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protáhla matce vězení
Před školou dávají přednost krádežím!
Prostějov/mls

Povedená rodinka. Barbora a Richard Rafaleovi (na snímcích) se kvůli svým problémům se
zákonem pravidelně ocitají v hledáčku policejních „pátračů“.
Foto: Policie ČR

Bez školy, bez práce, bez problémů! Tak by se dalo shrnout
životní krédo cikánské rodiny Rafaelových z Prostějova.
Jednačtyřicetiletý otec Richard byl před rokem propuštěný
z vězení. O dva roky mladší maminka Barbora si zase kvůli opakovaným „čórkám“ odpykává dvouletý trest vězení. A tak jejich
patnáctiletá dcera za loňský školní rok nasbírala neuvěřitelných
775 neomluvených hodin. Žačka Základní školy Palacká
v Prostějově navíc nedávno otěhotněla! Druhá dcera Rafaelů
má navštěvovat první třídu ZŠ Kollárova. Loni to vydržela pouze
do prosince, pak už se ale až do prázdnin za lavicí neukázala.
Kvůli zanedbání povinné školní výchovy nyní prostějovský
soud matce-zlodějce protáhl
pobyt za mřížemi...

V PROSTĚJOVĚ!

Koňáci flámovali na plese
Matador s úsměvem. Josef Váňa s manželkou Pavlou se v sobotu na Galavečeru českého turfu skvěle bavili. A Večerník byl u toho! Foto: Michal Kadlec

ČTĚTE NA STRANĚ 10!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Dvouletá holčička
se ztratila mamince!
Předminulou sobotu 11. ledna před patnáctou hodinou
bylo přijato sdělení o malé
holčičce, která se pohybuje
sama v parku u křižovatky
prostějovských ulic Lidická
a Studentská. Po tomto sdělení byla okamžitě hlídka
vyslána do zmíněné lokality,
kde dítě nalezla. Vzápětí se
dostavila její matka, která
svou ratolest již hledala. Ta
podle její výpovědi využila
nestřežené chvilky a vydala se na cestu, která vedla
z hřiště v Tylově ulici do
zmíněného parčíku. V tomto případě k protiprávnímu jednání nedošlo. Výlet
dvouleté holčičky se obešel
bez jakýchkoliv následků,
což ovšem nemusí být pravidlem. I malá nepozornost
může mít tragické následky!

Zarputilý bezdomovec
Třiatřicetiletý muž si uplynulé pondělí 13. ledna
v prodejně potravin uschoval jednu konzervu do tašky.
Do nákupního košíku vložil další zboží, které řádně
zaplatil. Jeho počínání si
ovšem povšiml pracovník
bezpečnostní služby a při
odchodu ho zastavil. Výzvy přivolaným strážníkům
k navrácení neuhrazeného
artiklu muž vyhověl, ale prokázat svoji totožnost odmítal
a začal se chovat značně
agresivně. Situace se natolik
vyhrotila, že dotyčný skončil
p
y ppřevev poutech
a ppoté byl
zen na služebnu Policie ČR
ke zjištění totožnosti. Celá
záležitost byla postoupena
správnímu orgánu.

Spící a bez peněz

Na linku 156 byl v úterý
14. ledna nahlášen podnapilý spící muž v budově pošty.
Hlídka bezdomovce probudila. Ten si přišel vyzvednout peníze, ale při čekání
usnul. Za přítomnosti strážníků bylo zjištěno, že sociální dávky mu ještě nepřišly. Nato rozespalý chlapík
z místa nešťastně odešel.

Mrtvola v bytě!
Pracovnice Odboru sociálních věcí se v úterý 14. ledna
dopoledne obrátily na tísňovou linku 156 se sdělením,
že jsou na návštěvě u klienta,
který neotvírá a přes okno je
vidět ležící osoba na podlaze. Vyslanou hlídku oznamovatelky zkontaktovaly
a ukázaly byt i okno, kudy je
možné nakouknout dovnitř.
Poté strážníci jednoznačně
situaci vyhodnotili, že jde o
zemřelého. Hlídka vyčkala
příjezdu policisty, který si
celou událost převzal.

