípravu na jarní
část Moravskoslezské fotbalové ligy také hráči 1. SK Prostějov. Dobrý důvod
pro návštěvu Večerníku u generálního sportovního manažera a trenéra „A“týmu Františka Jury s půltuctem otázek, abychom zjistili, co lodivod hanácké
družiny přichystal svým svěřencům pro zimní přípravu a co nového se od
listopadového závěrečného hvizdu vítězné odvety s Uničovem za bránou
fotbalového stánku Za Místním nádražím vlastně událo...
Tomáš Kaláb
Jak bude vypadat zimní
příprava
„A“-týmu
prostějovského 1.SK?
„Zimní příprava začíná ve
středu patnáctého ledna prvním
fotbálkem. Hned den nato absolvují první čtyři hráči funkční
vyšetření v prostějovské nemocnici na sportovní klinice Agel
sport clinic. Zbývající kluci podstoupí toto vyšetření v pondělí
a čtvrtek následující týden.
Bude to náročná zkouška kondice a pevně věřím, že všichni
hráči přijdou připraveni dle in-

dividuálních plánů, které před
vánoční pauzou obdrželi. Do
pátého února bude příprava
probíhat v domácím prostředí a
součástí tréninkových jednotek
bude i boxerský trénink pod vedením Petra Novotného. První
únorový týden pak odjíždíme na
soustředění do Ústí nad Orlicí,
kde odehrajeme dva přípravné
zápasy, a to s domácí Jiskrou a
s Letohradem. Obě mužstva hrají
českou divizi. Na soustředění již
tradičně budeme trénovat dvou
až třífázově. K dispozici máme
hřiště, posilovnu, halu a velmi
dobré podmínky k regeneraci.“

Jak už Večerník čtenáře informoval, v týmu končí
odzimu
nejlepší střelec podzimu
Michal Pospíšil. Jak se
nzíva?
s tím vyrovná ofenzíva?
„Věřím, že dobře..(úsměv).
úsměv).
toku
Alternativy do útoku
máme. Ať už je to
Aleš Krč, Tomášš
Machálek, který
by měl zůstat
v
Prostějově
i v jarní části, nebo
Tomáš Zatloukal. Samozřejmě
počítáme zejmé-

na u prvně dvou jmenovaných
s tím, že se jejich forma oproti
podzimu ještě zlepší.
Prozatímní
bilance
příchodů a odchodů je
mínus dva hráči. Budete mít i
v jarních odvetách k dispozici
osmnáctičlenný kádr?
„Určitě nehodláme snižovat
počet hráčů základního kádru,
a tudíž pracujeme na
tom, aby zůstal
osmnáctičlenný.
Alternativou ale
je i to, že osmnáctým hráčem bude

některý z nejlepších hráčů
týmu starších dorostenců.“
Došlo
přes
zimu
k nějakým změnám
v realizačních týmech?
„Tyto věci nyní řešíme. Je
možné, že k některým změnám
dojde, ale je to stále věcí
probíhajících jednání.“
Jak řeší vedení klubu
zlepšení výkonnosti
mlad
mladších
dorostenců do
šestn
šestnácti
let?
„Jsme si samozřejmě vědomi
ž výkonnost tohoto ročníku
toho, že
po
na podzim
nebyla taková, jak
bycho si všichni představovali.
bychom

Foto: archiv Večerníku

25. 1. 2014
1. 2. 2014
5. 2. 2014
8. 2. 2014
15. 2. 2014
22. 2. 2014
1. 3. 2014
8. 3. 2014
15. 3. 2014

Výsledky týmu a z nich vyplývající umístění v tabulce jsou souhrnem více okolností. Je to na delší
debatu. Všechny tyto věci nyní
řešíme a budeme společně pracovat na tom, aby se především
herní projev zlepšil u všech
našich mužstev, nejenom u tohoto
ročníku mladších dorostenců.“
V areálu za Olympijskou ulicí vyrostla nová
budova šaten. Věřili jste, že vše
stihnete ještě do zimy?
„Jsme hrdí na fakt, že jsme
zázemí pro naše Sportovní centrum mládeže dokázali postavit
v rekordně krátké době. Tato akce

proběhla díky dotaci MŠMT za
finanční spoluúčasti statutárního
města Prostějov. Náš klub se
tímto posunul zase o velký kus
vpřed. Můžeme směle konstatovat, že nyní budou mít naše dorostenecká mužstva podmínky
srovnatelné s ligovými celky.
Spolu s kvalitním tréninkovým
procesem je dlouhodobou prioritou našeho klubu poskytnout
všem věkovým kategoriím
opravdu vynikající zázemí. Do
stávajících kontejnerových šaten
se přestěhují rozšiřující se týmy
přípravek, u nichž vlastní šatny
nebývají běžným zvykem.“

PLÁN ZIMNÍCH PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
11:00
S
SK Hranice - 1. SK Prostějov
10:00
MFK Frýdek-Místek - 1. SK Prostějov
18:00
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - 1. SK Prostějov
jov
16:30
FK OEZ Letohrad - 1. SK Prostějov
10:30
FK FOTBAL Třinec - 1. SK Prostějov
v
10:30
FK Mohelnice - 1. SK Prostějov
11:00
SK Uničov - 1. SK Prostějov
S
10:30
MFK Vyškov - 1. SK Prostějov
15:00
1. SK Prostějov - 1. FC Viktorie Přerov

Lukáš Krajíček jede na olympiádu! pod pěti kruhy jen tři naši...
Před Krajíčkem byli

Praha, Prostějov/jim - Třicetiletý obránce a rodák z Prostějova Lukáš Krajíček se
v posledních letech stal stabilním členem hokejové reprezentace. Na svém kontě má aktuálně rovných šedesát startů,
během nichž vstřelil celkem tři
branky. Zahrál si mimo jiné na
dvou světových šampionátech
pro hráče do dvaceti let a třech
mistrovstvích světa elitní kategorie, z nich si v roce 2006 přivezl stříbro a v letech 2011 a 2012
bronz. Finalista Stanley Cupu
z ročníku 2009/2010 tak na první velké zlato stále čeká, slavit
dosud mohl pouze s Třincem
zisk extraligového titulu. Dočká
se právě na úpatí Kavkazu?

Nejvýznamnější hokejový tur-naj sezony začne v Rusku
12. února, a hned první den nastoupí Češi v hale Bolšoj ledovyj
dvorec proti úřadujícím mistrům
světa Švédům. Dva dny nato
čeká na stejném místě Krajíčka
a spol. Lotyšsko, 15. února zakončí Hadamczikův výběr základní skupinu proti Švýcarsku.
Olympiády se účastní celkem
dvanáct států, ze tří čtyřčlenných skupin postoupí vítězové
a nejlepší tým z druhého místa
přímo do čtvrtfinále, zbylé celky čeká osmifinále. To je na
programu v úterý 18. února,
o den později následuje čtvrtfinále a v pátek se uskuteční obě
semifinále. O bronz se neúspěšní semifinalisté utkají v sobotu
22. února a celý turnaj vyvrcholí v neděli 23. února.

Nominace české reprezentace na olympiádu v Soči:
Brankáři:

Ondřej Pavelec (Winnipeg) 22/0
Jakub Kovář (Jekatěrinburg) 28/0
Alexander Salák (Petrohrad)

18/0

Obránci:
Marek Židlický (New Jersey) 105/16
Tomáš Kaberle (Kladno)
79/7
Michal Rozsíval (Chicago) 18/0
Michal Barinka (Vítkovice) 59/2

Zbyněk Michálek (Phoenix)
Ladislav Šmíd (Calgary)
Radko Gudas (Tampa Bay)
Lukáš Krajíček (Minsk)

50/6
25/0
0/0
60/3

Útočníci:
Aleš Hemský (Edmonton)
49/15
Jaromír Jágr (New Jersey) 123/43
David Krejčí (Boston)
24/5
Tomáš Plekanec (Montreal) 64/20
Milan Michálek (Ottawa)
43/9
Roman Červenka (Petrohrad) 81/23
Michael Frolík (Winnipeg)
25/5
Jakub Voráček (Philadelphia) 37/4
Martin Hanzal (Phoenix)
16/1
Patrik Eliáš (New Jersey)
40/20
Jiří Novotný (Lev Praha)
120/23
Vladimír Sobotka (St. Louis) 0/0
Ondřej Palát (Tampa Bay) 0/0
Petr Nedvěd (Liberec)
34/11
Poznámka: Za jménem následuje v závorce aktuální klub a následně počet zápasů
a branek v reprezentačním "A"-týmu.

Exkluzivní rozhovor s prostějovským trenérem, který převzal extraligové Piráty z Chomutova

„Je potřeba najít cestu jak to z kluků dostat,“

věří Jaroslav Beck v úspěšnou misi

Chomutov, Prostějov - Své premiérové štace na pozici hlavního kouče extraligového „A“-mužstva se dočkal prostějovský rodák a úspěšný mládežnický
kouč Jaroslav Beck. Dvaašedesátiletý odborník v minulosti vedl dorostenecké
reprezentační výběry a juniory Chomutova přivedl až k zisku extraligového titulu. Uspěšný tým, s nímž aktuálně figuroval na prvním místě tabulky, však nyní
opouští a přesouvá se k mužům Pirátů, kterých se ujímá na beznadějně poslední pozici. Využít může mimo jiné své zkušenosti z laviček „A“-týmů Prostějova i
Přerova či loňské funkce chomutovského asistenta. Ještě předtím přivedl před
deseti lety juniory HC Prostějov k extraligovému stříbru.
Jiří Možný
Přebíráte tým na poslední příčce s cílem
připravit mužstvo na baráž.
Jaká je tedy atmosféra?
„Vypadá to jako v klubu, kde
´áčko´ je na posledním místě.
Tomu odpovídá i nálada.
Nicméně jsme tu od toho, abychom s tím pohnuli. Baráž opravdu aktuálně hrozí a jen teorie to
může změnit. A to se nestává.“
Jak to vše vnímají
fanoušci?
„Jak se projevuje tlak fanoušků
na hráče, to nedokážu odhadnout,
atmosféra je tu ale zatím zdravá.
Chodí přes tři tisíce fanoušků,
kteří zatím věří, fandí, podporují
hráče. Atmosféra v klubu je konstruktivní. Situace nastala a musíme se k ní postavit a pokusit se
ji zvládnout.“
Lze očekávat výraznější
změny v kádru?
„Výrazné změny se už určitě
neočekávají. Pohyb může nastat na jednom či dvou postech
a případně ještě nějaké drobné
doplnění, ale zásadní změny
už neočekáváme. Vedení klubu
i realizační tým věříme, že je
tady materiál, který má v sobě
dostatek hokejového potenciálu,
a je potřeba najít cestu, jak to

z kluků dostat
a jak vrátit klubu tvář.“
Podle
jmen
jje mužstvo
kvalitní. Čím
to je, že se
tedy tolik
nedaří?

jste na tom místě, kde máte
zodpovědnost a práci před sebou. Rozdíl tu ale je, výchozí
stav byl loni lepší. V letošním
roce je tým bodově i psychicky víc dole. Ta psychika souvisí s řadou
dalších věcí.“

Foto: archiv Večerníku
„To tak někdy ve sportu bývá,
ne vždy si kvalita vedle kvality
sedne a podaří se z toho udělat
úspěšný tým. Jsou případy z historie, potkalo to Spartu i kluby
z NHL, že při nejlepší vůli se
nepodaří k sobě sehnat typy
hráčů a poskládat je tak, že si
vyhoví a posunou to správným
směrem.“
V podobné pozici jste
byl před rokem, byť
jako asistent. Šlo by loňskou
a letošní sezonu srovnat?
„Zodpovědnost i tlak mezi
hlavním trenérem a asistentem
člověk nerozlišuje, jednou

Do konce základní části
toho moc nezbývá, co lze
v tak malém prostoru udělat?
„Nekompromisně pracovat na
tom, aby se tým na základě tréninku a přípravy dostal do lepších
výsledků, aby hráči ukázali své
schopnosti a dokázali někoho
porazit. Aby si začali věřit klíčoví
hráči, k nim se připojí další a další.
Ke konci základní části, která
už má pro nás nádech baráže,
chceme tým posunout v hokejové kvalitě i soudržnosti, aby byl
na úrovni, která bude odpovídat
tomu, abychom dokázali baráž
zvládnout.“

Mohlo by vám to v
případě úspěchu otevřít
cestu i do lepšího mužstva?
„Musíme se plně soustředit na
tuto věc a nevím, jaký to bude
mít dopad, když se to podaří,
nebo nepodaří. To bude pak věc
následná. O tom bych ale teď
nechtěl vůbec spekulovat.“
V klubu jste již poměrně
dlouhou dobu, juniorku
jste v roce 2012 dovedl k titulu.
Půjde i mládežníky využít?
„Ano. V týmu se stabilně objevují tři junioři z našeho týmu a další
by se mohli posunout dál. Jsou to
hráči, s nimiž jsem před čtyřmi
lety začínal. Na jedné straně je to
výhoda, ale nemůže to být pravidlo. Ale dá se využít dobrých
vztahů a osobního kontaktu
a toho, že se s klukama znám delší
dobu, k tomu, aby kluci opravdu
šli tím pravým směrem.“
Jak dlouho jste se rozhodoval, zda nabídku
přijmete?
„Je to obrovská odpovědnost
a ještě větší tlak, to si ale nesmíte
připouštět. Buď si na to zvyknete, jdete do toho a využijete
všechny svoje schopnosti,
znalosti a zkušenosti, nebo to vzít
nemůžete. Čas na dlouhé spekulace a rozhodování nebyl. Nabídku jsem prostě přijal a po krátké
debatě s generálním manažerem
byla záležitost uzavřena.“
Mohlo pro vás být motivací, že spousta lidí by
do toho nešla?
„Je to řemeslo a kdy jindy než teď
a kde jinde než tady?! Jak se říká
lidově, dělat chytrého, dívat se
přes plexisklo a rozumovat nad
tím, co je lepší a co trenéři měli,
nebo neměli udělat, umí každý.
Je to naše řemeslo, naše práce,

nevnímám to jako smrtelné
riziko. Obrovská zodpovědnost,
ale musíme s realizačním týmem
věřit ve svoji sílu a schopnosti.“
Asi jste si představoval,
že vaše první angažmá
na pozici hlavního kouče bude
vypadat jinak...
„Samozřejmě, to je úplně o
něčem jiném než přijít k relativně
čistému stolu a spolupracovat na
tvorbě a přípravě týmu za jiných
okolností. Ale situace je teď taková a nikdo to nezmění.“
Koho jste si vybral jako
své asistenty?
„Jasný je jeden post a tím je Petr
Martínek, můj kolega od juniorky. Spolupracujeme spolu již tři
roky a myslím si, že máme týmu
co dát.“
Spousta fanoušků si
vás stále pamatuje jako
trenéra prostějovského hokeje.
Sledujete jej i na severu Čech?
„Samozřejmě, po očku, kdo
by nesledoval. Dívám se, jak
se hráčům daří a jak to jde
mládeži. To patří k takovému
přehledu. Jako Prostějovan jsem
nikdy nezapřel svůj původ a
myslím si, že jsem tam strávil
část svého profesního života.
Děkuji za podporu všem
prostějovských fanouškům, kteří
se mi ozvali. Všechny pozdravuji
a prostějovskému hokeji přeji
hodně úspěchů.“
Uvažujete někdy v budoucnu o návratu do
Prostějova jako trenér, kdyby
nabídka přišla?
„To je v současné době utopie.
Prostějov má své majitele, své
trenéry, kteří si vedou dobře. Ale
také v naší profesi platí, že nikdo
nemá nic považovat za definitivní.“

Prostějov/jim - Pokud nedojde k něčemu neočekávanému,
stane se Lukáš Krajíček v polovině února teprve čtvrtým
prostějovským rodákem, jenž si zahraje lední hokej na olympijských hrách. To se totiž dosud povedlo pouze trojici legendárních
hráčů - před druhou světovou válkou Aloisi Cetkovskému a na
konci šedesátých let Oldřichu Machačovi s Janem Hrbatým.
Alois Cetkovský se narodil roku 1908 a až do sezony 1932/1933
oblékal dres SK Prostějov, poté přešel do LTC Praha, s nímž
pod vedením Mikea Buckny slavil celkem tři mistrovské tituly.
Zahrál si také na jednom mistrovství světa a šesti světových
šampionátech, z nichž si přivezl dva bronzy, v roce 1936 se
navíc stal součástí národního výběru pro zimní olympiádu
v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Oldřich Machač s Janem Hrbatým ho napodobili o dvaatřicet
let později ve francouzském Grenoblu. Starší z této dvojice Hrbatý je rodákem ze Stražiska a jméno si udělal v jihlavské Dukle,
kde strávil dvacet let. Podílel se tam mimo jiné na sedmi ligových
titulech, pětkrát získal domácí stříbro, třikrát bronz. Zúčastnil se
i dvou bronzových světových mistrovství v letech 1969 a 1970,
z Grenoblu si přivezl stříbro.
Největším sběratelem cenných kovů byl ovšem mistr
bodyčeků Oldřich Machač. Slavný hokejový obránce se přes
Prostějov a Košice přesunul do Brna, v závěru své aktivní
kariéry si zahrál i za německý Rosenheim. Za národní tým
sehrál celkem 293 utkání, což ho řadí hned za Jiřího Holíka,
a v reprezentačním dresu mohl stavit čtyři zlata, čtyři stříbra
a čtyři bronzy z mistrovství Evropy, tři zlata, čtyři stříbra
a tři bronzy z mistrovství světa, dvě stříbra a bronz z olympiád
1968, 1972 a 1976.
Blízko ke startu pod pěti kruhy byl i Ladislav Svozil. Při posledním přípravném utkání před stříbrnými sarajevskými hrami
proti Švédsku mu však soupeř zlomil ruku, o rok později se těsně
nevešel do nominace pro zlaté mistrovství světa 1985 v Praze.
Pozvánka na olympiádu minula ve 30. letech i Jana Michálka. Hráč Prostějova, Slavie, Sparty i LTC Praha sice startoval
na šesti světových a jednom evropském šampionátu, ani v roce
1932, ani v roce 1936 však na hry jako hráč necestoval.

Karel Brückner bude
Vrbovým konzultantem

Praha, Prostějov - U české
fotbalové reprezentace se sešla dvojice spjatá s historií
s prostějovskými Železárnami. Nový hlavní trenér a bývalý defenzivní hráč tehdy druholigového celku Pavel Vrba
totiž bude mimo jiné spolupracovat s Karlem Brücknerem, jenž vedl prostějovský
výběr v úspěšné éře na konci
sedmdesátých let.
Čtyřiasedmdesátiletý úspěšný
kouč, jenž na klubové úrovni
kromě Prostějova vedl také Olomouc, Brno, Žilinu, Vítkovice,
Drnovice a Slovan Bratislava, se
tak vrací do kontaktu s národním
týmem, kde slavil rovněž velká

vítězství. Dlouhé roky totiž
koučoval českou jednadvacítku,
s níž získal stříbro na evropském
šampionátu 2000 a probojoval
se na olympijské hry do Sydney,
reprezentační „áčko“ pak přivedl až do semifinále Eura 2004
a na mistrovství světa do Německa o dva roky později.
Poslední štací držitele Ceny Dr.
Václava Jíry a druhého nejlepšího reprezentačního trenéra na
světě za rok 2003 bylo v letech
2008 až 2009 rakouské „áčko“,
s nímž mimo jiné dokázal porazit Francii. Nyní se tak vrací do
role konzultanta, kterou krátce
plnil již v roce 2009 při angažmá
Ivana Haška.
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Fotbalové ohlédnutí

Zimní fotbalová přestávka již ukrojila svou
první třetinu a stejně tak pokračuje i seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ohlížející se za
podzimním děním na zelených trávnících. Hráči,
trenéři, funkcionáři i diváci mají před sebou stále
ještě více než dvouměsíční pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic a 1.SK Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže opět rozjedou. A tento
čas si mohou vyplnit právě čtením Večerníku.
Po úvodní rekapitulaci mužských i mládežnických soutěží, hodnocení podzimu kosteleckých
fotbalistek a mužů 1.SK Prostějov dostal na konci uplynulého roku prostor divizní nováček TJ
Sokol Určice. Nyní se pod drobnohled dostala
dvojice regionálních zástupců v krajském přeboru – FC Kralice na Hané a Sokol Konice. Jako
první jsme se zaměřili na tým kouče Gottwalda,
který si vedl v nejvyšší krajské soutěži o poznání lépe. Na konické fotbalisty se dostane zase
příště. O rozdílném rozpoložení svědčí nejen aktuální tabulky a statistiky, ale i samotné hlasy ze
šaten, laviček i kanceláří.
V nadcházejících vydáních přijde řada na I.A třídu,
zejména z pozice Klenovic na Hané, Čechovic a
Hané Prostějov, poté se dočkají rovněž fanoušci osmičky regionálních zástupců v I.B třídě a
účastníci soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužstvo
Z V
Kozlovice
17 13
FK Nové Sady
17 9
1. HFK Olomouc „B“
17 9
FK Troubky
17 9
FC Želatovice
17 8
FC Šternberk
17 7
FC Kralice na Hané
17 6
TJ Medlov
17 6
TJ Tatran Litovel
17 7
FC Hněvotín
17 6
TJ Sokol Lázně Velké Losiny 17 5

R
3
6
3
3
3
5
5
4
1
3
5

P
1
2
5
5
6
5
6
7
9
8
7

S
38:12
43:23
30:23
35:34
35:27
26:24
38:36
29:31
25:31
33:27
31:34

B
42
33
30
30
27
26
23
22
22
21
20

+/(15)
(9)
(3)
(3)
(3)
(2)
(-1)
(-5)
(-5)
(-6)
(-4)

12.
13.
14.
15.
16.

FK Slavoj Kojetín-Koválovice
Sokol Konice
Sokol Ústí
FC Dolany
TJ Zlaté Hory

4
4
7
4
4

8
8
7
9
11

24:25
24:38
23:32
29:43
21:44

19
19
16
16
10

(-5)
(-5 )
(-11)
(-8)
(-17)

TABULKA DOMA:
1. Kozlovice
9 7 2 0
2. Nové Sady
8 6 2 0
3. Troubky
9 6 2 1
4. Medlov
9 6 1 2
5. 1. HFK „B“
9 6 0 3
6. Kralice
8 5 2 1
7. Litovel
9 5 1 3
8. Velké Losiny 8 4 3 1
9. Hněvotín
9 5 0 4
10. Konice
8 4 3 1
11. Šternberk
8 3 4 1
12. Kojetín
8 3 2 3
13. Dolany
8 3 2 3
14. Želatovice
8 3 1 4
15. Ústí
9 1 5 3
16. Zlaté Hory
9 1 2 6

17
17
17
17
17

22:6
27:9
6:15
18:13
21:14
18:11
16:12
17:6
21:13
14:13
13:9
15:12
17:17
16:15
10:13
12:23

23
20
20
19
18
17
16
15
15
15
13
11
11
10
8
5

5
5
3
4
2

TABULKA VENKU:
1. Kozlovice
2. Želatovice
3. Nové Sady
4. Šternberk
5. 1. HFK „B“
6. Troubky
7. Kojetín
8. Ústí
9. Hněvotín
10. Kralice
11. Litovel
12. Zlaté Hory
13. Velké Losiny
14. Dolany
15. Konice
16. Medlov

8
9
9
9
8
8
9
8
8
9
8
8
9
9
9
8

6
5
3
4
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
0

1
2
4
1
3
1
2
2
3
3
0
2
2
2
1
3

1
2
2
4
2
4
5
4
4
5
6
5
6
6
7
5

16:6
19:12
16:14
13:15
9:9
9:19
9:13
13:19
12:14
20:25
9:19
9:21
14:28
12:26
10:25
11:18

19
17
13
13
12
10
8
8
6
6
6
5
5
5
4
3

STATISTIKY KRAJSKÉHO PŘEBORU

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
10 – Jiří Jurečka (Šternberk) Petr Linet (Velké Losiny), 9 – Martin
Dočkal (Kojetín), 8 – Petr Novák (Hněvotín), Martin Jindra (Litovel),
Petr Černotský (Ústí), Jan Kantor (Kojetín), 7 – Jan Bednář, Tomáš
Řehák (oba Konice), Martin Skoumal (Hněvotín), Daniel Navrátil
(Kozlovice), Marek Okrouhlý (Medlov), Roman Haviernik (Troubky),
Josef Stokláska, Jakub Šolín (oba Kozlovice), Milan Coufal, Jaroslav Valtr
Va r (oba
((o
ob Šternberk),
), Lumír Stoklásek (Troubky).
(
y)

Hráči s červenými kartami:
2 – Jiří Jurečka (Šternberk), Antonín Dočkal, Radek Lízal (oba Kojetín),
Antonín Čech (Dolany), Robin Zehnálek (Želatovice), Jakub Šenk (Medlov), 1 – mj. Jan Bednář, Tomáš Řehák, Radek Řehák, Filip Drešr
(všichni Konice).