Nenechala je hrát
Ve středu 15. ledna v podvečerních hodinách se obsluha
baru obrátila na linku 156
s žádostí o příjezd hlídky
s tím, že skupina mladých
lidí odmítá prokázat svoji plnoletost a domáhá se vstupu
do prostor s výherními automaty. Než strážníci dorazili
do provozovny, mladík, který neměl u sebe doklady, již
hernu opustil. Volající se zachovala příkladně. Obsluha
je zodpovědná za dodržení
zákazu vstupu osob mladších osmnácti let do prostor,
kde jsou umístěny výherní
automaty. Porušením tohoto
zákazu je možné se dopustit
správního deliktu, ale i trestného činu!
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„DĚDCI PLESNIVÍ, ROZKOPU VÁM HLAVY,“ horlila podvodnice
Barbora Kolaříková obrala staré lidi o peníze a ještě jim vyhrožovala

Nevšední dávka arogance, bezohlednosti, sebestřednosti, lačnosti po penězích a v neposlední
řadě i hlouposti. Tím vším překypuje čtyřiadvacetiletá Barbora Kolaříková, která společně se svým
o osm let starším přítelem Radovanem Ledvinou
obírala seniory po celém regionu. Když se na
to přišlo, pokusil se Ledvina soud „přechytračit“
neuvěřitelnými výmysly. Kolaříková šla ještě dál.
Z jednací místnosti byla v úterý minulého týdne
vykázána i s pokutou, na chodbě pak dvěma poškozeným sprostě nadávala...
Prostějov/mls
O případu Radovana Ledviny
z Morkovic-Slížan Večerník
informoval v minulém čísle.
Mladý muž zneužíval důvěřivosti seniorů po celém regionu.
See svojí ppřítelkyní chodil dům

jen
č
780 K

od domu a oba se vydávali za
zástupce EONu. Lidem nabízeli
návrat k tomuto dodavateli elektřiny, přestože pro něj nikdy nepracovali. K podpisu jim nabízeli
naprosto nesmyslné dokumenty,
načež od nich vybírali finanční
odměnu. Pod tíhou jasných důka-

zů se Radovan Ledvina policii ke
svým podvodům přiznal. K prostějovskému soudu ovšem přišel
s naprosto neuvěřitelnou a velice
drzou obhajobou. Bez uzardění
tvrdil, že se starým lidem vlastně snažil pomoci a oni mu za to
z vděčnosti dávali peníze sami
od sebe... Rovněž naznačoval, že
policistům pod nátlakem podepsal něco, co nikdy neřekl. Jeho
výmysly soudní líčení vyvrátilo.
Naopak jednoznačně prokázalo,
že Ledvina o peníze obral staré
lidí v Dubanech, Hrubčicích,
Klopotovicích,
Otaslavicích,
Vincencově a Výšovicích. Není
přitom vyloučeno, že napálených
bude mnohem více...
Reportáž z průběhu úterního
stání u Okresního soudu v Prostějově si můžete přečíst na straně 8 dnešního vydání!

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

více na straně 21

KAPSÁŘI

tak si VYMYSLEL PŘEPADENÍ znovu řádili
Prostějov/mik - Spíš než lítost
by potřeboval pětadvacet ran
bičem! Dvacetiletý chlapík nahlásil koncem loňského roku
policii, že se stal obětí surového
loupežného přepadení. Houby, loupež si naprosto vymyslel! Věci, které označil jako za
ukradené, někde v opilosti poztrácel, a měl strach to doma
přiznat rodičům...
„V sobotu osmadvacátého prosince loňského roku jsme přijali
ze strany dvacetiletého muže
z Prostějovska oznámení o tom,
že byl přepaden v Lutinovově
ulici v Prostějově neznámým
pachatelem. Ten ho měl v prostoru městské tržnice bít pěstmi,
kopat do něj a ukrást mu cigarety. Když měl mladík ležet na
zemi, měl se k němu neznámý
útočník vrátit, znovu do něho