KARETNÍ TRESTY MUŽSTEV (ŽK A ČK):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.HFK Olomouc „B“
Dolany
Hněvotín
Kojetín
Konice
Kozlovice
Kralice na Hané
Litovel

26
37
48
42
50
39
33
39

1
4
2
6
4
1
0
4

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Medlov
Nové Sady
Šternberk
Troubky
Ústí
Velké Losiny
Zlaté Hory
Želatovice

24 - 25
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34
33
57
52
36
41
47
42

4
2
4
4
0
1
4
2
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V krajském přeboru zůstali Prostějovsku už jen dva zástupci, po podzimu jsou na tom lépe aktuálně sedmé Kralice na Hané

KRALIČTÍ BAVÍ KANONÁDAMI, KONICE SE TEPRVE ROZJÍŽDÍ VÁCLAV RÉPAL: „MŮŽE Z TOHO BÝT I PÁTÉ MÍSTO“

Pouze
duo
regionálních
zástupců zůstalo Prostějovsku
v krajském přeboru po postupu
Určic o kategorii výš. Taktovku
vůdčího týmu následně převzaly
Kralice na Hané, naopak
Koničtí se museli smířit s tím,
že místo bojů na čele tabulky je
čekají bitvy o střed tabulky...
I v aktuální sezoně má pátá
nejvyšší domácí soutěž jednoho
suveréna. Po Určicích a ještě
před nimi Hranicích na Moravě
se do role jednoznačného lídra
postavily Kozlovice. Ty sice
na podzim nakonec neudržely
svou neporazitelnost, hned
třináctkrát
však
zvítězily
a po sedmnácti kolech mají
díky dvaačtyřiceti bodům
hned devítibodový náskok na
hlavního pronásledovatele.
Také na dalších pěti pozicích
se nacházejí pouze celky
z Přerovska či Olomoucka,
rozehraný ročník tak nepřináší
fanouškům z Prostějovska tolik
radosti ani atraktivity. Nejen
že totiž ubylo derby a koná se
pouze jedno na podzim a na
jaře, navíc se regionální celky
musí spokojit s nižšími pozicemi. Před půl rokem tomu bylo
jinak a Určice, Konice i Kralice
se vměstnaly do nejlepší šestice.
Vše ale zdaleka není tak negativní. Kralice již od prvního
kola a divoké remízy 3:3
v Troubkách baví ofenzivní
kopanou se spoustou šancí
i branek, hned šestkrát stihly ve svých duelech nastřílet
aspoň tři branky, alespoň
stejný počet pak inkasovaly
dokonce devětkrát. Ve statistikách pak přímo vyniká výhra
6:3 v Medlově, přiblížit se jí

Exkluzivní interview s ostříleným funkcionářem FC Kralice na Hané

S převažujícím optimismem se mohl za kralickým podzimem ohlížet vedoucí
„A“-týmu Václav Répal. Družstvu se daří předvádět atraktivní útočný fotbal a nakonec je z toho i vytoužená horní polovina tabulky, na druhou stranu však Kraličtí až
přehnaně inkasují, což je stálo spoustu bodů. I proto je podle zkušeného funkcionáře
cesta do elitní pětky krajského přeboru otevřená. Jen je potřeba zlepšit obranu. A to
by se podle něj podařit mohlo, kádr by se tedy neměl příliš změnit. Répal má radost
rovněž z počínání „béčka“ a mládeže, těší ho i přízeň sponzorů a fanoušků.

Jediné derby. V podzimním vzájemném duelu zvítězila domácí Konice, celkově výš jsou ale Kraličtí.
dokázaly ještě vítězství 4:3 nad
Velkými Losinami a porážka
3:4 s Novými Sady.
Není tak divu, že právě
kraličtí hráči a fanoušci byli
svědky nejvíce tref ze všech
šestnácti účastníků - bilanci čtyřiasedmdesáti branek
za osmatřicet vstřelených
a šestatřicet obdržených se
nemůže nikdo rovnat. A to
i Kralice dokázaly hrát jednou
zcela bez branek a v posledních
třech utkáních dovolily soupeři
pouze třikrát skórovat.
Ve světle ofenzivní síly a povedeného vstupu se tak sedmé místo může zdát jako mírné zklamání, vždyť mladý tým dokázal
chvíli atakovat nejvyšší pozice.

Některé duely se však výsledkově
nevyvedly, někdy stačil jen krátký
výpadek a nadějný stav byl pryč.
Třiadvacet bodů však na druhou
stranu znamená dobrý vklad
do zbytku sezony, obzvlášť při
vědomí, že před rokem dokázal
kouč Gottwald se svým celkem
během jarní části posbírat
pětadvacet bodů, což činilo
třetí nejlepší zisk. A pouze minimální změny v kádru společně
s několika měsíci vyhrazenými na vychytání nedostatků
umožňují pozitivní vyhlídky i pro
jaro 2014.
Konice se zatím nachází ve
smutnějším rozpoložení. Na
startu sezony nebylo dlouho
jasné, koho vlastně bude mít

Roman Jedlička k dispozici,
spousta hráčů totiž měla v plánu
kádr opustit a mnoha z nich se
to nakonec i podařilo.
Výsledkem tak byl hororový
vstup v podobě porážky 0:4
u nováčka z Medlova, tedy u
týmu, jenž jen o pár měsíců dříve
dostal v I.A třídě od konického
„béčka“ výprask 1:6. Výhra nad
Litovlí byla jen výkřikem do tmy,
následovaly totiž čtyři porážky
v řadě a odhlášení „béčka“. Až
menší vytíženost úzkého počtu
hráčů vedla k vzestupu, nabraná
ztráta i na střed tabulky se však
dařila smazávat jen pomalu.
Skutečné možnosti družstva
ukázaly již některá podzimní střetnutí a zejména pak

překvapivá výhra 2:0 na půdě
holického „béčka“, ale je otázkou, zda i před jarem nedojde
k výraznému oslabení. Jistá je
zatím až roční absence Tomáše
Řeháka, jenž hostoval z Uničova,
otázkou je prodloužení hostování dvojice hráčů z Holice i
pokračování Martina Schöna,
nepodařilo se zatím ani plně vyrovnat se ztrátou Petera Kmecika.
Konickou výhodou je, že má
k dispozici až na pár výjimek
partu mladíků, kteří mají potenciál se dále zlepšovat. Pokud tedy
zůstanou pohromadě a v ideálním případě je doplní někdo
malinko starší a zkušenější,
může i v případě tamějšího Sokola nastat posun vzhůru.

Jak hodnotíte aktuální
sedmé místo „A“-mužstva, nepomýšleli jste trochu
výš?
„Ambice jsou vždycky na místě, pokud na to máte odpovídající kvalitu. Podle mého názoru
jsme měli po podzimu mít sice
bodů více, ideálně osmadvacet,
ale na druhou stranu jsme měli
za cíl držet se v horní polovině
tabulky, což se nám s odřenými
zády povedlo. Takže pánbůhzaplať za těch třiadvacet bodů.“
Co vás nejvíce potěšilo
a co naopak přineslo
hlavní starosti?

„Potěšil mne jak přístup hráčů dobré pro oko diváka. Na druk tréninkům a zápasům, tak hou stranu mne trápí množství

„Měli jsme po podzimu mít sice více bodů,
ideálně osmadvacet, ale na druhou stranu
jsme měli za cíl držet se v horní polovině
tabulky, což se nám s odřenými zády povedlo.“

vedoucí „A“-mužstva Kralic VÁCLAV RÉPAL
o podzimním vystoupení týmu

kombinační a útočný herní styl, obdržených branek po indivikterým se prezentujeme, což je duálních chybách a čtvrtá nej-
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MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ,
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

horší obrana, což se musí na
jaře zlepšit.“
S jakými pocity se můžete ohlédnout za vystoupeními i zbylých kralických
mužstev?
„´Béčko´ se po sestupu z okresního přeboru drží na prvním
místě třetí třídy a má ambice
i chuť se do nejvyšší soutěže
okresu vrátit, což je velké pozitivum. Co se týče přípravek
a žáků, tak tam jsem rád, že zájem malých fotbalistů je veliký,
a samozřejmě je potřeba pochválit i jejich trenéry, bez kterých by to nefungovalo.“
K
jakým
změnám
v týmu by přes zimu mohlo dojít, budete usilovat o prodloužení všech „hostovaček“?
„Naší prioritou je pro jaro udržet
kádr v takovém složení jako na
podzim, což se nám asi povede.
Dále máme v hledáčku dva až
tři mladé fotbalisty, kteří jsou
v jednání.“

Josef Cibulka: „Do pátého

místa by to bylo skvělé“

ze do
Platí pou 014 více na straně 21
2
26. ledna

volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

„Po hráčích nechci, aby jen bránili a byli zcela zalezlí na šestnáctce,“

vysvětluje tolik divokých výsledků kouč Kralic Petr Gottwald

Kraličtí fotbalisté se po většinu podzimní části krajského přeboru pohybovali v lepší
polovině tabulky, což potvrdili přezimováním na sedmé pozici. Trenér Petr Gottwald
tak zatím může být spokojen, zisk třiadvaceti bodů dává jeho týmu klid do zbytku
sezony a současně umožňuje pomýšlet na nejlepší pětku, při výrazně povedené
jarní části i na skok do top trojky. Úspěšný kouč, jenž stále dokazuje i své hráčské
umění v Rakousku, převratné změny v kádru neočekává, do zimní přípravy se
tak v tomto týdnu pustí v čistě domácích podmínkách prakticky s nezměněným
kádrem. Úkolem číslo jedna bude odstranit individuální chyby v defenzivě.
Předvádíte atraktivní ofenzivní podívanou, dělá vám
tedy hra radost?
„Z osmdesáti procent jsem byl se
všemi hráči včetně náhradníků spokojen. Někteří mají ale ještě daleko
navíc. Dvacet procent, o nichž mluvím, má zimní přípravu na to, aby
stihli to, co se nepovedlo v létě.“
Při každém podzimním
utkání jste zmiňoval kupu
dalších neproměněných šancí. Je
to věc, která vás nejvíc trápila?
„Má to dvě strany. Vytváříme
si hodně šancí a spousta z nich
zůstává neproměněných. Je to
zakotvené v hráčích. Ani Jarda
Lehký, ani Pepa Cibulka nejsou
klasičtí zabijáci, jediný takový je
Zdena Petržela. Tomu se bohužel na podzim nedařilo tolik, jak
on sám si představoval. Já jsem
ale jiného názoru a snažím se ho
na každém tréninku z nostalgie
vyzvednout. Na druhou stranu
jsme ale za podzim dali osmatřicet gólů, takže v tomto patříme
na třetí čtvrtý flek. Sice se nám
tedy v koncovce až tolik nedaří a
kdybychom dali o deset patnáct
gólů víc, mohli bychom být na
třetím místě, vstřelených branek
ale máme na svém kontě dost.
Horší je šestatřicet inkasovaných.
V přípravném období se tedy stej-

ně jako na konci podzimu budu
spíše zaměřovat na obranu, abychom uhrávali výsledky.“
Znamená to, že už nebudete hrát tak na krásu?
„Chce to skloubit vše dohromady.
Je to náročnější, protože to trvá větší čas, ale za rok a půl jsme udělali
velký pokrok a doufám, že další
půlrok bude opět lepší a vychytáme
mouchy, které nás teď trápí. A další
sezona tak bude o něčem dalším.“
V tabulce všem unikly jen
Kozlovice, zbytek není příliš vzdálen. Jste tedy spokojen
s aktuálním umístěním?
„Ano, doufám ale, že jaro lepší bude.
Do osmého místa bychom chtěli
být, a když budeme výš, budu jen
rád. Jaro je vždy lepší, protože máte
větší čas na přípravu, i tu taktickou.
Hráči jsou delší dobu spolu, můžu
tak zakomponovat další varianty.
Kozlovice mají obrovský náskok,
jsou suverénní. Dvaačtyřicet bodů
po podzimu, pouze jednou prohráli. My jsme se s nimi potkali u nich
a prohráli 1:4. Zpočátku to vypadalo
na vyrovnaný zápas, byly tam nějaké
šance, ale Kozlovice vynikají agresivní silou hrou, hodně bojovnou,
s níž se naši kluci vůbec nevypořádali. Pasoval jsem je již před sezonou
společně s Novými Sady na aspiranty na horní příčky, což se potvrdilo.“

To je pravda, tak jste to odhadoval již před začátkem
ročníku. Překvapilo vás tedy
něco na podzimu?
„Příjemně Troubky, které se zmobilizovaly. Mají tam spoustu mladých hráčů ze Sigmy Olomouc
a z Holice, a už v prvním zápase u
nich vzniklo divoké skóre 3:3. Sice
jsme tehdy vedli 2:0, pak prohrávali
2:3, ale ještě dotáhli do jednobodového zisku. Musel jsem před nimi
smeknout klobouk, jak to mají
dobře poskládané, o což se postaral
i hrající trenér Stokláska.“
Jaký dojem na vás zatím udělal druhý nováček Medlov?
„Nevěděl jsem o nich vůbec
nic, měl jsem zprávy z regionu,
že hrají jen na nákopy dopředu
a standardky, že jim nevyhovuje
presink, s čímž jsme tam přijeli. Z devadesáti procent jsme je
tak porazili tím, že jsme na ně
vletěli. Snažili jsme se je dostat
pod tlak, aby obránci chybovali.
To se nám vyplnilo a uhráli jsme
tam tři body. Byly to naše jediné
tři body venku. Měli šikovné hráče, ale nepatří do první poloviny
tabulky a budou mít problémy
se záchranou. Uvidíme, co ukáže zimní příprava a posilování, myslím si ale, že budou na
chvostě.“

Máte za sebou řadu divokých výsledků. Čím
to ale bylo, že se vám venku
nedařilo víc?
„Praktikujeme spíše útočnou hru,
ať je to doma nebo venku. Musím objektivně uznat, že nebyla
chyba v systému, ale individuální.
A v devětadevadesáti procentech
jsme z toho obdrželi branku. Můžeme vést i dva nul, ale dostaneme se pod tlak, někteří udělají
chybu a obdržíme branky. Pak je
z toho přestřelka. Je to ale tím, že
po hráčích nechci, aby jen bránili
a byli zcela zalezlí na šestnáctce
a odkopávali. Mám radost, když
hráče vidím, že je to baví, že se
na to těší. I když se prohraje, tak
si můžeme sáhnout na srdce,
že jsme pro to udělali všechno.
Mimo jednoho zápasu jsme byli
adekvátním soupeřem a záleželo,
kdo kolik dá branek a kdo to přetaví v úspěch. V Dolanech nám
to totálně nevyšlo, byl to okresní
fotbal z obou stran a jen za druhý poločas jsme si vytvořili deset
tutových gólovek, které jsme ale
nedokázali proměnit.“
Mohou se individuální
chyby projevit na složení
kádru pro jaro?
„Mojí myšlenkou je v první řadě
naučit to ty hráče, aby se od dětinských chyb oprostili a dokázali
takticky a technicky odhadnout,
kdy to dát od sebe a kdy podržet.
Je to všechno v hlavě. Někteří
hráči si myslí, že by mohli sami
všechno vymyslet, ale je to ten
pravý opak. Jsou tedy vedeni
k tomu, aby si to zjednodušovali,
pomáhali si s gólmanem, stopeři
si odskakovali. To nám trošičku
vázne. Je to také zapříčiněno tím,

aby kdykoliv bude někdo pryč,
věděl ten z ´lavky´ kde má stát,
jak má hrát
hrát. V Rakousku, kde
nero
hraji, nerozhoduji
o systému,
snažím sse spíše dát do zápasu své zkušenosti, kdy pošetřit ssíly, kdy zaseknout,
hrá z jedničky. Tomu
kdy hrát
učí i kluky na tréninučím
k kdy jim mohu
ku,
n
například
ukázat,
j si balon pokrýt,
jak
j
jak
sklepnout, jak
z
zakončit.
A tím jdou
k nahoru. Je to ale
kluci
těž protože někteří
těžké,
na tom nejsou individuá tak dobře. Chce
duálně
to u nich čas, aby to pocho a ponaučili se.“
chopili
V kádru máte
spoustu mladíků, které znáte z koučová prostějovského
čování
dorostu.
doro Pozorujete na
nich pokrok?
„Ano ale musím uznat,
„Ano,
„Sice se nám v koncovce až tolik nedaří a kdybychom dali že
je to mírné zlepšení.
o deset patnáct gólů víc, mohli bychom být třeba na třetím místě. Někteří
mají ambice
Někt
a př
předpoklady, aby se
Vstřelených branek ale máme na svém kontě dost.
mohli
mohl zlepšovat a postupně
stupn zabudovávat do
Horší je šestatřicet inkasovaných.“
vyšš soutěží. Ale jsou
vyšších
kormidelník kralického „A“-týmu PETR GOTTWALD
ještě mladí a 'musí ještě
o podzimní útočné a obranné fázi mužstva
hod
hodně sníst'. Největší
rad
radost mám z toho,
že chtějí poslouchat
balonem. Může se s míčem maz- vané hře i fakt, že jste
ní hráč?
ta
taktické věci, dokálit a nemyslí na to, že absolvuje stále aktivní
žo
žou mi naslouchat
obecnou vytrvalost. K dispozici „Je různéé množství
ak poskládatt
a plnit to. Některé
máme ´umělku´ v Prostějově, systémů, jak
vvěci si tam dávají
kam je to jen pár kilometrů, mužstvo, rozhoduje se
nnavíc, ale zlepšení
a nikam nepocestujeme, nebu- zpravidla podle jedta
tam je. Budu jen rád,
deme ani dělat soustředění. Jsem notlivců. Proto
ktikokkdyž každý půlrok
sice jeho zastáncem, ale musí být chci praktikobu
budu moci říci, že jdou
aspoň na sedm dní, což bohužel vat jen jeden, Foto: Jiří Možný
naho
nahoru.“
naráží na zaměstnanost hráčů. maximálněě dva,
že jsem zpočátku sezony hodně
měnil sestavu, protože docházelo ke zraněním a máme v týmu
i trenéry přípravek, žáků. Museli
jsme improvizovat a nasadit tam
někoho, kdo se systémem není až
tak sžitý.“
Takže ideální by bylo, kdyby tým zůstal pohromadě?
„Ano. Osa je daná a zbytek hráčů
je na stejné úrovni, kdy může jeden zaskočit za druhého. Nejsou
však stejní. Někdo je vytrvalostně zdatný, někdo rychlostně, někdo technicky a už to naráží na
problémy, že to víc vázne.“
Bude zimní příprava klasická monotónní dřina?
„Doby, kdy se jen běhalo,
jsou dávno pryč. Běhat se samozřejmě musí, je to jen ku
prospěchu hráče, který z toho poté celý kalendářní rok žije.
Něco se odběhá bez míče, ale
z devadesáti procent to bude s

A dovolenou jim chci nechat na
to, aby ji mohli trávit s rodinou...
(úsměv)“
Takže
že aktuální zima
o vás ideální?
je pro
enže nevíme, jestli
„To ano, jenže
ní, nebo ne. Teď je
se to změní,
vyhovující počasí pro přípračitě nasněží. Jen
vu, ale určitě
doufám, žee v březnu
se soutěž nebude
oddalovat, jako
vujeloni absolvujeavu
me přípravu
v pohodě
dě
a nebude-me musett
improvi-zovat a prodlužovat zimní
přípravu.
To
neprospělo nikomu.“
Projevuje
evuje se
raktikona praktiko-

Jaké máte ambice do
zbytku sezony, co byste
si přál do jara?
„Horní polovina tabulky. A pokud budeme hrát tak jako dosud
a budeme méně inkasovat, tak
z toho může být i minimálně
páté místo. V neposlední řadě je
potřeba poděkovat našim sponzorům a partnerům a nesmím
samozřejmě zapomenout na naše
fanoušky. Budeme rádi, když
nám i nadále zachovají přízeň.“

Nejlepší fotbalové období za
své přibližně dvouleté angažmá
v kralickém týmu prožíval po celou podzimní část Josef Cibulka.
Třiadvacetiletý krajní záložník
či útočník společně s obráncem
Liborem Martinkou jako jediný
z týmu absolvoval plnou porci
sedmnácti utkání a 1 530 minut,
stejně tak dokázal navázat na
svých jedenáct branek z předešlé
sezony a jen za podzimní část
přidal devět tref.
„Zatím se mi dařilo, je to tím, že pan
Gottwald je dobrý trenér...(úsměv)
Kluci pod ním rostou, vidím to sám
na sobě, jak se zlepšuji. Například
v taktické stránce či v soubojích,“ pochvaloval si ortodoxní levák, jenž na
konci podzimu při zranění Jaroslava
Lehkého dostal šanci i na hrotu.
Více než pozice útočníka mu to
však sedí na kraji zálohy, i odtud
se dokáže dostávat do zakončení.
„V útoku jste strašně bráněný,
z levé strany je tam víc příležitostí.
Všechny góly jsem ale nedal ze
hry, chodím totiž kopat i penalty,“
připomněl dosud stoprocentní exekutor z bílého puntíku. „Zatím jsem
ještě žádnou neminul a všechny
jsem proměnil. Je to o nervech. Já
spíše čekám na gólmana a snažím
se to dát na druhou stranu, mám ale
vybranou jistotu,“ podělil se o svůj
recept na úspěch.
Aktuální sedmé místo mužstva
považuje za pěkné, jedním dechem
ale dodal, že to mohlo být ještě
lepší, kdyby nebylo několika smolných zápasů. „Hrajeme atraktivní
fotbal, dostáváme ale hloupé góly.
Pro diváky je však velice zajímavé,

když padá tolik branek,“ připomněl
s tím, že díky divokým zápasům se
lépe vypořádávají i s průběžným
stavem 0:1 či 1:2.
Jako svou velkou zbraň zmiňuje
levou nohu, díky níž dokáže vyslat pořádné pumelice, slabinou je
naopak pravačka. „Tu mám spíše
na opírání (smích). I pravou jsem
už ale někdy dal gól. Mojí slabší
stránkou je i defenzivní činnost.
Když je ale potřeba, bráním. To
znamená zejména při standardkách,
protože jsem vysoký,“ upozornil na
své tělesné dispozice.
Při současném herním stylu,
a složení kádru se na obou krajích obrany a zálohy sešla hned
čtveřice záložníků. Mladý hráč
se zkušenostmi z mládežnických
výběrů
LeRKu
Prostějov,
Kroměříže a Sigmy Olomouc
v tom ale nevidí problém: „Zastupujeme se, a když vyběhne
obránce, automaticky musím za
něj do obrany. Hrajeme tímto systémem, je takový útočný,“ zmínil
bývalý spoluhráč Martina Doležala
či vrstevník Pavla Dreksy v Sigmě.
V Kralicích se mu líbí nejen díky
střelecké pohodě a výsledkům
mužstva, ale možná ještě více
kvůli tomu, jaká v týmu panuje
atmosféra. „Je tu úplně skvělá
parta, starší kluci se snaží nám
mladíkům pomáhat a funguje to
skvěle,“ libuje si.
Až do letošní sezony se nejvíce
těšil na duely s Určicemi, tam
totiž v mužské kategorii začínal.
„S Určicemi to byly vždy
specifická utkání. Nabízely souboje, bylo to parádní. Teď asi zbývá

už jen Konice, to je taky takové
derby. Na podzim jsme tam sehráli
smolný zápas. Ke konci to bylo divoké a mohli jsme i remizovat, ale
nepodařilo se to. Bohužel,“ zavzpomínal.
V zimě se chce zaměřit zejména
na obnovení fyzických sil, těší ho
však, že to nebude formou drilu,
ale zábavnější formou. „Trenér do
toho zapojuje práci s míčem, což je
perfektní. Není to jen samostatné
běhání, ale i krátké sprinty, práce
s balonem. To je po pauze potřeba.
Rychlostně jsem vybavený docela
dobře, je to moje přednost,“ podotkl
s tím, že už navíc není tak vyplašený
v koncovce. I proto by chtěl alespoň
na patnáct branek dosáhnout. „Patnáctka by byla skvělá. Loni jsem
měl jedenáct gólů a byl bych rád,
kdyby to bylo lepší,“ souhlasil.
S tím je spojen i případný posun
mužstva směrem vzhůru. „Tabulka je vyrovnaná, není tam velký
bodový rozdíl. Chtělo by to ze
začátku vyhrát, protože na poslední příčky je malý náskok. A určitě
získat co nejlepší místo. Do pátého
místa by to bylo skvělé,“ zasnil se.
Cesta k tomu povede přes
zlepšenou obranu. „Naše zápasy
bývají přestřelky. Trenér praktikuje
útočný styl, který se snažíme plnit,
je ale špatné, že dostáváme tolik
gólů,“ uvědomuje si.
A vidí nějaký rozdíl v tom, když
Petru Gottwaldovi hráčské povinnosti zabrání, aby mohl
koučovat kralický výběr, a musí
ho zastoupit jeho otec Ivo? „Pan
Gottwald dokáže svého syna vždy
plnohodnotně zastoupit. Vždy nám
něco do zápasu řekne a snaží se nás
připravit, nevidím v tom výrazný
rozdíl,“ zkusil porovnat.
Ofenzivně laděný mladík však
není kmenovým hráčem Kralic.
V týmu hostuje z jiného klubu
s přízviskem „na Hané“ - z Klenovic. V obci s přibližně osmi
stovkami obyvatel taktéž bydlí
a současné výsledky mužského
výběru v I.A třídě ho hřejí na srdci.
„Klenovickou kopanou stále sleduji. A když nehrajeme, tak se jdu na
kluky i podívat. Mají před sebou ale
ještě hodně dlouhou cestu, ale na
postup mají,“ je přesvědčen.
Pro něj osobně by to pak znamenalo dilema, zda pokračovat v klubu,
kde se mu daří, nebo se vrátit domů.
„Často na to myslím, zatím je to ale
hodně daleko,“ vyjádřil se k tomu.

PODZIMNÍ TABULKY KRAJSKÉHO PŘEBORU
FC KRALICE NA HANÉ – HRÁČSKÉ STATISTIKY
Brankaři:
1170
13
0
360
4
0
Obránci:
Michal JÁN
13
893
0
Jakub JAMRICH
56
8
0
Libor MARTINKA
1530
17
0
Martin NEORAL
1105
13
0
Ondřej NOVOTNÝ
10
4
0
Martin OLEJNÍK
320
6
1
Ondřej PETRŽELA
1159
14
0
Jakub RÉPAL
439
10
1
Pavel VALTR
1169
16
1
Jakub VITÁSEK
1142
17
1
Záložníci:
Josef CIBULKA
1530
17
9
Petr DOSTÁL
884
12
5
Jan NEČAS
1440
16
0
Marek POŘÍZKA
1009
16
4
Matěj VYBÍHAL
641
13
1
Útočníci:
Jaroslav LEHKÝ
1242
14
8
Jan PETRÁSEK
388
7
2
Zdeněk PETRŽELA
1121
17
5
Martin ŠÍN
115
14
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistenti: Zdeněk HALENKA a Ivo GOTTWALD
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
David KREJČÍ
Radim MILER

3
0

0
0

1
1
2
1
0
3
1
0
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
4
3
4

0
0
0
0
0

2
0
2
0

0
0
0
0

Poznámka: Za jménem následuje počet odehraných minut, utkání, vstřelených branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.ofisport.cz

STATISTIKY KRAJSKÉHO PŘEBORU

Nejlepší střelci krajského přeboru:
17 – Vilém Papica (Nové Sady), 14 – Filip Novák (Medlov), 13 – Jiří Jurečka
(Šternberk), 12 – Ladislav Dlouhý (Želatovice), 11 – Daniel Navrátil (Kozlovice), Lukáš Kováč (Velké Losiny), 9 – Josef Cibulka (Kralice na Hané), Petr
Jakubec (Troubky), 8 – Martin Schön (Konice), Jaroslav Lehký (Kralice
na Hané), Antonín Čech (Dolany), Jaromír Pospíšil (Hněvotín).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – David Zmund (Medlov), Jiří Zbořil (Nové Sady), 4 – Petr Kadlec, Vladimír
Mánek (oba Kozlovice), Jan Stejskal (1.HFK Olomouc), 3 – David Krejčí
(Kralice na Hané), Michal Gajdoš (Kojetín), Roman Bernkopf (Ústí), Lukáš
Sohlich (Troubky), Jiří Benčík (Dolany), … 1 – mj. Vojtěch Nakládal, Pavel
Mühlhauser (oba Konice), Radim Miler (Kralice na Hané).

Nejvíce odehraných minut:
1530 – Josef Cibulka, Libor Martinka (oba Kralice na Hané), Michal
Král, David Střelec (Kozlovice), David Škoda, Tomáš Kopp (Nové Sady),
Lukáš Sohlich (Troubky), Jan Šulc (Hněvotín), Jiří Benčík (Dolany), Marek
Kamisch (Zlaté Hory), 1526 – Jaroslav Němčák (Troubky), Viktor Valenta
(Dolany), 1523 – Radim Dvořák (Nové Sady), Tomáš Matušík (Želatovice),
1521 – Jakub Kořenovský (Konice).

Nejméně odehraných minut:
2 – Michal Jurník, Lukáš Olejníček (oba Konice), Pavel Mlčoch (Troubky), 3 – Petr Franc (Konice), Jan Beňa (Dolany), 4 – Petr Zamykal (Hněvotín), 8 – Filip Rybovič (Kojetín), 9 – Miroslav Zlámal (Želatovice), 10 – Ondřej Novotný (Kralice na Hané), Jiří Kukuczka (Nové Sady).

Přípravu v Kralicích začnou

i Kopečný a Machynek
S jednou staronovou a jednou
zcela novou tváří začnou kraličtí
hráči ve středu 15. ledna přípravu
na zbytek sezony. Na úvodním
tréninku by se totiž kouči Petru Gottwaldovi měli hlásit Vít
Kopečný a Lubomír Machynek.
Jednání navíc směřují k tomu,
aby je doplnil i další mladík
Jan Vlach. Kvůli práci v Praze
naopak kádr opouští Marek
Pořízka a Jan Petrásek se po
vyléčeném zranění pokusí prosadit v Určicích.
„Vypadá to tak, je to nejpravděpodobnější varianta. Pořízka je na
pětadevadesát procent na odchodu,
místo něj naopak máme slíbeného
Kopečného. S 1.SK Prostějov
dolaďujemeihostováníMachynka,
jenž na podzim hrál v Čechovicích, uvažujeme i o jeho spoluhráči Vlachovi,“ prozradil vedoucí kralického „A“-mužstva
Václav Répal.
Znamená to tak, že kádr by měl
doznat pouze minimálních změn.
Zůstává mimo jiné neotřesitelná
gólmanská jednička David Krejčí,
zkušenýzáložníkJanNečas,vábení

z Kojetína odolal i aktuální král
mezi oddílovými kanonýry Josef
Cibulka.
„Budeme prakticky beze změny,
i u Marka jsme si vzali čas na
rozmyšlenou do prvního února,
až se uvidí, jak to bude zvládat.
A domnívám se, že se k nám
před začátkem jara vrátí i Honza
Petrásek, po zranění to bude mít
v divizi těžké. Je sice v pořádku
a hraje i futsal, bude to pro něj ale obrovská fyzická zátěž,“ předpokládá
kouč Kralic na Hané Petr Gottwald.
TěšíserovněžznávratuVíťiKopečného,jenžvyztužíofenzivu,Machynek se pokusí prosadit v záloze.
„U Víťi to bylo v létě hodně
předčasné, nebyl na přechod do divize připravený, navíc se v Určicích
tvořil nový kádr. Potřebuje se více
rozehrát a dostat se do zápasu.
Machynek je mladý, talentovaný,
ambiciózní. Nemusí hrát jen na
kraji, ale i v útoku či uprostřed zálohy,“ vyjádřil se Gottwald k dvacetiletému již dřívějšímu hráči
Kralic a o rok mladšímu fotbalistovi, jenž prožívá svou premiérovou
sezonu mezi muži.

Lední hokej

9
25:1

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC LVI BŘECLAV

0:1

Hokejisté Prostějova nejprve nadělovali, pak klopili hlavy...

4:0

Branky a nahrávky: 2. Antončík (Belay), 6. Stejskal (Coufal, Polák), 9. Venkrbec (Stejskal),
16. Duba (D. Jurík, Kořínek), 19. Stejskal, 41. J. Jurík (Coufal), 47. Kolibár (J. Jurík, Jedlička),
52. Venkrbec, 60. J. Jurík (Coufal, Kolibár) – 1. Šaur (Piskoř, Dora), 39.Gabriška (Nedvěd,
Piskoř). Vyloučení: 5:9 Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 1 052.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý,
M lý Polák,
P
Jedlička, Kolibár,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Švaříček, Nedbálek,
Knesl, Kořínek

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Antončík, Belay, Kučera
Coufal, J. Jurík, Černý
D. Jurík, Duba, Indra.

Sestava HC LVI BŘECLAV:
Šurý (16. Foukal) – Gabriška, Dora, Šaur, Novák, Nedvěd, Kovář,
Höss, Nekoranec, Strapina, Piskoř, Popolanský, Procházka, Bolfík,
Medřický, Zháňal, Blaha, Haman. Trenér: Michal Konečný.

4
2

2:0
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VHK VSETÍN

ŠEBEK SE VRACÍ, JEDLIČKA MÁ OPĚT STOPKU
Výsledky Jestřábů už nestojí jen na jedné pětce, ve Vsetíně ale odešla koncovka

Ani šest týdnů před koncem základní části není na čele
východní skupiny druhé ligy nic nového. K radosti prostějovských fanoušků i celého klubu patří také dvanáct
kol před play off vedoucí pozice Jestřábům, v těsném
kontaktu se však i nadále drží Poruba. Oba konkurenti
si v uplynulém týdnu vybrali slabší chvilku a jednou vyšlo
bodově zcela naprázdno, díky středeční ztrátě Slezanů
ve Valašském Meziříčí se však náskok týmu Petra
Zachara přece jen o polovinu zvýšil a je nově tříbodový.
„Stále není nic rozhodnuto. Poruba
teď sice dostala čtyři góly, před tím
však jen dva, takže to jako se Vsetínem opět bude o jedné dvou brankách,“ předpovídá prostějovský trenér před vzájemným duelem, jenž
přijde na řadu v sobotu v 17 hodin.
Jeho hráči se dokázali ve středu ukázkově oklepat z předešlé

bídy v Orlové a Břeclavi nasázeli hned devět branek, v sobotu
na ledě Vsetína se však opět v
koncovce trápili a nakonec na
body nedosáhli.
„Měli jsme hodně vyložených
šancí, kdy jsme se ocitali sami
před brankářem, potvrdilo se
však, že Vsetín za šest zápasů
dostal jen jedenáct gólů. Jejich
gólman chytal skvěle, nám navíc

chyběl důraz a odvaha,“ analyzoval příčiny porážky. Podíl na
konečném skóre mohlo mít i úzké
kluziště, na němž se odehrává
podstatně více soubojů. To stálo
i za vyšším počtem vyloučených
a spoustou přesilovek. „Vyhecované to nijak nebylo, jen prostě
docházelo k více kontaktům a rozhodčí to takto posuzoval. V závěru
jsme měli výhodu pět na tři, ale
nedostali jsme se ke střele a nevyšlo nám to, stejné oslabení jsme
předtím jednou ubránili a podruhé
už jsme dali vše do útoku, takže domácí šli v brejku na jednoho obránce,“ popisoval Zachar dění na ledě.
Jestřábům sice výsledkově nevyšla první třetina, kterou 2:0 prohráli, do té druhé ale vstoupili na
jedničku a brzy vyrovnali. „Šance
jsme měli již v první třetině, ale
tehdy jsme je neproměnili. Možná

se pak domácí začali trochu třepat,
ale nevyužili jsme toho,“ přemítal.
K dalšímu důležitému momentu
došlo na přelomu první a druhé
poloviny utkání, kdy museli do kabin vsetínský Mikšovský a prostějovský Jedlička. „Puk byl v rohu
a domácí útočník zajel do Ondry
Kociána. To se nedělá a Robert
ho ztrestal. Proti Technice tak
má stopku,“ upozornil Zachar na
druhý vyšší trest čtyřiadvacetiletého produktivního beka. Toho tak
v sestavě pravděpodobně nahradí
Jakub Kořínek, jenž se v sobotu
nevešel mezi osmičku nominovaných zadáků.
Zkušený lodivod odhaduje, že
ve středu proti Technice Brno
by se do utkání mohl vrátit
i zotavující se David Šebek, radost mu dělá i fakt, že se kromě
lajny Stejskal-Luňák-Venkrbec

prosazují i další formace. V posledních utkáních naskakují body
rychleji i triu Antončík-Belay-Kučera, výrazně o sobě dává vědět i
Juraj Jurík. „Vždy je to lepší, když
se o branky dělí více pětek. My
však také hodně branek dostáváme, takže to stále není takové, jaké
bychom si představovali,“ upozornil, že je stále na čem pracovat.
Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny základní části na prostějovské mužstvo čekají souboje
s těmi nejlepšími, tedy postupně
s Technikou Brno, Porubou, Hodonínem a Přerovem. „Očekávám lepší hokej, utkáme se totiž
s mužstvy bojujícími na špici.
I oni budou více útočit a nebude
to takové dobývání. Vše je ale
o přístupu hráčů, potřebujeme
zvýšit důraz, to bude v play off
rozhodovat,“ apeluje Petr Zachar.

Prostějov/jim - Jako stín se drží
po celou sezonu hráči Poruby
prostějovských Jestřábů. Týden co týden za nimi zůstávají
v těsném kontaktu a nenechávají se setřást, čímž dodávají
i základní části na atraktivitě,
v případě zakolísání Prostějova však sami taktéž ztrácejí.
Po víkendovém dvaatřicátém
kole je mezi oběma celky pouze
tříbodový rozdíl, zatímco zbývající soupeři jsou minimálně
dalších sedmnáct bodů zpět, do
sobotního podvečerního duelu

tak díky výrazně lepšímu skóre
s jistotou půjdou z vedoucí pozice Jestřábi.
Duelem s Porubou zahájí domácí
hokejisté poslední čtvrtinu před
play off a v bitvě se Slezany budou chtít odčinit předchozí domácí porážku 0:3, po níž na lavičce
skončil Josef Málek. Při úvodních
dvou vzájemných střetnutích totiž
platilo, že si body odváželi pouze
hosté. V prvním kole totiž v Porubě zvítězili Jestřábi 6:3. A série
málem pokračovala i na konci listopadu, když Jestřábi vedli ve Slez-

sku čtvrt hodiny před koncem 2:0
a v poslední minutě 2:1. Nakonec
však prohráli na nájezdy, takže aktuálně má lepší bilanci vzájemných
utkání tým z Ostravska a hráči
Prostějova potřebují získat alespoň
dva body, aby tomu bylo jinak.
Od poloviny listopadu do poloviny
prosince trvala desetizápasová vítězná šňůra Poruby, během ní tým
Tomáše Sršně získal devětadvacet
bodů ze třiceti. Pak se ale stroj trochu zadrhl, posledních pět duelů
mi přineslo jen jednu tříbodovou
radost - výhru 6:1 nad Novým Jičí-

nem. Jinak to byly dva dvoubodové zisky v Přerově a minulý týden
ve Valašském Meziříčí a dvě těsné
porážky v Hodoníně a naposledy
v sobotu s Frýdkem-Místkem.
Poruba se opírá zejména o defenzivu, což značí jen sedmasedmdesát
inkasovaných branek a čísla gólmanů Michala Gleicha a Radka Tihláře. Druhý jmenovaný odchytal většinu zápasů, posbíral dvě čistá konta
a má průměr 2,16 branky na zápas,
Gleich je na tom za třináct utkání
ještě lépe, jeho průměr činí 2,05
branky. Zadní řady se dále mohou

spolehnout na čtyřicátníky Javína
s Wolfem, kteří se dohromady blíží
k devadesáti rokům, zbylá pětice
beků má pak do pětadvaceti let.
V případě útočníků je zatím stejně jako pětačtyřicetiletý Javín
nejproduktivnější ten nejstarší
- osmatřicetiletý Luděk Krayzel.
Devětadvacet bodů ale nasbíral
i Petr Seidler, jen o dva body zpět je
Martin Buček. Za Porubu pravidelně nastupuje i syn prostějovského
kouče David Zachar. Ten v jednatřiceti utkáních nasbíral celkem
sedm branek a osm asistencí.

Prostějov/jim

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

2:0

Branky a nahrávky: 12. Ambruz (Kajaba, Vaňek), 13. Vítek (Zůbek, Vrba), 51.
Podešva (Zůbek), 59. Kajaba (Vaněk, L. Vrba) – 22. J. Jurík (Kolibár, Jedlička), 23.
Kučera (Antončík). Rozhodčí: Koliba – Ganger, Vengřín. Vyloučení: 9:12, navíc
Mikšovský (V) a Jedlička (P) 5 minut + osobní trest do konce utkání., Stejskal (Pv)
osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:1. Diváci: 1148.

Sestava VHK VSETÍN:
Hromada – Hurtík, L. Vrba, Žák, F. Vrba, Báchor, Tichý, Tesařík – Kaj
jaba,
Vaněk, Ambruz – Kubo, Ševčík, Mikšovský – Vítek, Podešva,
Zúbek – Kývala, Daněk, Hruška. Trenér: Jiří Weintritt a Viktor Hlobil.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý,
M
llýý Polák,
Jedlička, Kolibár,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Švaříček, Nedbálek
Knesl, Veselý

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Antončík, Belay, Kučera
Coufal, J. Jurík, Černý
D. Jurík, Duba, Indra.
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Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
31. kolo: HC ZUBR Přerov - HC Orlová 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Branky:
6. Pala, 14. Ditrich (Vlček, Kundrátek), 57. Sedlák (Goiš, Kovařík) - 11.
Galgonek (Zientek). Diváci: 1038 * HC Nový Jičín - SHK Hodonín 4:3
(3:0, 0:1, 1:2). Branky: 4. R.Gebauer (Sprušil, Horák), 8. Kacíř (Vašut,
M.Chvostek), 9. Uhlár (Hanák), 58. Macháček (Vnenk, Gebauer R.) - 26.
Peš (Špok, Miklík), 48. Špok (Peš), 56. Špok (Peš, Jurásek). Diváci: Neuvedeno * HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT TORAX Poruba 2:3 po
prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1). Branky: 22. Matějek (Martiník), 27. Kubáč - 36.
Seidler (Vrána), 45. Javín (Krayzel), 64. Buček. Diváci:151 HC Frýdek-Místek - VSK Technika Brno 3:4 po s.n. (0:0, 1:1, 2:2). Branky: 39.
Ivan (Stránský, Podešva), 51. Mach (O.Sluštík, Ovšák), 53. O.Sluštík (Krutil, Gajda) - 26. Bustin (Habrovec, Fadrný), 46. Jurča (Havíř), 59. Zábranský (Kozák, Čtvrtníček), rozh. náj. Jurča (střílení). Diváci: 65 * HC Slezan
Opava – VHK Vsetín 1:2 po prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1). Branky: 42. Jos.
Tichý (Černý) – 33. Ambruz (Vaněk, Kajaba), 62. Žák (Ševčík). Diváci:
Neuvedeno * LHK Jestřábi Prostějov – HC LVI Břeclav 9:2 (5:1, 0:1,
4:0). Branky: 2. Antončík (Belay), 6. Stejskal (Coufal, Polák), 9. Venkrbec
(Stejskal), 16. Duba (Jurík, Kořínek), 19. Stejskal, 41. Jurík (Coufal), 47.
Kolibár (Jurík J., Jedlička), 52. Venkrbec, 60. Jurík (Coufal, Kolibár) – 1.
Šaur (Piskoř, Dora), 39. Gabriška (Nedvěd, Piskoř). Diváci: 1052.
32. kolo: HC Orlová – HC LVI Břeclav 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Branky: 1.
Pavliš (Studený, Štefanka), 11. Studený, 40. Voznica (Szajter), 60. Diviš
(Voznica, Tomis) – 24. Piskoř, 46. Šaur (Kučera, Bolfík). Diváci: 312 *
SHK Hodonín – HC Bobři Valašské Meziříčí 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). Branky: 1. Špok (Kříž, Pokorný), 12. Kuba (Peš), 20. Špok (Pokorný), 26. Jurásek (Skočovský, Kuba), 27. Kříž (Škorik, Špok), 29. Špok (Kříž). Diváci:
1292 * VSK Technika Brno – HC Slezan Opava 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).
Branky: 7. Jurča (Zapletal), 32. Látal (Jurča, L. Odehnal) – 8. Vlašánek
(Herman, Baďura), 16. Chalupa (Tichý), 45. Černý (Vítek). Diváci: 161
* HC ZUBR Přerov – HC Nový Jičín 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). Branky: 3.
Blinka (Šťastný), 18. Kovařík, 42. Haloda (Ditrich, Brančík), 42. Šťastný
(Kolář), 53. Kovařík (Goiš, Osina) – 11. Putniorz (Prokop, Hanák). Diváci:
1157 * HC RT TORAX Poruba – HC Frýdek-Místek 3:4 (0:0, 2:1,
1:3). Branky: 30. Sedlář, 38. Pavlačka (Javín), 60. Krayzel (Javín) – 34.
Stránský (Ovšák), 53. Ivan (Stránský), 54. Richter (Vacula, Kopun), 56.
Samiec. Diváci: 379 * VHK Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (2:0,
0:2, 2:0). Branky: 12. Ambruz (Kajaba, Vaňek), 13. Vítek (Zůbek, Vrba),
51. Podešva (Zůbek), 59. Kajaba (Vaněk, Vrba L.) – 22. Jurík (Kolibár, Jedlička), 23. Kučera (Antončík). Diváci: 1148.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 32. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prostějov
Poruba
Opava
Hodonín
Technika
Přerov
Frýdek-Místek
Vsetín
Břeclav
Nový Jičín
Orlová
Val. Meziříčí

HOKEJOVÁ SOUTĚŽ JDE DO FINÁLE
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakož
to hlavní mediální partner prostějovského hokeje pro vás ve spolupráci s oddílem LHK Jestřábi
Prostějov vyhlásil soutěž o trojici
lákavých cen. Počet branek v utkání mezi Jestřáby a Frýdkem-Místkem však neuhádl nikdo a stejná
situace se opakovala i při duelech
Jestřábů na ledě Orlové, kdy všichni předpokládali, že padne minimálně šest gólů, a doma s Břeclaví,
kde naopak nikdo nevěřil, že dojde
na dvouciferný počet gólů. Podařilo se tak zatím předat pouze třetí
cenu v podobě kšiltovky a čtvrtletního předplatného Prostějovského
Večerníku za téměř přesný tip při

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

22
21
15
16
15
14
13
12
8
7
7
5

2
3
4
2
4
2
3
2
2
5
4
4

4
2
3
3
1
5
2
4
6
2
1
4

4
6
10
11
12
11
14
14
16
18
20
19

155:79
124:72
115:85
116:100
112:89
100:92
104:127
92:99
81:114
83:119
83:121
66:134

74
71
56
55
54
51
47
44
34
33
30
27

Kam příště....
33. kolo, středa 15. ledna, 18:00 hodin: HC Nový Jičín - HC Orlová, HC
Bobři Valašské Meziříčí - HC ZUBR Přerov, HC Frýdek-Místek - SHK
Hodonín, HC Slezan Opava - HC RT TORAX Poruba, LHK Jestřábi
Prostějov - VSK Technika Brno, HC Lvi Břeclav - VHK Vsetín.
34. kolo, sobota 18. ledna, 17:00 hodin: HC Orlová - VHK Vsetín, LHK
Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba, HC Slezan Opava - SHK
Hodonín, HC Frýdek-Místek - HC ZUBR Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín, HC Lvi Břeclav - VSK Technika Brno (24.1., 18:00).

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK BRANEK PADNE V
UTKÁNÍ 33. KOLA DRUHÉ
HOKEJOVÉ LIGY MEZI
JESTŘÁBI PROSTĚJOV A
TECHNIKOU BRNO?
Odpovědičitipyzasílejtenae-mail

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete
nám ale ovšem také volat na 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 STŘEDY 15.
LEDNA 2014, 18.00 hodin. Dvojici výherců budeme telefonicky
kontaktovat hned na druhý den,
tj. ve čtvrtek 16. ledna. Takže, nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe
mobilní spojení...

Jan Kolibár: „Sil máme dost a šetřit je nemusíme“
Beka Jestřábů potěšila vysoká výhra nad Břeclaví a náprava po Orlové

Prostějov - Nejpodařenější období v mužské kategorii aktuálně prožívá Jan Kolibár.
Třiadvacetiletý obránce dosud spojilil celou svou
m a výjimkou
kariéru s mateřským Prostějovem
rávená v olobyla jen část sezony 2009/2010 strávená
dvacet startů
moucké juniorce, úvodních sedmadvacet
neslo spoustohoto druholigového ročníku mu přineslo
oti Břeclavi si
tu pozitivních zápisů do statistik. Proti
stenci, což ho
připsal čtvrtou branku a sedmou asistenci,
bů, díky biřadí na třetí místo mezi beky Jestřábů,
/minus je
lanci plus čtyřiadvacet v tabulce plus/minus
dokonce ze všech zadáků nejlepší.
Jiří Možný

Z

souboji s Frýdkem-Místkem, až
do středy 15. ledna do 18.00 hodin jsou tak ve hře ještě dvě ceny.
Hlavní výhrou je replika dresu, šála
Jestřábů a roční předplatné Večerníku, druhý vylosovaný získá šálu
Jestřábů a půlroční nejen hokejový servis v podobě předplatného
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Stačí mít dobrý odhad a znát
správnou odpověď na níže
položenou otázku, zaslat ji
jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Pak jen čekat, zda-li se právě na
vás usměje štěstí při losování...

Proti Břeclavi jste brzy
prohrávali, co vás přivedlo k tak vysoké výhře?
„Dostali jsme sice gól z první akce
zápasu, ale nijak jsme nad tím nepřemýšleli. Navíc jsme během
minuty vyrovnali a první třetina
byla plně v naší režii. Dařily se nám
přesilovky, dostali jsme se do hry.
Je sice pravda, že jsme měli čtyřminutové oslabení, ale sami jsme
v něm dali gól a do ničeho jsme je
nepouštěli. V šatně jsme si řekli, že
budeme dohrávat souboje a nepolevovat, druhá třetina herně taky nebyla špatná, bohužel už to tam ale
nepadalo. Za stavu 5:1 je však těžké
stále udržet stejné tempo. Třetí třetinu jsme
se do toho ale opět dostali.“
j
Dalo se tedy pošetřit trochu sil, když bylo brzy
rozhodnuto?
„Myslím si, že sil máme dost a šetřit je nemusíme. Hrajeme na čtyři
pětky a soupeři na tři, celou sezonu se na to připravujeme. A v této

fázi sezony by mělo být
vidět, že tak trénujeme,
énujeme,
hosté nás nestíhali,
hali, byli
jsme
pořád
na puku.“
j
p
Po Vánocích
ánocích
jste začali
čali přípravu pěkně zostra,
jak jste to snášeli?
šeli?
„To je tak každou
aždou sezonu, že mezii svátky je
více tréninků. Pouze loni
tomu bylo jinak,
k, vyšly na to
vložené zápasy
y s Přerovem.
Měli jsme předtím
dtím ale pět dní
volna, takže jsme
me mohli nabrat
dost fyzických i psychických
sil, každý počítal
tal s tím, že
budou třífázové
vé tréninky.
Bez nich to nejde,
de, budeme totiž hrát až do
dubna. Přišli jsme,
sme,
mákli jsme si
a jjdeme dál.“
Vr á t i l
bych see
ještě k Orlové,,
co způsobilo ta-- Foto: Jiří Možný
kový výpadek??