kopat a okrást ho o peněženku
s celým obsahem, čímž mu měl
způsobit škodu za třista korun,“
prozradila Večerníku zrod údajného případu ze závěru minulého roku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dále poznamenala,
kriminalisté na případu intenzivně pracovali a po útočníkovi
pátrali. „Zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku,“ doplnila
Urbánková.
Zprvu vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by na přepadení
bylo něco divného, co by se vymykalo běžné kriminalistické
praxi. Po dvou týdnech se ale

ukázalo, že ze strany mladíka
jde o pěknou báchorku. „Na
základě zmíněného provedeného šetření policisté zjistili, že
všechno bylo jinak, a že k žádnému k loupežnému přepadení
nedošlo,“ prozradila tisková
mluvčí s tím, že mladý muž si
vše vymyslel. V důsledku podnapilosti totiž všechny své věci
poztrácel na různých místech
v Prostějově, a protože se obával reakce rodičů, vymyslel si
přepadení, k čemuž se přiznal,“
odhalili policisté pravý stav věcí.
Přestože skoro tři týdny tahal
z rodičů vystrašený mladík policisty za nos, nic se mu nestane.
„Vzhledem k tomu, že nedošlo
ke spáchání žádného protiprávního jednání, bude případ odložen,“ potvrdila mluvčí krajské
policie Irena Urbánková.

Prostějov/mik - Kapsáři se
v Prostějově skutečně činí. Za
oběť jim během předminulého víkendu padli hned dva
lidé, kteří ztrátu peněženek
okamžitě nahlásili policii. Těžko ale v tuto chvíli říct, zda se
vyšetřovatelům podaří zloděje
vypátrat a jestli se okradení dočkají navrácení svých peněz…
„Mohu potvrdit, že jsme na
konci předminulého týdne přijali hned dvě oznámení týkající
se krádeží peněženek. K první
z nich došlo v pátek desátého
ledna kolem půl jedné v jednom
z prostějovských supermarketů.
Čtyřiašedesátileté paní odcizil
zatím neznámý pachatel z kabelky, kterou měla zavěšenou na
odstaveném nákupním vozíku,
v nestřeženém okamžiku peněženku. Dáma v ní kromě peněz

měla i dvě platební karty, osobní
doklady, zákaznické karty a stříbrný řetízek. Neznámý pachatel
jí způsobil škodu za tři tisíce
třista korun,“ uvedla k prvnímu
případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Ke druhé krádeži mělo dojít
v noci ze soboty na neděli
v jedné z prostějovských restaurací. „Zatím neznámý pachatel
odcizil dvaadvacetiletému muži
v
nestřeženém
okamžiku
z kapsy kabátu, který měl na
sobě, peněženku s celým obsahem. Poškozený v ní měl kromě
peněz i platební karty a osobní
doklady. Byla mu způsobena
škoda za sedm a půl tisíce korun,“ popsala Urbánková.
A pak běžte někam nakupovat
nebo se jít bavit...

U TŘICETILETÉHO CHLÁPKA NAŠLI TAKÉ ZBRAŇ
Loupež v Brutusu na Plumlovské objasněna, muž do vazby nešel!