„Kdybychom hráli proti Orlové
jako dnes, věřím tomu, že bychom
stoprocentně vyhráli. Těžko se to
hodnotí, nevím, proč
k tomu došlo. Přijeli jsme tam a asi
jsme si mysleli,
že to půjde samo.

trochu zvýšený hlas, abychom
se probrali, protože každý zápas
musí vypadat jinak, než ten v Orlové. Trenéři mají pravdu a proti
Břeclavi jsme to ukázali.
Mohla se tedy proti
Břeclavi
promítnouti zvýšená motivace?
„Nemyslím si, že by to
na nás mělo mít až takový vliv. Co jsme si řekli v
šatně, to chceme plnit každý
zápas, ale proti Břeclavi se
nám to povedlo líp než proti
Orlové.“
Skóroval jste při
přesilovce,
kdy

tam, nebojím se do toho jít. Jsem
vysoký, loni i předloni jsem díky
tomu dal spoustu gólů. Buď se to
ode mě odrazí, nebo to dorazí ně
někdo jiný.“
j
A kdybyste ztratili puk,
tak o to rychleji byste
musel spěchat do obrany?
„Nesmíme ztratit puk (smích).
Jedlis (Robert Jedlička - pozn. autora) by to měl jistit a je tam ještě
Cuf (Viktor Coufal - pozn. autora).
Poslední hráč nesmí nastřelit prvního bránícího.“
Teď vás čeká série soubojů s největšími konkurenty, co od toho očekáváte?

„Měli jsme předtím ale pět dní volna,
takže jsme mohli nabrat dost fyzických
i psychických sil, každý počítal s tím,
že budou třífázové tréninky. Bez nich
to nejde, budeme totiž hrát až do dubna.“
prostějovský obránce JAN KOLIBÁR
o náročném povánočním startu
„Přinese to lepší diváckou kulisu a
hokej Techniky, Hodonína,
Nějaké
šance
jsme nedali, zejména jsme ale nepředvedli výkon, na jaký jsme
zvyklí.“
y
Mělo to nějakou dohru?
„Celý mančaft jsme se sešli
a trenéři nám k tomu řekli své.
V šatně
měli
š t ě jsme
j
ěli poradu,
d bbyll

si sjíždíte před
bránu, a na modré
vás zastupuje Viktor
Coufal.
Užíváte si
možnosti
zaútočit?
„Před bránu
najíždím už
asi třetím rokem a máme nacvičené
Svědčí
č é ddva signály.
i ál S
ědčí mii tto

Přerova nám bude
vyhovovat víc. Nebude to jak
v Orlové, kde se jen bránilo. I
Břeclav sem nepřijela tak defenzivně, jak jsem předpokládal. Těšíme se na derby a tyto zápasy, je
to
t vyhecované
h
é a atraktivnější.
t kti ější

Lední hokej
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Orlová odčiněna, Břeclavi na Hané Technika hraje v Prostějově o třetí místo

podruhé HROZILA DESÍTKA
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim - Po nečekané
porážce prostějovských Jestřábů v prvním novoročním
utkání východní skupiny druhé
ligy na ledě Orlové bylo v šatně
Jestřábů trochu dusno a padaly
i pokuty! Proti Břeclavi v jednatřicátém dějství však dali prostějovští hráči na nenadálý výpadek, který čas od času postihne
sebelepší mužstvo, zapomenout.
Uběhlo přitom jen pětadvacet
sekund a z první střely na bránu
se Jihomoravané dostali do vedení. Z něj se ale Lvi neradovali
nijak dlouho, domácí hráči měli
připravenou brzkou odpověď
a ještě v první třetině pětibrankovou smrští vývoj duelu dokonale otočili. Náskok zvyšovali až
na konečných 9:2, podařilo se
jim totiž skórovat při vyrovnaném počtu hráčů, v přesilovce
i v oslabení.
Fanoušci Jestřábů byli v šoku po
předchozí porážce na ledě poslední Orlové a nestačili se divit ani
v úvodu střetnutí s Břeclaví. Časomíra neukrojila ani úvodní půlminutu, když z prostoru mezi modrou čarou a kruhy vypálil obránce
Jakub Šaur a hosté vedli. Náskok
Lvů ovšem trval jen osmačtyřicet
sekund, když bleskově z mezikruží vyrovnal Antončík. I Jestřábi
tak zužitkovali svou první útočnou
akci a v čase 1:13 to bylo 1:1.
Kormidla se pak již pevně chopili domácí hráči a pomohla jim
k tomu i nedisciplinovanost soupeře. Půl minuty po sobě putovali na trestnou lavici Medřický
za vražení a Piskoř za hákování,
nabídnutou dvojnásobnou početní výhodu zužitkoval Vladimír
Stejskal. Coufalova nepřesná
střela se od zadního mantinelu
odrazila přesně na hůl nejproduktivnějšího Jestřába, jenž z prostoru
brankoviště zakončoval do prázdné brány – 2:1.
O další tři minuty později již domácí hokejisté vedli o dvě branky.
Stejskal našel mezi kruhy Venkrbce, jenž střelou nad beton přidal
pojistku – 3:1. To však zdaleka

„Po Orlové následoval trošku zvýšený hlas, nějaké pokuty za zbytečnosti a dva tréninky zaměřené na rovnovážné situace 1:1, 2:2, 3:3.
Dneska jsme ty souboje ustáli, přehráli jsme soupeře, to rozhodlo. Po
celý zápas jsme byli lepší, měli jsme převahu a snad přes padesát střel.
Vyjma druhé třetiny nám to tam padalo a myslím si, že jsme si jednoznačně zasloužili vyhrát. Gól z první střely byl šok, ale kluci se s
tím dobře popasovali, během čtyř pěti minut to otočili a pak už to bylo
jednoznačné. Chybičky jsou tam vždycky a pořád máme co zlepšovat,
ale s výkonem musím být spokojen.“

MICHAL KONEČNÝ – HC Lvi Břeclav:
„Zápas rozhodla první třetina. Dali jsme sice rychlou branku, ale poté
dvě hned za sebou inkasovali. Domácím tam padlo úplně všechno,
přesně tohoto jsme se obávali, Když se Prostějov dostane do herní
pohody, tak už je to těžké.“
nebylo
Hosté
b l vše.
š H
té sice
i mohli
hli po
několika střelách snížit, Kocián
byl ale dostatečně pozorný a přesný, puky se tak objevovaly pouze
za zády jeho protějšků.
Těsně po skončení oslabení přidal čtvrtou branku z levého kruhu
Duba, když i poměrně snadnou
střelou z dálky a z úhlu překonal
Šurého – 4:1. To už bylo na hostujícího gólmana moc a přenechal své místo o tři roky staršímu
Miroslavu Foukalovi. Ani on ale
dlouho nevydržel s čistým kontem, ani ne po třech minutách pobytu na ledě ho překonal Vladimír
Stejskal.
A pátý zásah Prostějova stál za
to, v extralize by mohl soupeřit
o Zlatou helmu. Na trestné lavici
sice odpočíval Lukáš Luňák, jenž
dostal 2+2 minuty za hru vysokou
holí, z toho si však nic nedělal produktivní útočník s číslem 18. Nejprve vystihl na půlce rozehrávku
soupeře, poté pohodlně přešel přes
dva bránící hráče, aby pohlednou
akci zakončil excelentně provedeným blafákem do forhendu – 5:1.
Do druhé třetiny vstoupili Jestřábi
stejně aktivně, jako zakončili tu
první, a v rychlém sledu vyslali na
soupeřova brankáře několik střel,
Kvapil však i několika neortodoxními zákroky další inkasovaný gól
nepřipustil.
To nejzajímavější v této části se
tak nadlouho událo na přelomu
první a druhé poloviny utkání.
Nejprve to byl pěstní souboj Lukáše Luňáka s Jakubem Šaurem na
středovém kruhu, z něhož vyšel
vítězně hostující obránce, poté
únik Belaye s Jurajem Juríkem,

s nímž
í ž sii ležící
l ží í Foukal
F k l poradil.
dil
Jedna branka ale přece jen padla,
těsně před druhou pauzou se Břeclavi podařilo díky Procházkovi vývoj lehce zdramatizovat. Po rychlé
kombinační akci od vlastní třetiny
šli hosté tři na dva, Nedvěd kousek
za modrou přihrál na pravý kruh
Gabriškovi a ten v čase 38:17 z první a s pomocí tyče rozvlnil síť – 5:2.
V poslední třetině už to ale byli
pouze Jestřábi, kdo potěšil více
než tisícovku fanoušků. Ti neponechali nic náhodě a hned po
přestávce jim vrátil čtyřgólový
náskok Juraj Jurík. A když dostal
dvě minuty za sekání Popolanský,
podruhé se prostějovští hráči radovali při přesilovce. Kolibár opět
pracoval před bránou a na modré
ho zastupoval Coufal, právě prostějovský obránce s číslem 17 pak
dokázal poslat puk úspěšnou dorážkou do brány – 7:2.
Pak sice hráči vedoucího týmu
tabulky nevyužili druhou možnost
hry pěti proti třem, vynahradili
si to však při stavu čtyři na čtyři,
když před tím dostali dvě minuty
zadáci Jedlička s Nedvědem. To si
Venkrbec vzal puk a z pravé strany
uspěl – 8:2.
Hosté byli necelé čtyři minuty
blízko dalšímu snížení, chybělo
jim ale pár centimetrů. O závěrečný zásah se tak na počátku šedesáté minuty postaral Juraj Jurík. Od
Coufala dostal puk zpoza brány
a z první i z mírného záklonu zamířil přesně – 9:2. A protože Poruba ztratila jeden bod ve Valašském
Meziříčí, zvýšil se po středečním
jednatřicátém kole náskok Jestřábů na tři body.

Prostějov/jim – Bok po boku
se nachází trojice Opava, Hodonín, Technika Brno v souboji o třetí místo v druholigové
skupině Východ. Po dvaatřiceti kolech je na tom aktuálně
nejlépe Opava s náskokem
jednoho bodu na Hodonín
a dvou na Techniku. A právě
brněnský tým se ve středu od
18 hodin představí na prostějovském ledě, mezi oběma soupeři je aktuálně přesně dvacetibodový rozdíl.
Jihomoravané zažili úspěšný
přelom loňského a letošního kalendářního roku, kdy dokázali

postupně porazit Nový Jičín, Valašské Meziříčí i Frýdek-Místek,
o víkendu však jejich úspěšná série skončila. V přímém souboji o
třetí pozici nestačilo družstvo vedené Romanem Kaňkovským na
Opavu, které doma podlehlo 2:3.
Technika se může pyšnit prakticky vyrovnanou bilancí doma
a venku, na vlastním stadionu
získala osmadvacet bodů, z cizích
hřišť přivezla dalších šestadvacet.
Uspěla však především na ledě
nejhorších mužstev, vymykají se
z toho pouze listopadové vítězství
v Přerově 3:2 a prosincový triumf
v Hodoníně 4:2.

Ve svém prvním soutěžním
utkání v Prostějově však dokázali hráči Techniky bodovat, Vysokoškolský sportovní
klub nezlomil ani stav 3:1 na
počátku třetí třetiny a během
necelých dvou minut to bylo
3:3. O své výhře tak Jestřábi
v předposledním duelu Josefa
Málka na pozici hlavního kouče rozhodli až na nájezdy. A do
stejného rozuzlení dospěl duel i
v Brně. I tady Prostějovští vedli
3:1, ale v poslední desetiminutovce domácí srovnali a obrat
nakonec dokonali v samostatných nájezdech.

Mužstvo patřící v minulosti
na absolutní špičku skupiny
Střed se opírá o výkony zkušených třicátníků Davida Havíře
a Jana Fadrného, ke zkušeným
bývalým extraligovým hráčům
se přidávají i mladší hokejisté. Osmnáct kanadských bodů
několikanásobného vítěze nejvyšší domácí soutěže vyrovnal
v obraně teprve třiadvacetiletý
Petr Štindl, na devětadvacet
Fadrného bodů útočí i třicetiletý
Petr Jurča a třiadvacetiletý Jan
Česnek. Přes dvacet bodů se
dostal i brněnský patriot Karel
Benýšek.

„Hlavně se v soutěži udržet,“ přeje si

lídr Břeclavi Dominik Piskoř

Prostějov - V dresu Opavy naskočil do dorostenecké extraligy a ve Znojmě zažil úspěšný
přechod mezi juniory, díky angažmá v Karlových
Varech si v sezoně 2012/2013 vyzkoušel i MHL.
V mládežnické obdobě KHL tak Dominik Piskoř
(na snímku J. Možného) absolvoval daleké cesty
na východ a mohl se konfrontovat s hráči z ciziny,
po přesunu mezi muže zvolil i díky studiu angažmi Lvy je s osmamá v Břeclavi. Mezi druholigovými
dvaceti body nejproduktivnější, dvě asistence si
d Prostějova.
připsal i při vysoké porážce 2:9 od
Jiří Možný
Hned z první střely jste
se dostali do vedení, co se
pak stalo?
„Nevím, neumím si to vysvětlit.
Místo toho, abychom se zvedli, že
vedeme u prvního týmu tabulky, tak
naopak nás to položilo a hned druhé
střídání jsme inkasovali. Nemohlo
jít o podcenění, protože Prostějov
je ten nejlepší tým, co tady ve druhé lize je. Mysleli jsme si asi, že to
půjde samo. A Prostějov hrál svoji
hru.“
Měly obdržené branky
společného jmenovatele?
„Hlavní důvod byl, že jsme propadali. Jako útočníci jsme nedobruslovali a oni jezdili do přečíslení tři na
dva, v čemž jsou výborní, a umí si
to dát. Bohužel ani gólman nebyl ve
formě, byl trochu zraněný, to nám
také nepomohlo.“

Absolvosolvovali jste
tady druhý
uhý
zápas, opětt to
skončilo
vaší vysokou porážkou.
Šlo by tato
vystoupeníí
porovnat?
„První utkání,
ání, co jsme tady
dostali desítku,
tku, jsme byli úplně
odevzdaní po celý zápas. Dneska
jsme se aspoň
poň v druhé třetině semkli, vypadalo
dalo to dobře, akorát to
dál bylo
y v režii
ežii Prostějova.“
Mělili jste několik šancí na
snížení,
žení, v čem byl problém, že see vám nepodařilo duel
zdramatizovat?
ovat?
„Možná to bylo i herní pohodou.
Když prohráváte
áváte 1:5 po první třetině,
je to znát. Prostě
rostě to nebyl náš zápas.“

Jste lídr týmového hodnocení, přidal jste další body.
Jak jste celkově se svými výkony
spokojen?
„Nebylo by dobré dneska hodnotit
individuální výkony, když se prohraje 9:2. Začátek sezony byl lepší,
to jsem byl rád za to. Nyní ale budu
muset přidat, abych se do toho opět
dostal a pomohl týmu.“
ý
Máte zkušenosti z MHL, není
pro vás druhá liga
málo?
„Vydal jsem se touto cestou, jelikož jsem šel

by nějaká adekvátní nabídka do první ligy,
gy, tak bych to možná zkusil.“
Jak vychází druhá liga ze
srovnání s juniorskými
soutěžemi?
„Nebruslí se tu tolik, hráči jsou
chytřejší a víc si to dávají. Je to mužský hokej, osobní souboje, puk létá
rychle od hokejky, v juniorech se
více bruslilo.“
když jste byl členem juniorky
Karlových Varů, s
o
kým jste se stihl potkat?
„Viděli jjsme tréninky „A“-týmů
potkali jsme se například s
KHL, po
Petružálkem, Kovalčukem, panem
Petružálk
Říhou, jenž
je tehdy trénoval Petro-

„Teď je zkouškové období a bojuju,
pokud bych však se školou nepokračoval
a přišla by nějaká adekvátní nabídka
do první ligy, tak bych to možná zkusil.“
nejproduktivnější břeclavský Lev DOMINIK PISKOŘ
bojuje v plánech do budoucna mezi hokejem a studiem

na vysokou školu do Brna a při ní
by to nešlo skloubit
s první ligou. Teď je
zkouškové období a bojuju, pokud bych však se
školou nepokračoval a přišla

hrad. Jso
Jsou to dobré zkušenosti a za
tu sezonu jsem strašně rád,“
Aktuálně jste devátí
A
a Vsetín se vzdaluje, jak to
vidíte s vvyhlídkami na play off?
„Co jsem se díval, tak týmy ze
spodku tabulky opět vyhrály,
musíme se tedy dívat spíše dolů.
Naším hhlavním cílem není postup
do play off, ale hlavně se
v soutěži udržet.“

Prostějov po dvou a půl měsících nebodoval! Mladí Jestřábi třikrát úspěšní, porazili i Slavii
Jestřábi padli na Lapači i podruhé...
JIŘÍ WEINTRITT – VHK Vsetín:

Vsetín, Prostějov/jim - Na úzkém vsetínském kluzišti se
prostějovským hráčům v aktuální sezoně vůbec nedaří. Na
Lapači prohráli v polovině října
2:4 a navíc na dlouhou dobu
přišli o dva hráče, identické
skóre se zrodilo i při druhém
výjezdu Jestřábů uplynulou
sobotu na Valašsko. Po devatenácti duelech v řadě, v nichž
dokázal lídr druhé ligy bodovat,
tak poprvé od domácí porážky
s Porubou vyšel zcela naprázdno. O náskok na čele tabulky
však tým Petra Zachara po
dvaatřicátém kole východní
skupiny druhé ligy nepřišel,
druhé Porubě se totiž naštěstí
vedlo obdobně.
Jiskřivé utkání naplněné spoustou
trestů a jednou regulérní bitkou
nabídlo tři zcela odlišné třetiny.
V té první začali oba týmy pěkně
zostra a v polovině druhé minuty to
mohlo být už 1:1. Nejprve se hosté
prokličkovali až před gólmana, na
jeho beton si však nepřišli, o chvíli
později na opačné straně si Kocián
poradil s nájezdem bývalého
Jestřába Mikšovského.
Jestřábi pak nevyužili možnost tří
na jednoho, když se Stejskalovi
nepodařilo překonat Hromadu,
o chvíli později sice dopravili puk
do brány, stalo se tak ale rukou
a dorážka Venkrbcovy střely
platit nemohla. Velkou možnost
ke skórování dostali díky minutové početní výhodě o dva hráče
i Vsetínští, prostějovští hráči se ale
pozornou hrou bez výraznějších
potíží ubránili.
Na počátku druhé poloviny první
třetiny už ale Jestřábi čisté konto
neuhájili a domácí si dvěma
slepenými brankami v rozmezí
jedné minuty vytvořili náskok 2:0.
Vaněk sice nejprve mířil jen do
břevna, chvíli po něm ale Ambruz

„Dnes jsme prožili krásný, bojovný večer s kvalitním soupeřem. Vyjímalo
se z toho pouze prvních pět minut druhé třetiny, kdy jsme si museli vzít
time out a připomenout pánům, kvůli čemu tady jsme a co chceme.
Myslím, že další klíčový moment byl před koncem zápasu, kdy měl soupeř dlouhou přesilovku pět na tři. Velmi kvalitní práci odvedl Ševčík a podařilo se nám to uhrát bez inkasovaného gólu. Pochvala ale patří celému
týmu. Teď to chce dnešní body potvrzovat i v zápasech venku.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání se mi hodnotí těžce, protože si myslím, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem.Vsetín byl ale důraznější a dal o dva góly víc. Zejména ve druhé části nás zbrzdila také zbytečná vyloučení, díky kterým se domácí vymanili
z našeho tlaku. Nejdůležitější ale bylo, že jsme nevyužili naše šance. Celkově to
bylo zajímavé a vyrovnané utkání, jen je škoda, že odjíždíme bez bodu.“
úspěšnou dorážkou otevřel skóre
a sedmačtyřicet sekund nato baseballovým úderem zvýšil Vítek.
V závěrečných pěti a půl minutách se domácí Vsetín dopustil
hned tří nedovolených zákroků
a vedoucí mužstvo tabulky je
dokázalo potrestat. V první části se
to ještě nepovedlo, při pokračování
třetího trestu krátce po přestávce
už však ano. Kolibár totiž na modré zastavil vyhození domácích
a z dorážky jeho střely potvrdil velkou střeleckou pohodu Juraj Jurík,
v uplynulém týdnu dal ve dvou zápasech tři branky a celkově se trefil
potřetí v řadě. A jen čtyřiačtyřicet
sekund po něm se prosadil i Frank
Kučera, bod za asistenci si připsal
Šimon Antončík.
Stav 2:2 hostům ale nestačil a i
nadále se tlačili do útoku. Ihned
zahodili jednu gólovku, když Jurík tentokrát nezamířil do odkryté
klece, vzápětí Belay svou střelou
orazítkoval obě tyče a pak puk
zamířil ven. Domácí trenéři si tak
museli vzít oddechový čas, jenž
jeho hráčům pomohl. I tak si ale
hráči Prostějova vytvořili několik
dalších možností.
Branka již ve druhé třetině nepadla,
diváci se ale rozhodně nenudili.
Podstatný moment přišel zkraje druhé poloviny střetnutí, když
Mikšovský zajel mimo brankoviště
do Kociána. To si nenechal nijak
líbit Jedlička a oba inkasovali trest
na pět minut a do konce utkání.

Zkraje poslední dvacetiminutovky
se předvedli oba gólmani ani jeden
z týmů k tomu nevyužil po jedné
početní výhodě. Vyrovnaný stav
tak vydržel až do poloviny jednapadesáté minuty, kdy se domácím
podařilo zužitkovat ponechanou
výhodu. Hosté ale ještě měli dost
času a možností, jak se stavem 2:3
něco udělat.
Poprvé se tak stalo prakticky
okamžitě při vlastním oslabení
a přečíslení dva na jednoho, podruhé čtyři a půl minuty před koncem při třičtvrtěminutové šanci
pěti proti třem. Jestřábi však bez
ustání ztroskotávali na gólmanovi
Vsetína Hromadovi a především
jeho zásluhou drželi domácí náskok. Jelikož pak fauloval Černý
a hosté poté špatně střídali,
naskytla se stejná možnost i
domácím. Vsetínští ji na rozdíl od
svého prvního pokusu proměnili
a v předposlední minutě své vedení čtvrtou brankou pojistili.
I po dvaatřiceti kolech je však
mezi prvním Prostějovem
a druhou Porubou tříbodová
mezera, Slezané totiž nestačili
na Frýdek-Místek, s nímž
se v tomto ročníku dělí
o domácí prostředí. Frýdečtí
sice prohrávali 1:2, leč v rozmezí
třiapadesáté a šestapadesáté
minuty hned třikrát skórovali
a Poruba dokázala na
konečných 3:4 zkorigovat až
v poslední minutě.

Jaroměř, Opava, Skuteč, Prostějov/jim – Jedno první, jedno druhé a jedno třetí místo vybojovaly
žákovské výběry prostějovských
Jestřábů na sérii povánočních
turnajů. Vše začali čtvrťáci třetím
místem v Jaroměři, následovalo
druhé místo třeťáků v Opavě
a úspěšné turné uzavřel triumf
třeťáků ve Skutči.
Do Jaroměře se na konci prosince sjela
pětice týmů, které se utkaly systémem
každý s každým. Jestřábci začali turnaj
vítězně, družstvo vedené Lukášem
Majerem zdolalo brněnské týmy
Warrior i Techniku. Následovala sice
velice těsná porážka s Hradcem Králové, o ní ale celkoví vítězové rozhodli
až pět minut před koncem. Na závěr
se prostějovští čtvrťáci utkali s domácí Jaroměří o celkové druhé místo
a zrodila se remíza, jež více vyhovovala Východočechům.
„Jednalo se o první akci hráčů na
velkém hřišti, kdy nás čekal přechod
z minihokeje. Turnaj sloužil pro
nabrání herní zkušenosti a praxe
a odehráli jsme čtyři výborné zápasy. Kluci nás svými výkony trošičku i překvapili,“ hodnotil spokojený trenér prostějovských mladíků
Lukáš Majer.

Výsledky Jestřábů v Jaroměři
LHK Jestřábi Prostějov – HCM
Warrior Brno 6:3, - VSK Technika Brno 4:2, - HC Královští
Lvi Hradec Králové 3:4, - HCM
Jaroměř 2:2.
Sestava Jestřábů: Kudláček –
Pekr, F. Řepa, Holub, Slováček,
Pospíšilová, Fiala, Wind, Hrubanová, Dohnal, Gratzer, Hračová,
Machovský.
Konečné pořadí turnaje: 1.
Královští lvi Hradec Králové, 2.
HCM Jaroměř, 3. LHK Jestřábi
Prostějov, 4. HC Warrior Brno, 5.
VSK Technika Brno.
Radost měl pochopitelně ze dvou
výher, vysoko však hodnotil i výkony ve zbývajících dvou duelech.
„Kluci si mnohdy sáhli až na dno
svých sil, ale vidět hráče v osmi letech, jak si pro tým lehnou do střely,
pomohou jeden druhému, je pro nás
trenéry jedna z nejsladších odměn,“
ocenil velkou obětavost.
Jestřábi si z Jaroměře odvezli i jedno individuální ocenění. Nejlepším
hráčem celého turnaje byl totiž vy-

Bronzoví. Z turnaje v Jaroměři se mladí Jestřábi vrátili jako třetí.
hlášen prostějovský obránce Filip
Řepa. „Filipovi turnaj sedl. Výborně si plnil své povinnosti dozadu
a především pomohl týmu brankami v útoku. Ocenění mu patří právem,“ chválil Lukáš Majer.
I v Opavě vystoupali Jestřábi na stupně vítězů, bylo z toho stříbro. Klání se
zúčastnilo kvarteto výběrů a nejlépe se
vedlo domácím. Hned za nimi ovšem
skončili prostějovští hráči, kteří dokázali těsně zdolat Šumperk a vysoko si
poradit s Frýdkem-Místkem.
„Šlo o krátký, ale hodně kvalitní
turnaj hráčů ročníku 2005. Domácí
klub měl turnaj výborně připravený
a musím uznat, že zápasy, jako jsme
odehráli se Šumperkem a Opavou,
v soutěži chybí. Jsem moc rád, že
jsme se turnaje zúčastnili,“ pochvaloval si správné rozhodnutí a přínosná
střetnutí kouč Jestřábů Lukáš Majer.
Do týmu se mu navíc již nyní povedlo zařadit i hráče ročníku 2006.
„Bohužel jim chybí rok a půl naší
práce, ale na to, že stabilněji s námi
trénují teprve od srpna, klobouk
dolů,“ vysekl jim poklonu.

Výsledky Jestřábů v Opavě
LHK Jestřábi Prostějov - HK MD
Šumperk 8:6, - HC Frýdek-Místek 21:2, - HC Slezan Opava 5:12.
Sestava Jestřábů: A. Dybal – Fiala, Grulich, Pospíšilová, Dohnal,
Žák, Florýk, M. Řepa, Kubík, V.
Dybal.
Konečné pořadí turnaje: 1. HC
Slezan Opava, 2. LHK Jestřábi
Prostějov, 3. HK MD Šumperk, 4.
HC Frýdek-Místek.

Vrcholné představení třeťáků
ovšem přišlo až krátce po opavském turnaji – ve Skutči. Na Chrudimsku se sešlo celkem osm celků
a po pěti drtivých výhrách připadla
trofej pro vítěze Prostějovu. Jestřábi byli zcela suverénní a ve skupině
je nezastavila Slavia Praha, Skuteč
ani Vimperk, obdobně dopadla i
Chrudim v semifinále a opět Vimperk ve finále. Všichni soupeři
dostali naloženo dvouciferný počet
branek.
„Turnaj ve Skutči pro nás byl příjemnou změnou, protože jsme se
mohli poměřit s týmy z východních
Čech a já osobně jsem byl na tuhle
konfrontaci hodně zvědavý. Turnaje
se zúčastnila i Slávie Praha, což je
v Česku top klub a s námi se moc
srovnávat nemůže. Ukázalo se, že
cesta, kterou razíme, je více než
správná,“ měl důvody k naprosté
spokojenosti kouč mladých Jestřábů
Lukáš Majer.
Nejenže jím vedený výběr nenašel
přemožitele a s přehledem celkově
vyhrál, v pěti zápasech navíc dosáhl skóre 58:11. „Pro kluky to byla

Foto: LHK Jestřábi Prostějov
taková odměna za půl sezóny. Během pěti měsíců se nám povedlo
odehrát sedm turnajů a kromě čtvrtého místa ve Valašském Meziříčí
jsme pokaždé byli na medailových
pozicích,“ pochlubil se úspěšnou
bilancí Majer.
To podle něj žáčky motivuje a dodává jim stále větší chuť do hokeje,
jen za polovinu sezony sehráli pětapadesát střetnutí.
Na turnajích v Opavě a ve Skutči
měl prostějovský klub zastoupení
i prostřednictvím „B“-týmu složeného převážně z hráčů o rok či
dva mladších. „Pro ročníky 2006
skoro žádné turnaje nejsou, když
je proto možnost, vezmeme i je.
Sice vinou věku nestačí vyspělejším soupeřům, ale získávají herní
praxi, z čehož budou těžit,“ zmínil
Majer s tím, že to navíc pomáhá
tvořit lepší image oddílu. „Když
přijedete na turnaj minihokeje a se
dvěma týmy, v jeden den zaměstnáte přes dvacet dětí. Dobře to vypadá a klukům pomáhá,“ upozornil hlavní trenér třetí a čtvrté třídy
Lukáš Majer.

Výsledky Jestřábů ve Skutči
Skupina: LHK Jestřábi Prostějov - HC Slavia Praha 12:2, - HC Skuteč
10:1, - HC Vimperk 12:2. Semifinále: LHK Jestřábi Prostějov - HC Chrudim 13:4. Finále: LHK Jestřábi Prostějov - HC Vimperk 11:1.
Sestava Jestřábů „A“: A. Dybal – Fiala, Grulich, Pospíšilová, Dohnal,
Žák, Florýk, M. Řepa, Kubík, V. Dybal. Sestava Jestřábů „B“: Černý
– Jelínek, Nazad, Šilhánek, Šandera, Seidl, Miškovský, Veselý, Ševčík,
Němec, Šindler, Vronka, Dostálek, Mojžíšek, F. Holub.
Konečné pořadí turnaje: 1. LHK Jestřábi Prostějov, 2. HC Vimperk, 3. HC
Chrudim, 4. KLH Vajgar Jindřichův Hradec, 5. HC Skuteč, 6. HC Slavia Praha, 7. TJ Spartak Nové Město nad Metují, 8. LHK Jestřábi Prostějov „B“.

Basketbal

91 ARIETE PROSTĚJOV
79 SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM
poločas: 48:32
čtvrtiny: 21:20,27:12, 21:21, 22:26
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

51/25:48/23
7:8
25/20:11/9
38:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

19:9
15:24
10:11
20:18

Sestava a body Prostějova:
16
16
13
12
11

Trenér: Zbyněk Choleva

Slez
e ákk Pav
avel
vel
1111
Marko
Ma
rk Rooman
man
ma
7
Brat
Br
atče
čeenk
nnkkoovv Voj
ojtě
jtě
těcchh 5
Krrat
atoc
toc
o hv
hvíl Jan
hvíl
a
0
PPoolááše
šek Rudoolff
0

Prášil Jaroslav
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Sestava a body SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM:
Mitchell Kwamain 30, Emerson Austin James 18, Steffeck Michael 9, Lewis Jr.
Vernon Wade 7, Šteffel David 7, Krakovič Jakub 4, Slunečko Marek 4, Bejček
Jan 0, Dvořáček Jan 0, Hejl Vladimír 0, Musel Richard 0, Žampach Adam 0
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Prostějovští basketbalisté si připsali další dvě
vě výhry

KÁDR ARIETE ZŮSTANE BEZE ZMĚNY
Výkony ligového týmu v první polovině základní
části sezony vyhodnotilo vedení prostějovského
klubu. Pokud nepřijde nějaké nepříjemné zranění některého z hráčů, nebude do sestavy v dalším průběhu Mattoni NBL zasahovat. O medailový úspěch bude usilovat prověřená sestava.
Prostějov/lv

Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek.
Diváci: 500
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. ledna 2014

„Probírali jsme možnost doplnění na postu rozehrávače,
kde se střídají Roman Marko
s Pavlem Slezákem, který k nám
přišel především jako křídelník.
Spolupráce obou hráčů ale celému týmu vyhovuje, není důvod
nic měnit,“ prohlásil předseda
Ariete Prostějov Ivan Pospíšil.
„Momentálně je kádr uzavřený.
Ke změně by mohlo dojít pouze
ve chvíli, kdyby přišlo dlouhodobé zranění, což si pochopitelně
nikdo nepřeje,“ dodal Pospíšil.

V předcházejícím průběhu ligového ročníku Marko nechyběl ani v jenom utkání, nejužitečnější hráč týmu Slezák
musel kvůli menším zdravotním problémům vynechat tři
zápasy. V nich na rozehrávce
vypomohl Jaromír Bohačík.
„Je to dobrá alternativa, kdyby se něco podobného ještě
přihodilo,“ poznamenal šéf
klubu.
Možnost využití křídelníků na postu rozehrávače
usnadnil návrat Jaroslava
Prášila do sestavy. Kapitán

Jasná partie. Svěřenci
kouče Cholevy neponechali
ve středu nic náhodě a i přes
těžké osobní souboje si připsali další vítězství v Mattoni
NBL.
Foto: www.orliprostějov.cz
Orlů se po vleklém zranění
dostává do herního rytmu a na
křídle díky tomu může rotovat
více basketbalistů.
„Vždy je dobře, když máte
plnou střídačku a nikdo není
na marodce. Můžete měnit

rytmus hry, nechat odpočinout
nejvíce vytížené hráče. Nebo i
upravovat taktiku nebo soupeři vnutit změnu jeho herního
projevu. Třeba možnost nasazení Jardy Prášila je dobrá
například proto, abychom

přinutili soupeře více otevřít
obranu. Každý ví, že je to dobrý střelec z dálky, a musí se k
němu někdo vysunout, což
přinese více prostoru třeba pro
pivoty,“ řekl trenér Prostějova
Zbyněk Choleva.

USK PRAHA

86 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 38:51
čtvrtiny: 18:22, 20:29, 29:19, 16:16
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

45/28:41/20
7:7
8/6:28/25
33:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:10
23:17
7:7
13:10

Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Benda
Diváci: 500

Sestava a body USK PRAHA:
Chán Aleš 21, Mareš Michal 17, Šotnar Michal 11, Votroubek Stanislav 9,
Feštr Lukáš 6, Slavík Jiří 6, Vocetka Michal 5, Cvek Viktor 4, Křivánek Jan
4, Grunt Pavel 0, Truhlář Daniel 0

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

koše Mattoni nbl v číslech:
23. kolo: Děčín - Pardubice 83:86 (28:28, 50:49, 67:71). Nejvíce bodů: Soukup 23,
Venta 13, Vyoral 10 - Sanders 24, Peterka 17, Nelson 12, Pospíšil 11. Rozhodčí: Vondráček, Hošek, Heinrich. Fauly: 20:22. Trestné hody: 17/13 - 18/12. Trojky: 8:10 * Opava - USK Praha 96:71 (27:26, 52:34, 74:52). Nejvíce bodů: Šiřina 18, Dukanovič 17,
Dokoupil 16, Kramný a Sokolovský po 14, Blažek 13 - Vocetka 16, Chán 15, Šotnar
12, Slavík 10. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Remenec. Fauly: 23:24. Trestné hody: 24/20 25/19. Trojky: 12:4 * Prostějov - Ústí nad Labem 91:79 (21:20, 48:32, 69:53). Nejvíce
bodů: Bohačík 16, Kohout 16, Pandula 13, Švrdlík 12, Nečas a Slezák po 11 - Mitchell 30,
Emerson 18, Steffeck 9. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek. Fauly: 15:24. Trestné
hody: 25/20 - 11/9. Trojky: 7:8 * Jindřichův Hradec - Ostrava 83:94 (24:21, 50:51,
70:75). Nejvíce bodů: Vošlajer 19, Rolls 16, Tracey 14, P. Novák 13 - Jurečka 23, Ruach
17, Zbránek 16, Číž 14, Willman 12. Rozhodčí: Hruša, Kapl, Komprs. Fauly: 30:20.
Trestné hody: 21/15 - 31/25. Trojky: 8:11 * Svitavy - Brno 98:101 (20:22, 42:50, 73:71).
Nejvíce bodů: Kyles 28, Moravec 20, Jelínek 16, Kornowski 16 - Geiger a McClain po
19, Bašta 16, Honomichl 12, Marič a Zachrla po 10. Rozhodčí: Kučera, Kapoun, Kapaňa.
Fauly: 31:26. Trestné hody: 29/18 - 35/23. Trojky: 8:9.
24. kolo: USK Praha - Prostějov 83:86 (18:22, 38:51, 67:70). Nejvíce bodů: Chán
21, Mareš 17, Šotnar 11 - Slezák 17, Bohačík a Kohout po 15, Pandula 14. Rozhodčí: V. Lukeš, Kučera, Benda. Fauly: 23:17. Trestné hody: 8/6 - 28/25. Trojky: 7:7 *
Ostrava - Opava 83:87 (20:15, 34:45, 58:63). Nejvíce bodů: Alič 21, Willman 18,
Zbránek 17, Číž 11, Ruach 10 - Šiřina 21, Blažek 19, Dokoupil 16, Sokolovský 15.
Rozhodčí: Paulík, Kapl, Kapaňa. Fauly: 27:19. Trestné hody: 20/16 - 36/26. Trojky:
9:9 * Kolín - Děčín 79:83 (18:22, 33:43, 57:60). Nejvíce bodů: Zuzák 17, Ličartovský
16, Horák a A. Mitchell po 10 - Landa 20, Vyoral 16, Bažant 13, Stria 12, Bosák 10.
Rozhodčí: Dolinek, Baloun, Jeřáb. Fauly: 20:19. Trestné hody: 13/11 - 15/11. Trojky:
6:4 * Pardubice - Jindřichův Hradec 104:74 (24:9, 49:32, 76:51). Nejvíce bodů:
Nelson 29, Peterka a Šoula po 12, Pospíšil 10 - Tracey 17, Fröhde a Laroche po 14,
Pavlík 12. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Znamínko. Fauly: 23:15. Trestné hody:
12/9 - 20/13. Trojky: 9:9.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 24. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ČEZ Basketball Nymburk
Ariete Prostějov
BK Děčín
BK JIP Pardubice
BK Opava
BK Sluneta Ústí nad Labem
NH Ostrava
BC Farfallino Kolín
USK Praha
Quanto Tuři Svitavy
MMCITÉ Brno
BK Lions Jindřichův Hradec

11
23
23
23
22
22
22
22
24
22
23
23

11
18
15
15
14
14
10
10
7
6
5
5

0
5
8
8
8
8
12
12
17
16
18
18

997:654
1876:1623
1901:1758
1903:1761
1841:1657
1738:1733
1779:1778
1695:1741
1766:1991
1672:1847
1706:2003
1710:2038

100
78,3
65,2
65,2
63,6
63,6
45,5
45,5
29,2
27,3
21,7
21,7

KAM PŘÍŠTĚ
25. kolo, středa 15. ledna 2014, 18:00 hodin:
Opava - Pardubice, Prostějov - Ostrava (17:00), Svitavy - USK Praha, Brno Ústí nad Labem (18:30), Jindřichův Hradec - Kolín (19:00)
26. kolo, sobota 18.ledna 2014, 18:00 hodin:
Ostrava - Svitavy (17:30), USK Praha - Brno (19.1., 17:30), Kolín - Opava
(17:45), Děčín - Jindřichův Hradec, Pardubice - Prostějov

DOBRÝ LOS! Ariete v pohárovém

čtvrtfinále čeká soupeř z druhé ligy

Děčín/lv - V poločase duelu
třiadvacátého kola Mattoni
NBL mezi Děčínem a Pardubicemi sportovní ředitel ligy
Zdeněk Ringsmuth vylosoval čtvrtfinálové dvojice pro
turnaj Final-8 Poháru České
pošty, který se odehraje od
6. do 8. února v Jindřichově
Hradci a Českých Budějovicích.

V Jindřichově Hradci si to nejdřív
rozdají ústecké Pandy s Opavou
a po nich přijde na řadu utkání
obhájce trofeje z Nymburka s
domácími Lions. V Českých
Budějovicích se utká Prostějov
s vítězem základní části poháru
(Domažlice, Žďár nad Sázavou
nebo Valašské Meziříčí) a Děčín
s Pardubicemi. „Na první kolo je
to dobrý los. Pohárovou soutěž

bereme se vší vážností a chceme
se probojovat co nejdále,“ řekl
předseda prostějovského klubu
Ivan Pospíšil.
Do Final-8 se kvalifikovalo šest
nejlepších celků NBL po 22.
kole, dále držitel divoké karty
ČBF Jindřichův Hradec a osmičku doplní vítěz základní části poháru, což bude někdo ze tří výše
zmíněných druholigistů.

Program čtvrtfinále 6. února:

15.00 hodin Ariete Prostějov - vítěz základní části poháru
(v Českých Budějovicích)
16.00 hodin Sluneta Ústí - BK Opava (v Jindřichově Hradci)
18.00 hodin BK Děčín - BK JIP Pardubice (v Českých Budějovicích)
19.00 hodin ČEZ Basketball Nymburk - Lions (v Jindřichově Hradci)
Ve Final-8 se tak poprvé objeví
celek až z třetí nejvyšší soutěže.
Při losu byly nejlepší čtyři celky
z NBL v prvním koši (Nymburk,

Prostějov, Děčín, Ústí), zbylé
kvarteto (Pardubice, Opava, Lions a vítěz základní části poháru)
patřilo do koše druhého.

Orli zahnali Pandy do kouta ve druhé čtvrtině
Prostějov/lv – Ve středečním
souboji třiadvacátého kola
týmů z předních pozic ligové
tabulky Mattoni NBL si basketbalisté Ariete Prostějov
poradili s Ústím nad Labem.
Domácí nakonec zvítězili
91:79, když si přes polevení
v závěru pohlídali dříve vybudovaný náskok.Hosté začali
odvážně, když díky svému
nejlepšímu hráči Mitchellovi
zaznamenali v úvodu pět bodů
v řadě a i když se domácí hodně

snažili, nebyli schopni hosty
přehrát. Ti si udržovali vedení,
které narostlo až na sedm bodů
11:4 a posléze 20:14. Teprve
za tohoto stavu se Orli rozjeli
a sedmi body v řadě otočili na
21:20 na konci první čtvrtiny,
na což navázali hned v úvodu druhé, když své vedení
okamžitě začali zvyšovat.
V 15. minutě se po trojce
Bohačíka ocitli v dvouciferném vedení a svůj náskok
nadále zvyšovali, až dosáhli
poločasového stavu 48:32. Úsek
od poloviny první periody až do
poloviny zápasu basketbalisté
Ariete vyhráli poměrem 34:12
a získali prakticky rozhodující
náskok.

I přes slušný náskok v poločase
i po změně stran Hanáci
pokračovali v dobré kombinační
hře a důrazní byli také v obraně.
Ve 28. minutě se díky tomu
propracovali k průběžnému
výsledku 67:41. Pak ale domácí
sestava polevila a ústecké Pandy začaly svoji ztrátu pomalu
stahovat. Po sérii 2:12 to bylo
ve 30. minutě 69:53
Severočeši se snažili utkání
zdramatizovat také v poslední
čtvrtině. Pomohly jim k tomu
čtyři trojky. Po té poslední se
hosté dostali až na rozdíl čtyř
bodů. Jejich naději pohřbila
následná trojka Bohačíka, která
Ariete nasměrovala k dalšímu
ligovému vítězství.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem rád, že se nám podařilo zvládnout utkání
soupeřů z horních pater tabulky. Rozhodla druhá
čtvrtina, v níž jsme dobře bránili a dařilo se nám
i střelecky. Měli jsme hodně dvouciferných
střelců a hráči Ústí nevěděli, koho mají bránit.
Pod dojmem vysokého náskoku hráči povolili pod vlastním košem
a zvolnili v ofenzivě. To by se nemělo stávat. Byli jsme až příliš
v pohodě.“
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
„Měli jsme sice dobrý vstup do zápasu, ale
v rozmezí 5. a 30. minuty nám to nešlo v obraně.
Nehráli jsme s takovou energií jako v domácích
zápasech. Tým se přesto dokázal vrátit a snížit
hrozivou ztrátu. Na víc už chyběly síly. Doplatili
jsme na to, že utkání nevyšlo ani jednomu z našich pivotů. Dlouho
všechno táhnul Mitchell, až v závěru se k němu přidal Emerson. To
už ale bylo pozdě.“

Ariete se Na Folimance na úspěch nadřelo
Praha/lv - Možná až
nečekaně vyrovnaný zápas
absolvovali
basketbalisté
v rámci 24. kola Mattoni
NBL na půdě USK Praha.
Vysokoškolákům se v poslední době nedaří, proti Ariete ale podali bojovný výkon
a šanci na vítězství ztratili až
v samotném závěru. Hanáci
vyhráli těsně 86:83.Pražané
začali slibně především díky
bodové produkci Chána, který
nastřílel 6 bodů v řadě, jenže

pak rozhodčí viděl v druhé
čtvrtině jeho třetí faul a musel střídat. Prostějov hojně
využíval v útoku své pivoty,
ale především padesátiprocentní úspěšnosti trojek za
poločas. USK drželo krok
se soupeřem téměř stále na
rozdílu deseti bodů, přesto v
poločase vedli Orli 51:38.
Domácí se perou se svou
výkonností, ale bojují. To
předvedli v třetí čtvrtině,
kterou vyhráli 29:19 a vrátili
se zpět do utkání. Začalo
se téměř od začátku. Velmi
pohledné a dramatické utkání plné pohotových akcí
na obou stranách dospělo do
dramatické koncovky. Dvě
minuty před koncem byl stav

81:82, když Mareš proměnil
trojku a na Folimance bylo
cítit, že by vysokoškoláci
Prostějov mohli zaskočit.
Jenže Prostějov podržel
Slezák, který delší dvojkou
zvýšil na rozdíl tří bodů. Na
druhé straně kontroloval Chán
a domácí museli faulovat.
Slezák se však z čáry trestného hodu nemýlil a výsledný
stav byl tedy 83:86.
Výsledek
duelu
určily
především trestné hody. Orli
si agresivitou pod útočným
košem vynutili 28 šestek a v
pětadvaceti případech byli
úspěšní. Domácí měli k dispozici pouze osm pokusů.

Očima trenérů

Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
„Bylo to jako na horské dráze. Vyhráli jsme
v Hradci a pak hráli špatně v Opavě. Dnes
nás čekal těžký soupeř a to jediné, co se nám
dnes nepodařilo, bylo vyhrát. Na konci, když
se rozhodovalo, Prostějov dal koš a proměnil
důležité šestky. My měli pár příležitostí dostat je pod tlak, ale ty
jsme nevyužily. Když jeden tým hází 28 trestných hodů a ten druhý
osm, vyhrává se těžce. Jsem spokojen s naším výkonem, ale ne s
výsledkem.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„První poločas byl dobrý a to jak v útoku, tak
v obraně. Ty poslední dvě minuty první půle
naznačily, že v obraně můžeme mít problém a
bohužel jsme ho měli a to celý druhý poločas.
Domácí naše chyby dokázali potrestat a drželi se
v utkání. Naštěstí se nám dařilo v útoku. Dali jsme téměř devadesát
bodů a to bylo rozhodující.“
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FUTSAL V ČÍSLECH
1.A TŘÍDA

sobota 11. ledna 2014, Kostelec na Hané

AC VYPRAHLO Konice – FC RELAX „A“ 1:5, MECHECHELEN – FC ANDĚL 0:2, SK
ARISTON 92 „A“ – AC VYPRAHLO Konice 4:5, FC RELAX „A“ – MECHECHELEN 1:0, FC
ANDĚL – AC VYPRAHLO Konice „A“ 7:2, SK ARISTON 92 „A“ – MECHECHELEN 5:10.

Konečná tabulka:
1. FC ANDĚL Prostějov
5
4
1
0
19:8 13+4 17
2. FC RELAX Prostějov „A“
4
3
0
1
9:6 9+3 12
3. MECHECHELEN Prostějov 5
3
0
2 18:10 9+0 9
4. SK ARISTON Prostějov 92 „A“5
2
0
3 18:20 6+1 7
5. AC VYPRAHLO Konice
5
2
1
2 14:21 7+0 7
6. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 3
1
1
1
7:6 4+0 4
7. BOTAFOGA Prostějov
3
1
0
2
7:9 3+0 3
8. AC ZAVADILKA 2000 „A“ 3
0
0
3
4:7 0+2 2
9. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
0
1
2
5:14 1+0 1
Poznámka: Poznámka: Předposlední sloupec udává body získané v nadstavbové části + bonifikační body, poslední sloupec pak body celkem.
2.A TŘÍDA

neděle 12. ledna 2014, Prostějov

MK BRODEK u PV – SOKOL Zdětín 6:2, DYNAMO Zdětín – BVD 0:1, FC HVOZD – FC
FONTÍK 0:2, SOKOL Zdětín – DYNAMO Zdětín 1:2, FC FONTÍK – MK BRODEK u PV 3:1,
BVD – FC HVOZD 3:1, DYNAMO Zdětín – FC FONTÍK 0:3, FC HVOZD – SOKOL Zdětín
7:3, MK BRODEK u PV – BVD 6:6, FC RELAX „B“ – SEXMERALDA Prostějov 1:2, AC
ZAVADILKA 2000 “B” – TORPEDO Prostějov 3:1, FC RELAX „B“ – AC ZAVADILKA 2000
„B“ 2:1, SEXMERALDA Prostějov – TORPEDO Prostějov 2:2, TORPEDO Prostějov – FC
RELAX „B“ 7:6, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – SEXMERALDA Prostějov 0:5 kontumačně.

1. BVD
2. MK BRODEK u PV
3. FC FONTÍK
4. FC RELAX Prostějov „B“
5. DYNAMO Zdětín
6. SEXMERALDA Prostějov
7. FC HVOZD
8. AC ZAVADILKA 2000 „B“
9. SOKOL ZDĚTÍN
10. TORPEDO Prostějov

Konečná tabulka:
6
5
1
6
4
1
6
3
1
6
3
0
6
3
0
6
2
2
6
2
0
6
2
0
6
2
0
6
1
1

0
1
2
3
3
2
4
4
4
4

24:17
24:16
20:16
16:13
13:14
16:15
14:15
14:18
22:27
14:26

16
13
10
9
9
8
6
6
6
4

3. TŘÍDA

neděle 12. ledna 2014, Němčice nad Hanou

SK ARISTON 92 „B“ – MEDVĚDI Prostějov 4:2, BEDIHOŠŤ – ATLETICO Smržice 1:5, SK
ARISTON 92 „B“ – FC MASUCKER 4:2, BEDIHOŠŤ – MEDVĚDI Prostějov 6:4, ATLETICO
Smržice – SK ARISTON 92 „B“ 3:4, FC MASUCKER – BEDIHOŠŤ 1:7.

Průběžná tabulka:
1. FC MENPHIS
2. SK ARISTON Prostějov 92 „B“
3. ATLETICO Smržice
4. SOKOL BEDIHOŠŤ
5. FC LABENECH
6. INDIANA Plumlov
7. FK AGRO Vláčil Čehovice
8. MEDVĚDI Prostějov
9. FC MASUCKER

3
3
4
3
2
3
2
2
2

3
3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
1
2
2
2
2

10:1
12:7
14:9
14:10
5:5
4:12
2:5
6:10
3:11

9
9
6
6
3
3
0
0
0

Liga VETERÁNŮ

neděle 12. ledna 2014, Němčice nad Hanou

FC ŽELEČ – BEXIM PALETTEN 3:5 (2:5), Konšel 2, Krištofík – Hodulák 2, Začal 2, V.
Kučera, MAČKALSTAV – FC RELAX Prostějov 2:4 (2:0), Strupek, Pavel – M. Spáčil 3,
Uličný, AC ŠTIKA Prostějov – FC LITRPŮL 1:3 (1:1), Frňka – Ociepka S., Kolář, Frýbort,
FC RELAX Prostějov – FC ŽELEČ 6:2 (3:1), J. Kiška 2, Černý, Ohlídal, Uličný, Bárta
– Krištofík, Kubíček, BEXIM PALETTEN – AC ŠTIKA Prostějov 5:1 (2:0), Hodulák 2,
Slouka, Začal, Gréza – Haluzík, FC LITRPŮL – MAČKALSTAV 2:0 (2:0), P. Ociepka,
Frýbort, AC ŠTIKA Prostějov – FC RELAX Prostějov 5:5 (2:3), Jančiar 2, Hupšil, Frňka,
Staněk – Ohlídal, M. Spáčil, Bárta, J. Kiška, Růžička, FC ŹELEČ – FC LITRPŮL 1:5
(0:2), Kopecký – Křesala 2, Frýbort, P. Ociepka, Kolář, MAČKALSTAV – BEXIM PALETTEN 2:11 (2:5), Martinák, Albrecht – Navrátil 5, Hodulák 2, Začal, Gréza, Doležel, Slouka,
POKOP Domamyslice – AC ZAVADILKA 2000 4:4 (1:2), Kalvoda, Hanák, Rušil, Jurníček – T. Kučera, Kaláb, Zelina, Šťastný, OTINOVES – NĚMČICE n.H. 1:1 (0:0), Křupka
– Návrat, AC ZAVADILKA 2000 – SEZAKO Prostějov 1:2 (0:1), T. Kučera – Trávníček,
K. Spáčil,NĚMČICE n.H. – POKOP Domamyslice 3:2 (3:2), Návrat 2, Bartoš – Hanák,
Kužel, AC ZAVADILKA 2000 – OTINOVES 8:1 (3:0), T. Kučera 5, Škultéty, Kaláb, Sedlák – Grmela, NĚMČICE n.H. – SEZAKO Prostějov 1:2 (1:1), Návrat – Přikryl, Gábor.

Průběžná tabulka:
1. FC RELAX Prostějov
2. SEZAKO Prostějov
3. BEXIM PALETTEN
4. FC LITRPŮL
5. AC ŠTIKA Prostějov
6. POKOP Domamyslice
7. AC ZAVADILKA 2000
8. NĚMČICE n.H.
9. OTINOVES
10. FC ŽELEČ
11. MAČKALSTAV
9. FC MASUCKER

13
12
13
13
13
12
13
13
12
13
13
2

11
10
8
8
6
5
5
4
3
1
1
0

1
2
3
0
1
3
3
1
2
0
0
0

1
0
2
5
6
4
5
8
7
12
12
2

75:36
51:16
66:34
36:34
32:42
29:23
40:35
38:46
22:41
28:57
22:75
3:11

34
32
27
24
19
18
18
13
11
3
3
0

Starší žáci se sejdou v Nezamyslicích

Prostějov/jim – V neděli 9.
února uspořádá Komise mládeže při Okresním fotbalovém
svazu (OFS) Prostějov turnaj
starších žáků U15. Klání určené pro hráče ročníku 1999
a mladší se uskuteční v nezamyslické sportovní hale od půl
deváté ráno, prezence začíná
přesně o půl hodiny dříve.

Startovné určené na částečné
pokrytí výdajů činí šest set
korun, občerstvení hradí OFS.
Družstva se mohou přihlašovat do pátku 31. ledna zasláním vyplněné přihlášky na
adresu okresního svazu Za
Místním nádražím 4536, 796
01 Prostějov, předpokládaný
počet účastníků je osm týmů.

Žáci U13 si zahrají v Nezamyslicích
Prostějov/jim – Komise mládeže při Okresním fotbalovém
svazu (OFS) Prostějov uspořádá v neděli 2. února turnaj
mladších žáků pro hráče narozené v roce 2001 a mladší. Prezence družstev se v nezamyslické sportovní hale uskuteční
od osmi hodin ráno, samotný
začátek je v plánu o půl deváté.

Vyplněné závazné přihlášky mohou zájemci zasílat na
adresu okresního svazu Za
Místním nádražím 4536, 796
01 Prostějov až do pátku 24.
ledna, startovné za družstvo
činí šest set korun. Občerstvení hradí pořadatel a OFS předpokládá, že se turnaje zúčastní
celkem osm týmů.

Házenkáři Prostějova i Kostelce vyrazili

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

na kondiční soustředění do Jeseníků
Jeseníky, Prostějov/jim – Týmy
Sokola Kostelec na Hané i Sokola II Prostějov shodně vyrazili na více než půltýdenní
soustředění do Jeseníků. Prostějovští hráči se do čtvrtka od
neděle připravovali v Horní Lipové a kouč Alois Jurík se vrátil
se stoprocentní spokojeností,
tým Zdeňka Čtvrtníčka nabírá
od soboty do středy pod taktovkou vedoucího mužstva Radka
Navrátila síly v Karlově.
„Sešli jsme se v kompletním složení a bylo nás tam celkem devatenáct. Pouze Ordelt se Zacpalem
dorazili až o dva dny později, protože museli být v práci, velice se
dobře se jevila i čtveřice dorostenců, které jsme s sebou vzali,“ těšilo
Aloise Juríka, jenž absolvoval se
svými hráči již dva týdny přípravy.
Do přípravy se tak naplno mohli
zapojit marodi Štěpán Gazdík,
Jakub Raška i Marek Bečička,
mimo tak zůstává pouze Jiří Kosina. „Už ale sundal berle a začíná
naplno rehabilitovat, tak uvidí-

me,“ věří zkušený lodivod v to, že
bude mít co nejdříve zcela zdravé
družstvo.
Velkou radost mu kromě velkého
počtu hráčů udělal i přístup všech
jedinců, vyzdvihl i trojici nadějných mladíků, kteří využili možnosti připravovat se s muži. „Procházka už pravidelně nastupuje
za ‚áčko‘, dále s námi byl i starší
dorostenec Kintr a dva mladší
dorostenci Čelovský s Bokůvkou.
Jsou pohybově nadaní a talentovaní, chtěl jsem, aby si čichli na kvalitnější přípravu, protože přechod
je obrovský,“ poznamenal k tomu.
Do Horní Lipové jezdil už dříve
s Kostelcem na Hané a zázemí i
celkové podmínky si pochvaloval i letos. „Je to tam perfektní, od
ubytování, přes saunu a možnosti
rehabilitace až po terén na fyzičku. Kluci trénovali třikrát denně a
dostali zabrat, chyběl mi jen sníh.
Na něm je to zcela jiný pohyb, o
poznání náročnější, oproti asfaltu
ale tolik netrpí klouby,“ připomněl
rozdíly.

Nyní se prostějovští hráči vrátí
k trénování třikrát týdně zaměřenému na hrubou sílu a vytrvalost, zpestřením pak bude
víkendový turnaj v Kuřimi, do
něhož však tým Sokola II půjde
bez speciální přípravy a jenž
pojme čistě jako bonbónek.
V plném tréninku jsou rovněž
házenkáři Kostelce na Hané,
kteří budou na jaře útočit z
druhého místa druhé ligy.
„Začali jsme fyzickou přípravu,
zatím je to ve znamení běhání a
posilovny. Družstvo právě absolvuje soustředění v Karlově,
poté se budeme připravovat v
domácích podmínkách. Předběžně jsme domluveni na přátelácích s Litovlí, Droždínem
a Velkou Bystřicí,“ odtajnil
své plány do startu jarní části
v polovině února kouč Zdeněk
Čtvrtníček. Jeho cílem je kádr
ještě trochu doplnit a s konkrétními hráči je již domluvený,
čeká se však na dohodu mezi
oddíly.

Josef Sklenář se startu Jizerské padesátky nedočkal
Jizerské hory, Prostějov/jim –
V loňském roce si odbyl svou
premiéru na Jizerské padesátce sekretář Sokola Čechovice
Josef Sklenář. Se skupinou
kamarádů se chystal i na letošní, v pořadí již sedmačtyřicátý ročník závodu v běhu
na lyžích klasickou technikou,
příroda však byla proti. I přes
snahu organizátorů nebylo
možné trať připravit, takže
se konal pouze symbolický
pochod po trati a vzpomínka na horolezce, kteří v roce

1970 zahynuli pod kamennou
lavinou Huascaránu.
„Měl jsem jet, bohužel to kvůli
sněhu nevyšlo. Částečně je to
pro mě ale i vysvobození, protože od čtvrtka bojuji s nachlazením a nedokážu si představit,
jak bych to absolvoval,“ mísily
se v Sklenářovi pocity. Na masovou akci, jíž se každoročně
účastní téměř pět tisícovek lyžařů, se totiž těšil.
Přípravu na náročný závod
zvolil stejnou jako loni, tedy
žádnou. Před rokem se totiž

taktika osvědčila a dokázal
celou trasu zvládnout v časovém limitu a byl klasifikován.
„Loni jsem se přihlásil z hecu
kolegyně, letos nás mělo jet asi
šest sedm lidí, už v říjnu bylo
vyprodáno. Nechodím pravidelně běhat, v kondici jsem
se ale udržoval alespoň badmintonem a dalším občasným
sportováním,“ prozradil svůj
recept funkcionář, jenž i v Jizerských horách reprezentoval
oddíl TJ Sokol Čechovice.

Playmakeři v Hluku padli
Hluk/mif - V sobotu předehrávali florbalisté Prostějova
čtrnácté kolo druhé florbalové ligy v Hluku. Nováček
soutěže nebyl pro Hanáky vůbec lehkým soustem.
Očekávaný vyrovnaný zápas
trval pouze první dějství, ve
kterém odcházeli spokojenější
Playmakeři. Nakonec však
body zůstaly na Jihu Moravy. Prostějov odjel do Hluku
tradičně bez několika hráčů,
neboť je už od začátku sezóny
trápí zaplněná marodka. Do
utkání tak odjel tým vedený
Pavlem Kubíčkem pouze se
čtyřmi beky a sedmi útočníky,
což
značně
limitovalo
možnosti proti fyzicky dobře
vybavenému celku domácích.
I přes ztráty v řadách začali
Hanáci utkání dobře. Jan Hloch
se vymotal s míčkem před
bránu, ale tváří v tvář brankáři
Kolečkářovi neuspěl. Po něm
si obdobně počínal Páleník.
Domácí se snažili míček tlačit
až do brány, tam ale Panák
pozorně vykrýval svůj prostor, nebo ho zastoupila dobře

9:3

FBK Spartak Hluk
FbC Playmakers Prostějov

(0:1 - 6:1 - 3:2)

Branky Prostějova: 4. Čmela (Fojt Z.), 39. Kováč, 60. Fojt Z .(Čmela).
Rozhodčí: Svrček, Waliczko. Vyloučení: 2:6. Využítí: bez Diváci: 43.

Sestava Prostějova:
Panák – Ťuik, Kováč, Hloch J., Hloch K., Páleník – Fojt M., Žák,
Hrubý, Vydržel, Fojt Z., Čmela. Trenér: Pavel Kubíček

fungující obrana, která často
vyblokovala domácí pokusy
o zakončení. První vyloučení
přitom mohlo být ještě horší
pro domácí, jenže to by museli pánové s píšťalkou posoudit průnik kapitána Fojta za
přestupek daleko závažnější,
neboť by se, nebýt ruky posledního hráče domácích, řítil
zcela sám na brankáře. Místo
toho přišla přesilovka, ve které
minul branku nejprve Milan
Fojt, po něm Kováč orazítkoval
tyč. Domácí přesilovku přežili,
navíc stále hrozili náznaky
v přečíslení, neboť se pouštěli
neustále ve třech dopředu.
Druhá část byla pro Hanáky
tragická. Vyloučení Čmelu sice
domácí nepotrestali. Naopak

domácí se prosadili těsně po
přesilovce přesně v okamžiku,
kdy naskočil vyloučený hostující
hráč. Playmakeři pak šli hodně
do útlumu, i přesto se o slibnou
příležitost zasloužil Zdeněk Fojt,
jenže toho zastavil nedovoleně
Zábrana. Z následné přesilovky
Prostějov mohl znovu do vedení, Čmela ale prázdnou bránu
netrefil. Po návratu domácího
hráče tak přišel trest, když se
z motanice míčku mezi hráči
nejlépe orientoval Hudeček a
vyrovnal. Navíc Playmakeři
během dalších pěti minut zcela vybuchli. Šťastná druhá a
třetí branka zvedla sebevědomí
domácího týmu, který zcela
otočil utkání. Playmakeři se
probudili až v závěru třetiny, ale

Olomoucká Extraliga
Kolo
10
10
10
10
10
10

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Jiřina Black Bears Prostějov
Miagi Mohelnice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Zavadila o jedličku Čechovice
Dobří bobři Olomouc

Hosté
Vetřelci Prostějov
Pitbulls Prostějov
Hanácká šipka Olomouc
Pánvičky Uničov
Atlant Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

BD
8
4
13
2
8
11

BH
10
14
5
16
10
7

LD
20
15
29
12
19
27

LH
24
29
15
33
24
18

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 10. kole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tým
Atlant Olomouc
Pitbulls Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Zavadila o jedličku Čechovice
Vetřelci Prostějov
Pánvičky Uničov
Ajta Krajta Hrabůvka
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Hanácká šipka Olomouc

Kol V VP R PP
10 10 0 0 0
10 7 1 0 1
10 5 3 0 0
10 7 0 0 0
10 5 0 0 2
9 5 0 0 0
10 4 0 0 2
9 3 1 0 1
9 3 1 0 0
10 2 0 0 0
10 1 0 0 0
9 0 0 0 0

P
0
1
2
3
3
4
4
4
5
8
9
9

K Skóre Legy Body
0 113:67 260:180 30
0 114:68 257:182 24
0 108:75 252:197 21
0 103:77 248:203 21
0 105:77 251:196 17
0 78:84 200:202 15
0 97:85 232:216 14
0 87:77 216:192 12
0 74:89 180:213 11
0 63:117 179:268 6
0 56:124 159:279 3
0 52:110 141:247 0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
10
10
10
10
10
10

Domácí
Asi Prostějov
Brablenci Kojetín
Mexičani Čelčice
Orli Kojetín
Rafani Čelčice
V Zeleném Prostějov

Hosté
Twister Kroměříž
KRLEŠ Kralice na Hané
Darts Držovice
Fénix Prostějov
Seniors Hamry
O tečku Prostějov

BD BH LD LH
7
11
18
23
neznámo v době uzávěrky
6
12
18
26
18
7
36
5
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 10. kole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tým
Orli Kojetín
Twister Kroměříž
V Zeleném Prostějov
Darts Držovice
Brablenci Kojetín
Asi Prostějov
O tečku Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Fénix Prostějov
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Kol
10
10
9
10
9
10
9
9
10
10
9
9

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 1
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

V
9
8
8
8
6
5
3
3
2
2
1
0

P
1
2
1
2
2
5
5
5
7
8
8
9

K Skóre
0 128:52
0 118:62
0 107:55
0 115:65
0 95:68
0 97:83
0 80:83
0 73:90
0 70:111
0 61:119
0 58:104
0 26:136

Legy Body
285:150 27
258:168 24
249:152 24
263:174 24
227:173 19
224:201 15
188:199 11
182:213 10
181:253
8
171:266
6
157:239
3
89:286
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
10
10
10

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Fe-MAT Čehovice
Soběsuky 49
Pávi Bedihošt

BD
10
10
11

BH
8
8
7

LD
26
25
27

LH
20
21
21

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 10. kole

1
2
3
4
5
6
7

Tým
U Žida Ivanovice na Hané
Soběsuky 49
Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané
Fe-MAT Čehovice
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt

Kol
8
8
9
8
8
8
9

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0

V
6
6
5
4
3
3
1

P
2
2
4
4
4
5
7

K Skóre
0 83:61
0 82:62
0 84:78
0 71:73
0 69:76
0 65:79
0 69:94

Legy Body
197:151 18
189:156 18
208:189 15
172:179 12
172:190 10
166:190
9
172:221
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

branku z toho nevytěžili.
Poslední třetina se tak jenom
dohrávala. Prostějovští nic nevzdávali. Zakousli se prvních pět
minut do Hluku opravdu silně,
jenže ani Hrubý a po něm ani
dvakrát Čmela se Zdeňkem Fojtem neuspěli. Hluk přežil krizovou chvíli utkání a udeřil prakticky z první vážnější možnosti,
když Hudeček završil hattrick.
Pak už se spíš hrálo nahoru dolů,
čehož využili domácí ještě dvakrát. Playmakeři v závěru snížili
ještě zásluhou Čmely a uzavřeli
nevydařený zápas porážkou 3:9.

Pavel Kubíček:

„Utkání jsme nezačali zle, měli
jsme možnost uskočit soupeři, na
druhou stranu domácí hrozili taktéž.
Druhá třetina za osm minut totálně
otočila průběh utkání. Domácí nás
udolali a ubojovali. Nám chyběla
chuť s tím po zbylý průběh s tím
něco udělat.“

Turnaj starších přípravek ovládl Tovačov

Nezamyslice, Prostějov/jim
– K suverénnímu triumfu si
na turnaji starších přípravek U10 pořádaném Komisí
mládeže OFS Prostějov v
nezamyslické sportovní hale
dokráčeli mladíci Sokola Tovačov. Právě tento tým jako
jediný zvládl všech pět utkání
bez porážky, po čtyřech výhrách malinko zakolísal až ve
finále, to však po vyrovnaném
stavu stavu zvládl na penalty.
Druhý skončil výběr Kostelce
na Hané, třetí pak 1.SK Prostějov „A“ po výhře v derby
nad Hanou Prostějov.
Klání se zúčastnila celkem osmička družstev, které organizátoři rozdělili do dvou čtyřčlenných skupin. „Áčku“ kraloval
Tovačov, jenž ve třech utkáních
ani jednou neinkasoval a poradil
si jak s Konicí, tak s „eskáčkem“
i Čechovicemi.
Do semifinále postupoval i
druhý nejlepší celek a tuto pozici pro sebe získali děti z 1.SK
Prostějov „A“. Ty si totiž taktéž
poradily s Čechovicemi a Konicí, jedinou branku jim dal právě
Tovačov. A výhra Čechovice
1:0 nad Konicí rozhodla, kdo z
této dvojice si zahraje o páté a
kdo o sedmé místo.

vý mač byl rovněž soubojem nejlepšího střelce Matyáše Dohnala
v barvách Kostelec na Hané a
nejlepšího brankáře Tomáše Šupíka hájícího bránu Tovačova. V

normální hrací době skončil duel
nerozhodně 1:1, musely tak rozhodnout až penalty. V nich si vedl
lépe Tovačov a patří mu tak primát
z nezamyslického turnaje.

Výsledky:
Skupina „A“: 1.SK Prostějov „A“ - Čechovice 3:0, Konice – Tovačov 0:3, Čechovice – Konice 1:0, Tovačov – 1.SK Prostějov „A“
1:0, Tovačov – Čechovice 2:0, 1.SK Prostějov „A“ - Konice 5:0.

Tabulka:

Vítězové. Turnaji v Nezamyslicích kralovala přípravka Tovačova,
která jako jediná ani jednou neprohrála.
Foto: OFS Prostějov.
V „béčku“ byla situace trochu
napínavější. Kostelec sice na
úvod vysoko zdolal Nezamyslice
a následnou výhrou nad Hanou
Prostějov si zajistil nejen semifinále, ale i první místo ve skupině,
dále to ale bylo našlapanější.
Před posledními zápasy na tom ze
zbývající trojice bylo nejlépe 1.SK
Prostějov „B“ se dvěma body za
remízy s Hanou Prostějov a Nezamyslicemi, tato dvojice pak měla
pouze po bodu. V derby dvou
týmů s názvem Haná uspěla ta
prostějovská, která tak věděla, že
„eskáčko“ musí vyhrát, aby nešla
do semifinále. Tým 1.SK Prostějov „B“ však i do třetice remizoval
a bylo jasné, že půjde pouze do
boje o páté místo.

Bitvy o konečné umístění začal
souboj Konice s Nezamyslicemi o sedmou pozici. Pětibrankovou přestřelku zvládli lépe
Koničtí, kteří tak skončili sedmi, domácí výběr celé pořadí
uzavíral. Střetnutí o páté místo
bylo mnohem jednoznačnější,
1.SK Prostějov „B“ zdolal Čechovice 3:0. A naprosto stejně
skončila i obě semifinále, vítězové skupin potvrdili své předchozí výkony a Tovačov zdolal
Hanou Prostějov, Kostelec na
Hané si poradil s 1.SK Prostějov „A“.
Na bronzový stupínek usedli přípravka 1.SK Prostějov, ta v prostějovském derby zdolala díky
jediné přesné ráně Hanou. Finálo-

1. Tovačov
3 3
0
0 6:0
9
2. 1.SK Prostějov „A“ 3 2
0
1 8:1
6
3. Čechovice
3 1
0
2 1:5
3
4. Konice
3 0
0
3 0:9
0
Skupina „B“: Kostelec – Nezamyslice 9:1, 1.SK Prostějov „B“
- Haná Prostějov 0:0, Nezamyslice – 1.SK Prostějov „B“ 1:1,
Haná Prostějov – Kostelec na Hané 1:2, Haná Prostějov – Nezamyslice 1:0, Kostelec na Hané – 1.SK Prostějov „B“ 1:1.
1. Kostelec na Hané
2. Haná Prostějov
3. 1.SK Prostějov „B“
4. Nezamyslice

Tabulka:
3
3
3
3

2
1
0
0

1
1
3
1

0
1
0
2

12:3
2:2
2:2
2:11

7
4
3
1

Zápasy o konečné umístění:
O 7. místo: Konice – Nezamyslice 3:2, o 5. místo: Čechovice
– 1.SK Prostějov „B“ 0:3. Semifinále: Tovačov – Haná Prostějov 3:0, Kostelec na Hané – 1.SK Prostějov „A“ 3:0. O 3.
místo: 1.SK Prostějov „A“ - Haná Prostějov 1:0. Finále: Tovačov – Kostelec na Hané 1:1, 3:2 na penalty.
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Matyáš Dohnal (Kostelec na Hané) 7 branek
Nejlepší brankář: Tomáš Šupík (Tovačov, ročník 2006)
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Volejbalistky Prostějova nadále suverénně kráčí domácí soutěží

Tatsiana Markevich se dosud nezapojila

VK KP BRNO
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:14 hodin
Rozhodčí: Dmejchal a Trumpeš.
Diváků: 300.
1. set: 19:25 25 minut 2. set: 16:25 23 minut
3. set: 19:25 26 minut

Sestava KP BRNO:
Onderková, Širůčková, Toufarová, Vyklická, Součková, Michalíková, libero Chlumská. Střídaly: Menšíková, Marešová, Nálezková, Herbočková,
Cebáková. Trenér: Andre Gonzalez.

Sestava Prostějova:
joova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Hutinski

Borovinšekk
Růžičková

Carter
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

3
1

Střídaly: Steenbergen, Soares, Vincourová
Připraveny byly: Melicharová
Trenérská dvojice:

do přípravy, neboť čeká na nové vízum
Jedna hráčka momentálně chybí v kádru volejbalistek VK AGEL Prostějov. Jde o běloruskou smečařku
Tatsianu Markevich (na snímku), která se po svátečním volnu i reprezentačních povinnostech zatím nepřipojila k našemu týmu a vynechala oba extraligové
duely minulého týdne jak v Brně, tak proti FrýdkuMístku. Důvodem absence přitom není zranění.
Prostějov/son
Jedna hráčka momentálně chybí
v kádru volejbalistek VK AGEL
Prostějov. Jde o běloruskou
smečařku Tatsianu Markevich,
která se po svátečním volnu i
reprezentačních povinnostech
zatím nepřipojila k našemu týmu
a vynechala oba extraligové duely minulého týdne jak v Brně, tak
proti Frýdku-Místku. Důvodem
absence přitom není zranění.
„Táňa tady není, protože doma
v Bělorusku čeká na udělení no-

vého víza,“ vysvětlil hlavní trenér
Agelek Miroslav Čada. Předchozí vízum pro pobyt v České
republice měla pětadvacetiletá
rodačka z Brestu vyřízené do
konce kalendářního roku 2013.
O prodloužení již s předstihem
zažádala, ale dosud se jej nedočkala. „Tahle záležitost se z časového hlediska těžko odhaduje,“
pokrčil Čada rameny.
Stejná situace ostatně nastala už
při letním příchodu této plejerky na Hanou. Tehdy se ukázalo,
že Markevich nezbytné vízum

vůbec nemá, a téměř dva týdny
kvůli tomu scházela v přípravě.
A jen intervence ze strany prostějovského klubu zařídila, že
nechyběla ještě podstatně déle,
neboť zisk víz pro občany Běloruska není žádná hračka.
Navíc podle našich informací
aktuálně existuje možnost, že se
Tatsiana k vékáčku již nepřipojí
a její smlouva v hanáckém oddílu bude předčasně ukončena.
Vzhledem k neplánovanému
podzimnímu angažování Tijany
Malesevic (právě místo zraněné
Markevich) totiž na platy hráček
putuje v probíhající sezóně víc
peněz, než s čím vedení VK původně počítalo. A odchod jedné
cizinky by vyšším nákladům dost
ulehčil. „Celou situaci řešíme,
zatím je předčasné cokoliv konkrétního říkat,“ nechtěl být Čada
konkrétní.

Foto: Milan Fojt

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK

Čas: 1:28 hodin
Rozhodčí: Kostka a Zimmermann.
Diváků: 500
1. set: 25:17 23 minut 2. set: 25:18 21 minut
3. set: 21:25 26 minut 4. set: 25:13 20 minut

Přichází další střet VK AGEL a SK UP, Dějiště finále ČP ještě není známo,
tentokrát v pohárovém SEMIFINÁLE Česko-slovenský pohár asi zanikne

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Hutinski

Steenbergen
rggeen
Vincourová
Vnc
Vi
n ou
nc
o roová
v

Carter

Trenérská dvojice: Střídaly: Soares, Růžičková, Melicharová
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Borovinšek
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA TJ SOKOL FRýdek-místek:
Dudová, Holišová, K. Vašinová, Kubová, Gambová, V. Závodná, libero
Spáčilová. Střídaly: I. Vašinová, Kašparová, Kavková. Připravena byla:
Hynková. Trenérka: Alexandra Dedková.

e bodů
dů: Ad
Adllerováá
Frýdek-Místek (
) j
bová 17, Vašinová
10 - Michalkiewiczová 10, Kukučová 7 * Olymp Praha - Olomouc 3:1
((21,, 21,, -22,, 17).
) Nejvíce
j
bodů: Mlejnková
j
20, Trnková 15,, Hodanová 14
- Napolitano Šenková 13, Murčinková 12, Tomašeková 8 * Šternberk Přerov 0:3 (-20, -20, -19). Nejvíce bodů: S. Janečková 20, Polášková 5 Holičová 15, Dedíková a Gálíková ppo 144 * KP Brno - Prostějov
j 0:3 ((-19,,
-16, -19). Nejvíce bodů: Širůčková 8, Vyklická 7, Michalíková a Onderková
po 6 - Maleševičová 16, Kossányiová 9, Hutinská 8.
15. kolo: Olomouc - KP Brno 1:3 ((-22,, -16,, 22,, -21).
) Nejvíce
j
bodů:
Napolitano Šenková 17, Tinklová a Košická ppo 9 - Širůčková 20,, Vyklická
y
17, Michalíková a Onderková po 12 * Ostrava - Šternberk 3:0 (26, 16,
19). Nejvíce bodů: Starzyková 15, Polášková 12, Michalkiewiczová 10 - S.
Janečková 13, M. Janečková a Oborná po 7 * Prostějov - Frýdek-Místek
3:1 (17, 12, -21, 13). Nejvíce bodů: Malečevičová a Steenbergenová po 16,
Hutinská 15 - Gambová 13, Kubová 10, K. Vašinová 7 * Přerov - Slavia
Praha 0:3 (-23, -18, -21). Nejvíce bodů: Holičová 9, Gálíková a Dedíková
po 8 - Vinecká, Adlerová a Hanzlová po 13 * Olymp Praha - SG Brno
3:0 ((11,, 11,, 10).
) Nejvíce
j
bodů: Mlejnková
j
a Kvapilová po 15, Trnková a
Škrampalová po 8 - Suchá 11, Šimáňová 3.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

P

Sety

Míče

Body

15 15 0

Z

V

45:6

1241:882

44

2. PVK Olymp Praha

15 12 3

38:15

1257:1046

36

3. TJ Sokol Frýdek-Místek 15 10 5

34:17

1166:1029

31

4. SK UP Olomouc

15 10 5

36:18

1259:1081

30

5. VK KP Brno

15 10 5

32:24

1230:1167

29

6. TJ Ostrava

15

6

9

23:32

1129:1218

18

7. TJ Sokol Šternberk

15

6

9

19:29

998:1080

18

8. PVK Precheza Přerov 15

3 12

17:37

1068:1252

10

9. VC Slavia Praha

15

3 12

15:36

1014:1209

9

15

0 15

0:45

731:1129

0

10. VK SG Brno

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru 3:0
a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

Prostějov/son - Nejčastějším
soupeřem volejbalistek Prostějova v sedmileté klubové historii
je SK UP Olomouc. S hanáckými rivalkami podstoupily
„Agelky“ již sedmatřicet soutěžních duelů s výrazně aktivní
bilancí 33:4. Spoustu dalších
vzájemných utkání sehrály
oba týmy v rámci přípravy.
A nyní jdou proti sobě znovu,
tentokrát v semifinále Českého
poháru žen 2013/2014. Úvodní
mač série ze dvou, systémem
doma - venku, je na programu
v olomoucké hale ve čtvrtek
16. ledna od 17.00 hodin.
Olomoucké „úpéčko“ dokázalo
náš kolektiv v minulosti čtyřikrát
porazit, ovšem naposledy už před
více než pěti lety. Od té doby
prostějovské „vékáčko“ táhne
dlouhou šňůru vítězství včetně
dvou během letošní sezóny,
jenže obě bitvy o Hanou v rámci

aktuálního ročníku UNIQA extraligy byly velice dramatické.
Nejprve 27. října na vlastní palubovce Prostějovanky uspěly až
po dramatickém boji 3:1 na sety
(26, -21, 21, 23), poté 15. prosince venku doslova urvaly ještě
náročnější bitvu po výsledku 2:3
(-20, 17, -20, 21, -12).

Prostějov/son - Tři dny od
3. do 5. ledna patřily na evropské volejbalové scéně
závěrečné fázi kvalifikace
o postup na mistrovství světa
2014. Něžné pohlaví bojovalo
v celkem pěti skupinách a VK
AGEL Prostějov reprezentovala ve čtyřech reprezentačních
výběrech pětice jeho členek.
Jak si naše kvinteto vedlo?
Za jasné favoritky své skupiny
platily Srbky, do jejichž širšího
kádru patří smečařka Tijana
Malesevic. Ta se však nevešla
mezi dvanáctku hráček v užší
nominaci a mohla tak jen na
dálku sledovat, jak její parťačky
nečekaně obsadily v Baku až
druhé místo za Ázerbájdžánem
po těsné porážce 2:3 právě od
domácího celku. Přesto Srbsko
díky sedmi získaným bodům na
podzimní šampionát postoupilo.
Podobně jako Malesevic dopadla další smečařka hanáckého
kolektivu Tatsiana Markevich,
která se vůbec neobjevila na
konečné soupisce Běloruska
během turnaje v bulharském
Samokovu. Jejím spoluhráčkám

se ale navíc na Balkáně ani za
Přehled zápasů hráček VK AGEL v kvalifikaci o MS 2014
mák nedařilo, podlehly ve všech
třech duelech a bez jediného Česká republika (Pavla Vincourová, Andrea Nizozemsko (Quinta Steenbergen) – turnaj
získaného bodu si mohly o ital- Kossányiová) – turnaj v Bulharsku (Samokov) v Chorvatsku (Rovinj)
Česko – Bělorusko 3:0 (20, 15, 18): Vincourová Nizozemsko – Francie 3:0 (18, 18, 28): Steenbergen 13
ském MS nechat jen zdát.
K velkým oporám Nizozemska 3 body (1 útok s úspěšností 100 procent + 1 eso bodů (8 útoků s úspěšností 44 procent + 2 esa + 3 bloky).
+ 1 blok), Kossányiová nenastoupila.
naopak patří blokařka vékáčka
Nizozemsko – Maďarsko 3:0 (15, 19, 11): SteenberQuinta Steenbergen, což pot- Bulharsko – Česko 3:0 (14, 19, 22): Vincourová gen 4 body (1 útok s úspěšností 20 procent + 3 esa).
1
bod
(1
blok),
Kossányiová
0
bodů.
vrdila v grupě na půdě ChorChorvatsko – Nizozemsko 3:2 (18, 23, -22, -22,
vatska. Skvěle jí vyšel hlavně Česko – Slovensko 3:0 (27, 12, 21): Vincourová 14): Steenbergen 16 bodů (14 útoků s úspěšností 56
4 body (1 útok s úspěšností 50 procent + 1 eso
úvodní duel proti Francii, kdy + 2 bloky), Kossányiová nenastoupila.
procent + 2 esa).
se stala nejvíce bodující ple- 1. Bulharsko
1. Chorvatsko
3
0
9:3
8
3
0
9:2
9
jerkou, a hodně velký přínos 2. Česko
2. Nizozemsko
2
1
8:3
7
2
1
6:3
6
měla i v bitvě s Chorvatskem. 3. Slovensko
3. Maďarsko
1
2
3:8
2
1
2
4:7
3
Co však bylo podstatné pro 4. Bělorusko
4. Francie 0
3
3:9
1
0
3
2:9
0
všechny Holanďanky, že stejně
Srbsko (Tijana Malesevic) – turnaj v Ázer- Bělorusko (Tatsiana Markevich) – turnaj v Buljako Srbky získaly na druhé
bájdžánu (Baku)
harsku (Samokov)
příčce sedm bodů a tím pádem
Srbsko – Estonsko 3:0 (21, 18, 15): Malesevic Bělorusko – Česko 0:3 (-20, -15, -18): Marse v září také představí na Apennenastoupila.
kevich nenastoupila.
inském poloostrově mezi elitou
Srbsko – Izrael 3:0 (9, 12, 20): Malesevic nena- Bělorusko – Slovensko 1:3 (18, -18, -20, -16):
volejbalistek z celé planety.
stoupila.
Markevich nenastoupila.
Odlišné role měly v průběhu
Ázerbájdžán – Srbsko 3:2 (-19, 18, -18, 16, 16): Bulharsko – Bělorusko 3:1 (11, -32, 9, 23): Markvalifikační skupiny v BulMalesevic nenastoupila.
kevich nenastoupila.
harsku
dvě
kamarádky
1. Ázerbájdžán
3
0
9:3
8 1. Bulharsko
3
0
9:2
9
z
prostějovského
týmu
2. Srbsko
2
1
8:3
7 2. Česko
2
1
6:3
6
v barvách České republiky.
3. Izrael
1
2
4:6
3 3. Slovensko
1
2
4:7
3
Zatímco smečařka Andrea
4. Estonsko
0
3
0:9
0 4. Bělorusko
0
3
2:9
0
Kossányiová zahřívala lavičku
a na chvilku naskočila pouze do naproti tomu skoro neslezla mančaft ve hře o letošní mez- nestačilo, tudíž dvojka Vincy +
jednoho mače s pořádající zemí, z palubovky a kvalitními výk- inárodní vrchol. Jenže šest Kossy prožila naprosto shodný
nahrávačka Pavla Vincourová ony pomáhala držet národní nasbíraných bodů k úspěchu výsledný smutek.

První mač
hostí Olomouc
„Oba
Ob ty zápasy
á
bbyly
l hhodně
d ě vyrovnané a měli jsme v nich i trochu
štěstí. Olomouc nejen jimi ukázala,
že pro tuhle sezónu poskládala dost
kvalitní kádr schopný předvádět
opravdu dobrý volejbal,“ oceňuje
kouč VK Miroslav Čada. Přesto
si od čtvrtečního derby slibuje

přesvědčivější triumf své družiny.
„Jestli podáme špičkový výkon,
jakého jsme schopni, měli bychom si zajistit výhodnou pozici
pro domácí odvetu. Fanoušci se
určitě mohou zase těšit na pěknou
podívanou, ale já věřím v její kratší
trvání. Ideální by pochopitelně bylo
vyhrát 3:0, případně 3:1,“ plánuje
Č
Čada.
P
Právě
poměrem jedna ku
t
třem
podlehly svěřenky Jiřího
T
Teplého
minulý týden ve 14.
e
extraligovém
kole na půdě
O
Olympu
Praha. Ten tedy na
U
UP
našel recept, zatímco
A
AGEL
má svůj vlastní. „Přesně
přihrávat, co nejlépe podávat, útočně překonávat vysokou obranu a uhlídat Janu
Napolitano, která z pozice účka
často boduje. Hlavní přitom je,
abychom sami hráli kvalitně,
pak nemám o osud střetnutí
obavy,“ opakuje Čada.

Prostějov/son - Za měsíc
a týden (přesně 19. února
2014) se uskuteční finálový
duel Českého poháru žen
2013/2014. Momentálně tahle volejbalová soutěž stojí
před svými prvními semifinálovými zápasy (Olomouc
- Prostějov, Olymp Praha
- Ostrava) a dějiště rozhodujícího mače ještě nebylo
oznámeno.
„Někdy začátkem prosince
končila uzávěrka přihlášek
pro kluby, jež by chtěly finálové utkání uspořádat. Z těchto přihlášek vybere Český volejbalový svaz vítěze a ten se
stane organizátorem závěrečného střetnutí ČP,“ vysvětlil
sportovní manažer VK AGEL
Prostějov Peter Goga.
Jisté je, že prostějovský oddíl
jím nebude. „My jsme přihlášku do výběrového řízení nepo-

dali. Zpravidla to bývá tak, že
finále dostane na starost jeden
z jeho účastníků, například loni
to byl Olymp a souboj o pohárovou trofej uspořádal v Teplicích. Ale jak to bude letos, zatím opravdu netuším,“ pokrčil
Goga rameny.
Naopak téměř jistý je osud
Česko-Slovenského poháru,
který loni vinou termínové
kolize a následné nedohody
obou národních svazů neproběhl. Momentálně to vypadá,
že k obnovení tradice již nedojde. „Nechci mluvit za někoho jiného, ale co vím, tak
tato soutěž není v obvyklém
únorovém termínu plánována. A podle mého názoru se
po delší pauze bude už jen
těžko obnovovat,“ nadhodil
Goga na téma ČSP, jehož jsou
„Agelky“ čtyřnásobnými držitelkami.

Postupovou radost na MS slaví Quinta Steenbergen
a Tijana Malesevic, jen první však k tomu přispěla
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Solidní výkon a přesvědčivé vítězství v Králově Poli Zájezd fanoušků VK
Bodový vývoj – první set: 0:3,
2:3, 2:5, 8:5, 8:10, 10:12, 12:12,
12:14, 13:16, 15:17, 15:19,
17:19, 17:22, 18:24, 19:25.
Druhý set: 0:3, 1:5, 5:6, 7:7,
7:9, 9:9, 11:10, 11:14, 12:16,
13:18, 15:18, 15:21, 16:25.
Třetí set: 2:1, 2:6, 3:8, 5:8, 8:12,
10:12, 12:15, 14:15, 16:16,
16:21, 17:23, 19:25.
Brno/son - Do nového kalendářního roku odstartovaly prostějovské volejbalistky na jedničku. Po třech týdnech zápasové
přestávky vycestovaly ve čtvrtek
uplynulého týdne k souboji čtrnáctého kola UNIQA extraligy
žen ČR 2013/2014 do nedalekého
Brna, kde poměrně jednoznačně
porazily tamní Královo Pole,
aniž by mu dovolily dosáhnout

v kterékoliv sadě hranice dvaceti
bodů. Slušná práce celého mančaftu byla odměněna jasným
triumfem, zásluhou čehož „Agelky“ udržely osmibodový náskok
v čele průběžné tabulky.
Svěřenkyně trenéra Čady se chtěly
vyhnout herním problémům z posledního vzájemného utkání, které
na jihu Moravy v prosinci málem
ztratily. Úvod sice zvládly dobře,
jenže za stavu 2:5 pomohly soupeřkám řadou vlastních nepřesností
a domácí tým při podání Toufarové otočil šňůrou šesti bodů na 8:5.
Naštěstí ani protivnice neoplývaly
po delší soutěžní pauze přílišnou
jistotou, čehož hosté využili k okamžité pětibodové odpovědi (8:10).
Poté se divočejší průběh zklidnil
a oba celky ztrátovaly, než favorit
ve druhé půlce vstupní sady zabral
komplexním zkvalitněním svého výkonu. Díky tomu postupně
získal uklidňující náskok, posléze
i setové vedení - 19:25 a 0:1.
V nastoleném trendu prostějovské
„ vékáčko“ pokračovalo také zkraje druhé části, ovšem i tentokrát
s dílčím výpadkem. Jakmile totiž

Královu Poli vycházel servis, měla
naše děvčata potíže s přihrávkou
a duel se vyrovnával (1:5 na 7:7,
7:9 na 11:10). Naopak za přesného
příjmu „Agelky“ dokázaly využít
svých silných volejbalových zbraní a dostávat věkově mladší Brno
pod rozhodující tlak. Přesně takhle
znovu vypadala druhá polovina
setu, kdy hráčky prvního celku
tabulky nekompromisně strhly vývoj na svou stranu včetně skvělé
koncovky - 16:25 a 0:2.
Základ prostějovské převahy spočíval v nadprůměrném podání, které
se dařilo v podstatě všem plejerkám
VK zpravidla tehdy, kdy to bylo
nejvíc potřeba. Tímto způsobem
hostující kolektiv poslal Královo
Pole rychle do manka rovněž ve
třetím dějství (3:8), přičemž výrazně
dominoval i v dalších činnostech,
zejména v útoku. Šlo jen o to nepřipustit zbytečné komplikace a dovést
střetnutí k hladkému vítězství, což se
navzdory částečnému odporu Gonzalezovy ekipy povedlo. Zlomově
přitom zapůsobila série výtečně servírující Malesevic z 16:16 na 16:21,
pak už nebylo co řešit - 19:25 a 0:3.

na semifinále ČP do Olomouce

Ivana CEBÁKOVÁ - asistentka trenéra
VK Královo Pole Brno:

„Bohužel to byl jednostranný zápas pro soupeře. Chtěly jsme uhrát
aspoň nějaký set, ale s takhle slabším výkonem a menší bojovností jsme
k tomu měly daleko.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Jsme spokojeni s výsledkem, nicméně v naší hře se místy objevovalo víc
nepřesností pramenících z toho, že jsme delší dobu neměli žádný zápas.
Proto byly první půlky setů vyrovnané, ale pak jsme pokaždé zabrali
a zlepšeným výkonem častěji chybujícího soupeře přehráli. Celkově to
holky včetně Lucky Růžičkové zvládly solidně, nejvíc se dařilo dvojici
Andrea Kossányiová – Tijana Malesevic. A většinu utkání si mohly odpočinout z reprezentace unavené Pavla Vincourová s Quintou Steenbergen.“

Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na první utkání semifinále Českého
poháru žen 2013/14 mezi SK UP Olomouc a
VK Prostějov.
Hanácké derby v rámci předposledního dějství
letošního ročníku národní pohárové soutěže se hraje ve čtvrtek 16. ledna
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu:
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek
v úterý 14. ledna do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční
jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Prostějov,
j byla
b l po boji
b ji vyrovnaná
mnohem radostněji. „Měly jsme
pomalejší start do zápasu, chvílemi
se projevovala naše horší orientace
ve zdejší hale i fakt, že tým nebyl
bez pěti reprezentantek delší dobu
pohromadě. Naštěstí se nám s herními problémy hlavně na přihrávce
povedlo v každém setu včas vyrovnat a utkání jsme v klidu dovedly
k vítězství,“ usmála se ´Soli´.
Prostějov/son – V probíha- Jeho prognóza byla správná,
jícím ročníku 2. ligy žen Hanačky to mají v nabitější
nezůstalo
po
úspěšnosti konkurenci po ukončení kariéry
volejbalistek TJ OP Prostějov dvou dosavadních opor Kateřiny
z předchozích let ani památky. Veselé i Lenky Janečkové hodně
Zatímco v minulých sezónách obtížné. Soutěž sice neotevřely
„oděvářky“ obsadily v sil- špatně, když z prvních tří dvojutné skupině C třetí nejvyšší kání vytěžily solidních šest bodů.
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:
soutěže ČR čtvrtou, či do- Pak ale přišla série čtyř porážek
konce bronzovou příčku, nyní za sebou včetně dvou domácích
„Tři sety jsme zvládli velice dobře, bohužel třetí se nám vůbec nepovedl. Začali
se po úvodní polovině zápaso- debaklů 0:3 s Lanškrounem,
jsme v něm hrát lehkomyslně v útoku, polevili jsme i na podání a z nižší koncenvého programu usadily až na jenž prostějovský tým nutně
trace pramenilo zbytečně moc chyb. Naštěstí šlo jen o dílčí výpadek, kromě této
osmém postu. Předposlední potřeboval zdolat.
horší sady byl výkon týmu kvalitní. Prosazovaly se v podstatě všechny hráčky
místo v konečném pořadí Tím pádem soubor TJ klesl až na
a svou příležitost nakonec využila Sara Hutinski, která rozhodla šňůrou výborby přitom mohlo znamenat dno tabulky, odkud se vyhrabal
ných servisů čtvrtý set.“
sestup. Naposledy podlehly teprve následnými triumfy 3:1
Alexandra DEDKOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
uplynulou sobotu dvakrát 0:3 v Juliánově. Jenže zbylé čtyři
„První dva sety jsme určitě nehrály dobře a myslím, že jsme Prostějov trošku
v Palkovicích...
duely opět prohrál a zakotvil
uspaly. To se nám pak ve třetí sadě vrátilo, díky zlepšení servisu i dalších činností
„Čeká nás velmi náročný boj. tak na zmíněném osmém fleku
se ji povedlo získat. Pak už byl soupeř opět jasně lepší, náš výkon nebyl kromě
Naše druholigová skupina se jediný bodík od poslední příčky.
toho jednoho povedeného setu rozhodně optimální, spíš jsme působily ospale.
dost zkvalitnila a my jsme Na druhou stranu minimální je
Za výsledek 1:3 proto musíme být rády.“
naopak hráčsky o něco os- rovněž ztráta na sedmou i šestou
labili, takže zopakovat čtvrtou pozici, zatímco další celky již
dva pozici by bylo výborné. Jako odskočily a útok na ně nejspíš
následného polevení. Během třetí tabulky podobně. „Úvodní
Ú
sady jsme udělaly spoustu až sety byly jasně v režii domácích, reálnější však vidím boj o nebude v silách Sypkových
školáckých hrubek, kterých by- protože jsme nepředváděly svou páté nebo šesté místo,“ odha- svěřenek. Víc ukáže právě
chom se vůbec neměly dopouštět. hru a působily ustrašeně. Ve doval před začátkem sezóny startující druhá půlka sezóny,
Hlavní je konečné vítězství za tři třetí sadě jsme přitlačily na ser- 2013/14 Ladislav Sypko, trenér hlavním úkolem je samozřejmě
body, ale určitě potřebujeme po visu, náš projev byl mnohem prostějovského „ópéčka“.
záchrana.
sváteční pauze nabrat zpět zápa- odvážnější. To neslo své ovoce,
sový rytmus a vydržet s kvalitním jenže pak jsme zase polevily a
výkonem celé tři sety v kuse, ne Prostějov nás opět přehrával. Při
jen dva nebo jeden,“ zhodnotila udržení kvalitního podání jsme
utkání Solange Soares, kapitánka mohly vyrovnaně bojovat i dál, 19. + 20. kolo: Lanškroun - Uherské Hradiště 2:3 a 2:3, BíVK AGEL Prostějov. Její pro- ale na kdyby se nehraje...,“ konlovec - Vsetín 3:1 a 1:3, Palkovice - Prostějov 3:0 a 3:0,
tivnice Katarina Dudová viděla statovala kapitánka TJ Sokol
Nový Jičín - Brno Juliánov 3:1 a 3:0.
souboj na půdě lídra extraligové Frýdek-Místek.
„Šlo
Šl o vyrovnané střetnutí vždy
d ddo
chvíle, kdy jsme se ve všech setech
nedokázaly opakovaně dostat ze
dvou postavení a hosté právě během nich dělali dlouhé série bodů.
Tyhle ztráty jsme pak bohužel nedokázaly dohnat,“ poznamenala
po střetnutí na tiskové konferenci
Sandra Onderková, kapitánka
Královo Pole Brno. To Solange Soares, kapitánka VK AGEL

„ODĚVÁŘKY“ BOJUJÍ
o záchranu druhé ligy
Maximálně mohou dosáhnout na šestou pozici

Kvalitní výkon kromě třetího setu stačil i na Frýdek-Místek
Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 2:3, 6:3, 7:5, 11:5, 11:7,
14:7, 16:8, 16:11, 19:12, 20:15,
21:17, 25:17. Druhý set: 3:0,
3:2, 5:2, 7:3, 7:5, 10:8, 13:8,
14:10, 18:10, 20:11, 25:12. Třetí set: 0:2, 1:4, 3:5, 3:7, 4:9, 7:11,
7:14, 8:16, 11:16, 11:18, 12:20,
14:22, 17:22, 18:24, 21:25.
Čtvrtý set: 0:1, 3:1, 3:3, 10:3,
12:6, 14:6, 14:8, 16:8, 17:10,
19:10, 19:12, 20:13, 25:13.
Prostějov/son - Sobotní souboj
vedoucího
družstva
tabulky se třetím v patnáctém
kole UNIQA extraligy ČR
2013/2014 měl po většinu času
jednoznačný průběh. Ženy
VK AGEL Prostějov měly
v prvním, druhém i čtvrtém
setu zřetelně navrch, pouze ve
třetím vypadly z role a TJ Sokol Frýdek-Místek si tak mohl
odvézt pro něj lichotivý výsledek

3:1. Domácí ekipě tahle výhra
zajistila uhájení náskoku osmi
bodů v čele průběžného pořadí
nejvyšší tuzemské soutěže.
Jen chvilku byla úvodní sada
vyrovnaná, od stavu 2:3 rozjely
„Agelky“ naplno svou pestrou
útočnou hru s vysokou účinností.
Dařilo se jim to díky přesné
přihrávce, přidaly také dobré
podání i obranu a jejich převaha
byla značná (16:8). Teprve pak
hostující celek přitlačil servisem,
tím se dostal víc do tempa a velké
manko zkorigoval (21:17), než
závěrečným náporem znovu
udeřilo „vékáčko“ - 25:17 a 1:0.
Do jeho projevu se však vkradly občasné nevynucené chyby,
které pomáhaly částečně rozjetým
soupeřkám udržovat poměrně
vyrovnaný
průběh
druhého
dějství (7:3 – 10:8). Jakmile
ovšem „Agelky“ omezily vlastní
nepřesnosti na minimum, opět
začaly jasně dominovat. Výkon
prostějovského kolektivu šel po
všech stránkách nahoru a druhá
polovina setu, to byla z jeho strany
vysoká volejbalová kvalita aplaudovaná spokojenými fanoušky 25:12 a 2:0.

Leč jejich nadšení otupil slabší vstup do třetí části, jenž kontrastoval s
výrazným procitnutím do té doby
zakřiknutého frýdeckp-místeckého
souboru (3:7). Ten možná trochu
ukolébaná děvčata VK dokonale
zaskočil pronikavým zlepšením
podání i defenzivy, přes kterou se
domácí plejerky přestaly prosazovat. Naopak v dresu TJ excelovala
Gambová, její parťačky se přidaly
a nápor pokračoval až do skóre
8:16. V následné koncovce se
hostitelkám povedlo značné manko
jen snížit, nikoliv úplně smazat.
Výsledek 21:25 znamenal snížení
průběžného stavu na sety - 1:2.
Mohutným dotahováním se však
favorizovaný mančaft dostal z útlumu, což dokázal přenést do čtvrtého
dílu. Klíčovou úlohu přitom sehrála
sedmibodová šňůra při vynikajícím
servisu Hutinski (3:3 na 10:3), po
které se lídr soutěže už neohlížel
zpět. Severomoravanky nenavázaly na předchozí vydařenou sadu a
VK AGEL bez dalších komplikací
dospěl k očekávanému vítězství,
byť cestou za ním ztratil jeden set
- 25:13 a 3:1.
„V prvním i druhém setu jsme
hrály dobrý volejbal, proto škoda

VÝSLEDKY DRUHÉ LIGY ŽEN

Devítibodový lup extraligových mládežnic VK v Plzni
Plzeň, Prostějov/son – Do nadstavbové části extraligy ČR
ve skupinách o 1. až 6. místo
vstoupily mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov na západě Čech. Naše juniorky sehrály v hale Slavie VŠ Plzeň dva
diametrálně odlišné zápasy se
zrcadlovými výsledky, za což
logicky braly tři body. Favorizované kadetky to pak zvládly
ještě lépe, neboť ve městě piva
nezaváhaly a dvěma vítězstvími
dospěly k maximálnímu možnému exportu.

Sestava: M. Zatloukalová, Lakomá, Stavinohová, Macková, Mlčáková, Přibylová, libero Uličná
– Adamčíková.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „Úvodní duel zvládly
holky i v okleštěné sestavě velice
dobře. Pohlídaly si důležitou koncovku zahajovacího setu a kromě
středu třetí sady podaly soustředěný, celkově solidní výkon.
Líbila se mi přitom nahrávačka
Míša Zatloukalová, která výborně
rozdělovala balóny. K odvetě nemohu nic říct, protože už jsem u
ní nebyl a tým vedl kolega Lukáš
JUNIORKY
Miček. Každopádně je hladké
VŠ Plzeň – VK AGEL Prostějov porážky škoda, zvlášť když jsme
0:3 (-22, -14, -17) a 3:0 (17, 21, 19) první vzájemné střetnutí měli jas-

ně pod kontrolou. Takhle ztrácíme
na čtvrté místo znamenající postup
do Final Four patnáct bodů, ve hře
jich zůstává pouze třicet a takové
manko dohnat není moc reálné.“
1. České Budějovice 7 3 23:11 22
2. Frýdek-Místek 7 3 25:15 21
3. Olymp Praha
7 3 23:15 20
4. Brno
7 3 23:16 19
5. Prostějov
1 9 10:27 4
6. Plzeň
1 9 7:27 4

KADETKY
VŠ Plzeň – VK AGEL Prostějov 1:3 (-18, 23, -14, -17) a 1:3
(-19, -24, 20, -18)
Sestava v prvním utkání: L.
Zatloukalová, Lakomá, Adamčíková, Stavinohová, Chludová,

Meidlová – Hubrová. Sestava
v druhém utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Adamčíková,
Stavinohová, Faksová, Meidlová
– Chludová, Hubrová.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „V základu nastoupila
tři jen napůl zdravá děvčata kvůli
tomu, že několik dalších je stále
zraněných. Naštěstí oslabené
družstvo většinu času plnilo pokyny, dobře servírovalo, mohlo se
opřít o vysokou kvalitu blokařek
a tím pádem mělo herně navrch.
V úvodním zápase přitom holky
podaly lepší výkon než v odvetě,
kde už jim docházely síly. Naštěstí dokázaly zabojovat a po horších
pasážích vydřít další cenné body,

Juniorky VK přivezly z Křišťálové vázy
v Ostravě stříbro, nezklamaly ani kadetky
Ostrava, Prostějov/son - V rámci edly špatně, po šesti kvalitních
přípravy na druhou polovinu zápasech obsadily čtrnáctou
této sezóny odehrály mladé příčku.
volejbalistky VK AGEL Prostějov jubilejní dvacátý ročník
Výsledky kadetek VK AGEL
tradiční Křišťálové vázy. Do Základní skupina: WOLA
silně obsazeného mezinárodního Varšava 0:2 (-16, -14), Reprezenturnaje, jehož se o předchozím tace kadetek ČR červená 0:2 (-9,
víkendu v Ostravě zúčastnilo -23), TJ Nový Jičín 2:0 (16, 15).
dvacet družstev z Česka, Slov- V pořadí skupiny 3. místo.
enska i Polska, vyslal náš klub O 9. až 16. místo: Happy Opava
hned dva kolektivy. Juniorky 0:2 (-26, -18).
prošly celým kláním vítězně až O 13. až 16. místo: MOSM Tydo finále, kde těsně podlehly chy 2:0 (20, 18).
Varšavě a za konečné druhé O 13. místo: MOS Varšava 0:2
místo tak braly stříbro. Kadetky (-21, -19)
si v nabité konkurenci také nev-

Výsledky juniorek VK AGEL
Základní skupina: MUKS Plock 2:0 (22, 23), Povážská Bystrica 2:0 (22,
23), SŠSK Bílovec kadetky 2:0 (17, 11). V pořadí skupiny 1. místo.
Čtvrtfinále: Reprezentace kadetek ČR červená 2:1 (-21, 18, 9).
Semifinále: PVK Přerov 2:0 (17, 11).
Finále: WOLA Varšava 1:2 (22, -19, -16).

Konečné pořadí turnaje Křišťálová váza 2014
1. WOLA Varšava, 2. VK AGEL Prostějov, 3. Reprezentace kadetek ČR modrá, 4. PVK Přerov, 5. TJ Ostrava, 6. ELBA Prešov,
7. Sokol Frýdek-Místek, 8. Reprezentace kadetek ČR červená,
9. Povážská Bystrica, 10. SŠSK Bílovec, 11. MUKS Plock, 12.
Happy Opava, 13. MOS Varšava, 14. VK AGEL Prostějov kadetky, 15. MOSM Tychy, 16. TJ Ostrava kadetky, 17. Bilíkova
Bratislava, 18. SŠSK Bílovec kadetky, 19. Sokol Šternberk, 20.
TJ Nový Jičín.

které nás udržely v čele tabulky
s příjemným náskokem. Celkově jsme v Plzni nepředvedli nic
skvělého, ale v daném složení je
hlavní, že se povedlo splnit výsledkový cíl.“
1. Prostějov
9 1 29:11 27
2. Olymp Praha 8 2 26:11 23
3. Řepy
6 4 21:14 18
4. Brno
4 6 16:26 9
5. Plzeň
2 8 12:26 7
6. Šternberk
1 9 11:27 6

CHCETE
VĚDĚT,

CO JE
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V NAŠEM
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www.
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průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým
1. TJ Nový Jičín

V

P

S

PM

18 18

54:8

53

2. TJ Sokol Palkovice

18 16 50:14

46

3. VK Austin Vsetín

18 12 39:31

33

4. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

18

9

34:31

27

5. PVK Precheza Přerov B

16

7

31:30

25

6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 18

6

24:43

17

7. VO TJ Lanškroun

18

5

25:42

16

8. TJ OP Prostějov

18

4 16:47

12

9. TJ Sokol Brno - Juliánov

18

3

11

19:46

kam příště...
21. a 22. kolo, 18. ledna 2014: Nový Jičín - Lanškroun
(10:00 a 14:00), Brno Juliánov - Přerov B (10:00 a 14:00),
Palkovice (volno), Prostějov - Bílovec (10:00 a 14:00),
Vsetín - Uherské Hradiště (10:00 a 14:00).

Zbývající program volejbalistek TJ OP
v první polovině 2. ligy žen, skupiny C
21. + 22. kolo: Prostějov - Bílovec (18. ledna, 10.00 + 14.00 hod.).
23. + 24. kolo: Uherské Hradiště - Prostějov (25. ledna, 10.00 + 14.00 hod.).
25. + 26. kolo: Prostějov - Vsetín (8. února, 10.00 + 14.00 hod.).
27. + 28. kolo: Lanškroun - Prostějov (15. února, 9.00 + 13.00 hod.).
29. + 30. kolo: volný los
31. + 32. kolo: Prostějov - Juliánov (8. března, 10.00 + 14.00 hod.).
33. + 34. kolo: Nový Jičín - Prostějov (15. března, 10.00 + 14.00 hod.).
35. + 36. kolo: Prostějov – Přerov B (22. března, 10.00 + 14.00 hodin).
Domácí utkání hrají oděvářky v Letní hale
TK Plus Prostějov (Kostelecká ulice)

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014
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MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. ledna 2014

Exkluzivní interview s čtvrtým prostějovským hokejistou nominovaným na olympijské hry

„O NOMINACI JSEM SE DOZVĚDĚL, AŽ MI ZAČALY CHODIT TEXTOVKY“
Lukáš Krajíček potvrdil pozici stabilního člena reprezentace, pod Aloisem Hadamczikem pojede již na čtvrtou velkou akci

Minsk (Bělorusko), Prostějov - Po Aloisi Cetkovském, Oldřichu
Machačovi a Janu Hrbatém je Lukáš Krajíček teprve čtvrtým prostějovským rodákem, jenž si vybojoval nominaci do hokejového
výběru pro olympijské hry. Při únorovém turnaji v Soči si tak trojnásobný medailista ze světových šampionátů nejen odbude premiéru
pod pěti kruhy, současně se také vrátí do míst, kde nedávno pomohl
reprezentaci k triumfu na turnaji Euro Hockey Tour. Jeden z nejvytíženějších beků celé KHL a věrný reprezentant se již nyní těší na specifickou olympijskou atmosféru i setkání s nejlepšími hokejisty světa,
nebrání se ani případnému vstupu do vedení prostějovského klubu.
Jiří Možný
Jaké byly vaše bezprostřední
pocity, když jste se dozvěděl,
že do Soči pojedete?
„Byl jsem nadšen a jsem stále. Byl
to sen od dítěte, tehdy jsme sledovali
Nagano. Když se něco takového splní,
tak je to super pocit.“
Viděl jste své šance po úspěšném vystoupení na Channel
One Cupu reálně?
„Náznaky nějaké byly.
yly. Bavil jsem se
s trenérem a říkal, žee když dobře odehrajeme turnaj, tak šanci mám. Nevěděl jsem ale až do
o konce, jestli mě
vezme, nebo nevezme.
me. Bylo to i tak
trochu překvapení, ale jsem rád, že to
vyšlo.“
Takže jste see to definitivně dozvěděl
děl až z
pondělní tiskovky?
„Ano. Já jsem to nesledoval, ale naši mi
řekli, že moje jméno
o
padlo až jako po-slední mezi obránci. Víceméně jsem
se to dozvěděl, až
mi začaly na telefon chodit textovky, měli jsme totiž
zápas. Já jsem alee
nehrál, protože jsem
m
byl zraněný.“
Když jste zmímínil
zranění,
ní,
předpokládám, že je
to asi jen něco lehčího.
ího.
„Mám jen naražený
ý stehenní sval, další zápas
(v úterý 14. ledna v Chanty Mansijsku - pozn.
zn. autora) bych už ale měl
ěl hrát, to
by už mělo být v pořádku.“
ořádku.“
Díky Utkání
ní hvězd
íce než týKHL máte více
denní zápasovou pauzu, vyplníte si ji tedy odpočinkem?
„Klub trénuje, já jsem
sem se
snažil dát dohromady
mady
nohu, odpočívat. Mám
tu rodinu, takže si
i trošičku oddechnu
nu
od hokeje.“
Při našem
m
posledním
rozhovoru v prosinnci jste s radostí sděěloval, že budete moci
ci s
rodinou strávit i Vánoce.
ánoce. Podařilo
se tedy svátky prožít,
ít, jak jste chtěl?
„Bylo to super. Měli jsme štěstí,
že jsme přes Vánoce
ce nehráli, takže
jsme si čtyřiadvacátého
átého udělali pěknou večeři a den proběhl
roběhl asi tak,, jak
j
se ukazuje v Česku.
u. Když tu rodina
může být, tak je super. Nemuseli
jsme být vůbec v Minsku, ale hrát
někde na východě Ruska a nebylo
by to ono. Jsem rád,, že jsem mohl se
synem a s manželkou
kou strávit pěkný
večer.“

V Soči jste byl s reprezentačním
výběrem nedávno, jaký dojem
na vás olympijské prostředí udělalo?
„Areál je krásný, investovali do toho
hodně peněz. Olympijská vesnice
a hokejová hala jsou nádherné,
i ostatní haly jsou pěkné. Nebyl jsem
sice uvnitř, zvenku to ale vypadá hezky. Město samo o sobě je pospravované a doufám, že olympiáda bude
celkově dobrá.“
Jste trochu pověrčivý, třeba v tom smyslu, že když
jste v hale oba duely vyhráli,
že by to mohlo pokračovat
i dál?

postoupí, je to neúspěch. Uvidíme,
vše je ve hvězdách.“
Je to vaše první olympiáda,
můžete být i trochu nervózní?
„Stoprocentně nervózní budu, už jsem
nad tím několikrát přemýšlel. Je to
největší turnaj, co se hraje, fandit bude
celý národ, je to sledované po celém
světě. Nervózní budu, ale po pár střídáních to opadne. Je to o velké zodpovědnosti, nikdo nebude chtít zklamat
český národ.“
Mohl jste být na některé
olympiádě přítomen alespoň
jako divák?
„Nebyl jsem, neměl jsem to štěstí.
Samozřejmě jsem to vše sledoval ale
v televizi.“
Jakou očekáváte atmosféru?
„Bude to parádní. Věřím tomu,
že přiletí dost fanoušků z Česka, že
nás podpoří. Bude to fantastický zážitek. Samozřejmě bude hodně záležet
na tom, jak nám to půjde, ale
snad to bude dobré a lidé
nás podpoří.“
Bude mít i rodinnou podporu v hledišti?
„Nejspíš
„ j p tam rodinu
brát nebudu. Údajně
to mají zařízené jen
hráči z NHL, že jim

Foto: internet

„Pod trenérem Hadamczikem jsem byl
na třech mistrovstvích světa, třikrát jsme
získali medaili. Nezáleží to jen na tom,
jakou má hráč momentální formu,
ale jak zapadá do konceptu mančaftu,
jak zapadne mezi kluky do šatny.“
prostějovský odchovanec a čerstvý
olympionik LUKÁŠ KRAJÍČEK o faktorech,
které mohly sehrát roli při nominaci
„(smích). Nevím jak ostatní, ale
já tohle nějak neřeším. Hrozně velkou roli bude hrát štěstí,
velmi důležité bude, jak nám
budou chytat gólmani. Když
všechno půjde tak, jak má,
půjde nějaký úspěch udělat. Je to vše ale o jednom
zápase – o čtvrtfinále.
Když se postoupí, tak se
hraje
kdyžž se neh j o medaile,
d il kd

to zajistila hráčská asociace NHLPA.
Hotely jsou tam vyprodané, ale kdyby
pak český svaz vyslal letadlo, tak bych
chtěl, aby třeba manželka se synem,
táta a máma přijeli. Díváme se však
hrozně dopředu, na základní část tam
nikoho mít nebudu, budou fandit jen
u televize.“
Po zveřejnění české nominace
se hodně hovořilo právě o vás
a Michalu Barinkovi. Doneslo se
něco i k vám?

„Něco se ke mně dostalo, ale zatím
nevím, s kým budu hrát, jak to trenér
postaví, zatím jsem s ním nemluvil.
Může se ještě spousta věcí změnit,
nedejbože se nějaký z kluků zranit.
Nemá cenu spekulovat a sám tyhle
věci nečtu, protože to bude tak, jak to
postaví trenér. Co se píše, to nemusí
být pravdivé.“
Zatím tedy netušíte, na jakou
pozici s vámi počítá?
„Zatím jsem s ním nemluvil. Nevím,
jestli tam budu jako sedmý osmý
obránce, nebo budu hrát s někým jiným. Nemám absolutně šajnu.“
Tým je složený z hráčů z Evropy i z NHL. Co lze za pár
dní stihnout, aby se vytvořila parta?
„V tomhle to bude docela těžké, ale
průběžně jsme se potkávali v nároďáku, známe se z dřívějška. Jágr
s Plekancem hráli spolu, my kluci
z Evropy jsme hráli spolu. Na sehrání bohužel čas ale nebude, kluci za
námi ppřiletí 10. a hned 12. je zápas,
takže bu
bude jeden trénink a jde se na
to. Sehranost
bude muset přijít sama.
Sehra
Řekneme si systém a jde se na to.“
Těšíte se na někoho ze spoTě
luhráčů
či protihráčů spelu
ciálněji?
„Zahraji si veliký hokej po dlouhé
době, těším
se na to hrozně moc.
tě
Těším se
s na kluky, které jsem již
dlouho neviděl.
Třeba na ty z NHL,
n
s nimiž jsem
si zahrál před dvěma
j
lety na m
mistrovství světa. Bude to
zážitek. Sjedou se tam nejlepší hráči z celého
celé světa, ať jsou to Fini,
Švédi, Kanaďani,
Američané. UviK
díme,, s kým
k se potom potkáme, ale
hned na úvod Švédsko má neskutečně nabitý
nab tým.“
Na poslední turnaji Euro
Hockey Tour to bylo výsledHo
kově dobré,
dob pozoroval jsem i herní
zlepšení?
„Nedostali
„Nedosta jsme tolik gólů, hráli jsme
dobře ddo obrany a nějaké góly jsme
dali. Zachytali
nám gólmani, Kovář
Z
se Salákem
byli ve všech zápasech
Sal
suverénní,
to bylo hodně podstatsuver
né. Tyto zápas jsou taky o štěstí.
Dostanete
jeden dva góly a už
Do
se to těžko obrací. Herní projev byl také trošku lepší, vždy
se to posuzuje jinak, když se
turnaj
vyhraje a prohraje, nětu
kdy
kd ale stačí hrozně málo. Zas
takový
rozdíl bych v tom nevita
děl.
dě Měli jsme dobré gólmany
a hráli
h jsme dobře do obrany.“
Byla znát i zvýšená motivace, že se ještě hrálo o
olympiádu?
olymp
„To
každopádně. Ale myslím si, že
„T
To každ
každý
hráč nastupující za národní tým
ka
aždý hrá
hraje
jakýkoli zápas naplno. Neměl by
hr
raje jaký
být
bý
ýt žádný rozdíl v tom, jestli je olympijská
sezona, nebo není. Když někdo
pij
ijská sez
jede
je
ede hrát, tak reprezentuje svoji zemi,
dres navlečete, měli byste hrát
a když dr
naplno
každý zápas.“
naplno ka
na
Turnajem číslo jedna je v leTu
tošní
sezoně olympiáda,
to
přesto, myslel
jste již i na mistrovm
ství světa,
světa které se koná ve vašem de
facto dom
domácím městě?
„Samozřejmě
jsem nad tím přemýšlel,
„Samozř
bude ale podstatné, jak na tom budu
zdravotně,
zdravotně jak budu dobitý po sezoně, která bude poměrně dlouhá. Je to
ještě daleko,
dale teď je tu olympijský turnaj. Rád bbych si tu ale zahrál, fanoušci
přijdou fandit
nejen Bělorusku. Byl by
fa
to příjemný
příjem zážitek, ale zatím to moc
neřeším.“

Letec. V dresu Philadelphie dosáhl Lukáš Krajíček na největší klubový úspěch, dojde do finále i s reprezentací v Soči?
Foto: www.nhl.com
Je to již v Minsku znát, že se
šampionát blíží?
„Ano. Ve městě jsou všude billboardy, lidé tím žijí. Pro ně to bude skvělý
zážitek. Před pár lety tu postavili novou krásnou halu a s blížícím se turnajem se vše stupňuje. Zájem je a pro
ně bude super věc, že turnaj mají.“
Jak osobně se zatím cítíte
v Dinamu vytížen?
„Mám tu nejvyšší minuty za každý
zápas (průměrně téměř čtyřiadvacet
minut na zápas – pozn. autora), v lize
jsem snad celkově do sedmého místa,
takže jsem vytěžovaný celkem dost.“
Mohlo i tohle hrát roli při
úvahách trenéra?
„Možná je to jedna z věcí, ale trenér
se dívá i na to, že pod ním hráč v nároďáku nějakou dobu hraje a podává
standardní výkony. Mám s ním dobrý
vztah a pod trenérem Hadamczikem
jsem byl na třech mistrovstvích světa,
třikrát jsme získali medaili. Nezáleží to
jen na tom, jakou má hráč momentální formu, ale jak zapadá do konceptu
mančaftu, jak zapadne mezi kluky do
šatny, hraje tam roli více faktorů.“
Zlatou medaili jste slavil jen
s Třincem, jinak to byly stříbra a bronzy. Mohlo by se urodit zlato teď v Soči?
„(smích) Kéž by, to by chtěl každý. Je
k tomu ale ještě hrozně dlouhá cesta.
Nic není nemožné, mančaft, co tam
jede, tak je kvalitní, zkušený a bude
záležet hrozně moc na štěstí a jak nám
budou chytat brankáři.“
Vnímáte to i tak, že reprezentační úspěch by vám mohl pomoci k
přesunu do týmu s vyššími ambicemi?
„Když jsem tu prodlužoval před dvěma
roky smlouvu, tak jsme tu udělali play

off, loni jsme za ním zaostali jen o dva
body. Nevěděl jsem, že to tady půjde
bohužel tak dolů. Přemýšlel jsem nad
tím, ale hovoří se o tom, že by chtěli na
příští rok opět posílit, mít více cizinců a
bojovat o play off. Mám rád toto město,
je to hodina a půl do Vídně, do Prahy,
je to pro mě velká výhoda. Mám tu i
vlastní auto, které jsem si přivezl. Jít na
východ do kvalitnějšího klubu by pro
mě byla challenge, ale od tamtud se
na druhou stranu nedostanete tolikrát
domů. Každý, kdo tu hraje, chce hrát
play off a vyhrát Gagarinův pohár, ale
na druhou stranu se na to musím dívat
i tak, že už mám rodinu a čím blíž jsem
domovu, tím líp.“
Je ve hře i váš případný návrat do NHL?
„Žádné nabídky jsem zatím nedostal
a nevím, jak bych na to reagoval. Bylo
by to probírání s rodinou, co je pro nás
lepší. NHL jsem hrál, byl jsem tam deset
let, osobně si myslím, že mi víc vyhovuje hrát na širším hřišti evropský hokej.“
S hokejem jste začínal v rodném Prostějově, neuvažujete
o tom, že byste se v budoucnu zapojil do jeho vedení podobně jako Jaromír Jágr, Martin Straka či Radim
Vrbata jinde?
„Zatím chci hrát ještě hokej, přemýšlel
jsem ale nad tím, co bych chtěl dělat,
až s ním skončím. Nejspíš se asi budu
chtít motat kolem hokeje i dál, a kdyby šlo pomoci hokeji v Prostějově,
tak bych to chtěl udělat. Jako město si
zaslouží kvalitní hokejový klub, který
funguje správně. Lidi měli v Prostějově hokej vždy rádi a chodili na něj,
takže proč ne. Doufám ale, že mi ještě
pár let vydrží zdraví a ještě to na nějaké úrovni budu moci plácat (smích).“

kdo je
lukáš krajíček

H k j ý obránce
Hokejový
bá
přišel
řiš l na svět
ět 11.
11 března
bř
1983 v ProP
stějově, kde také začal s hokejem. Dále prošel juniorkou
Zlína či nižšími zámořskými soutěžemi, v prvním kole
draftu v roce 2001 si ho z celkově 24. pozice vybrala
Florida. Kromě Panterů oblékal za celkem sedm sezon
strávených v NHL dresy Vancouveru, Tampy a Philadephie, s níž v ročníku 2009/2010 došel až do finále Stanley Cupu. V základní části soutěže
pak odehrál celkem 328 utkání s bilancí jedenácti branek a jednašedesáti
nahrávek, dalších 34 startů přidal v play off. Z NHL zamířil v létě 2010
do Třince, jemuž pomohl k prvnímu titulu v české extralize, poslední tři
ročníky patří do kádru Dinama Minsk v KHL. V národním týmu zatím
Krajíček nastoupil do šedesáti utkání a podílel se mimo jiné na jednom
stříbru (2006) a dvou bronzech (2011 a 2012) z mistrovství světa, absolvoval i dva šampionáty „dvacítek“. Hokeji se věnoval rovněž Lukášův starší
bratr Jan, v současnosti mládežnický trenér u Jestřábů.
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