Prostějov/mik - No vidíte, kdyby Policie ČR zveřejnila záběry
z kamery a postavu pachatele
loupeže z prostějovské prodejny občerstvení Brutus v Plumlovské ulici hned, lapili by ho
už dávno! Policisté totiž minulý
týden zjistili a zatkli třicetiletého muže z Prostějova, který
19. prosince loňského roku
přepadl a oloupil obsluhu zmíněného . Stalo se tak prakticky
hned, jakmile se strážci zákona
konečně obrátili na veřejnost
se žádostí o pomoc. Bohužel,
tomu bylo až po devatenácti
dnech od spáchání loupeže...
„V úterý sedmého ledna jsme
informovali média a zároveň se
jejich prostřednictvím obrátili
na širokou veřejnost se žádostí

o pomoc při pátrání po pachateli
loupežného přepadení prodejny
s občerstvením v Plumlovské ulici v Prostějově, k němuž došlo ve
čtvrtek devatenáctého prosince
loňského roku krátce před čtvrtou
hodinou ranní. Tehdy vstoupil
do prodejny neznámý pachatel,
maskovaný kuklou. Na obsluhu
namířil krátkou střelnou zbraň
a se slovy, aby mu vydala všechny peníze, ji přinutil k vydání
peněz. Žena mu z obavy o život
vydala v řádu několik tisíc korun.
S nimi pak neznámý pachatel
z místa činu utekl,“ připomněla Mají ho! Loupež se zbraní v ruce spáchal v občerstvení Brutus
nebezpečnou událost z druhé po- třicetiletý muž z Prostějova, který je nyní vyšetřován na svobodě.
Foto: Policie ČR a archiv Večerníku
loviny prosince Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitel- videozáznam i fotografie z prů- jovanů. Ti lupiče poznali. „Na
ství Policie ČR Olomouckého běhu přepadení, okamžitě byla základě výzvy v mediích jsme
kraje. Jakmile policie zveřejnila zasypána telefonáty od Prostě- od všímavých občanů obdrželi

informace, které vedly ke ztotožnění pachatele. Jedná se o třicetiletého muže z Prostějova, který
se ke skutku doznal. Kriminalisté
u něho zajistili zbraň, kterou ke
spáchání činu použil,“ prozradila
Irena Urbánková s tím, že minulé
pondělí 13. ledna bylo kriminalisty zahájeno trestní stíhání tohoto muže, který byl obviněn ze
spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání
viny a odsouzení mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.“
Možná někoho překvapí, že
policisté nenavrhli prostřednictvím státního zástupce
uvalení vazby. „Trestní stíhání
obviněného muže je vedeno na
svobodě,“ potvrdila mluvčí krajské policie.

po kvartetu hledaných

Zfetovaná řidička

Dvaatřicetiletá žena z Prostějovska byla v úterý 14. ledna
kolem patnácté hodiny na ulici
Konečná v Držovicích kontrolována policisty jako řidička vozidla Volkswagen
g Golf.
Žena byla vyzvána k provedení
dechové zkoušky na alkohol,
která byla negativní. Jelikož
se chování ženy policistům
nepozdávalo, provedli test na
přítomnost
drog,
p
g, který
ý byl
y ppozitivní na amfetamin. Řidička
přiznala, že již dne 4. ledna tohoto roku vdechla nosem menší
dávku pervitinu. Za řízení pod
vlivem drog hrozí podezřelé
sankce padesáti tisícnkorun,
zákaz činnosti až na dva roky
a ztráta sedmi bodů.

Kolo je fuč

Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
v úterý po dvanácté hodině na
ulici Dukelské v Prostějově po
přestřižení lankového zámku
odcizil ze stojanu uzamčené
pánské trekingové jízdní kolo.
Majiteli tak způsobil škodu kolem čtrnácti tisíc korun.

Šel po čerpadlech

Zatím neznámý pachatel se
v noci z úterý 14. na středu
15. ledna vloupal do jedné ze
stavebních buněk v Přemyslovicích. Z ní ukradl devět kalových čerpadel různých značek
a elektrický přímotop. Předtím
však stačil poškodit i bezpečnostní kameru na jedné z budov
v areálu. Poškozené organizaci
způsobil škodu za 191 600 korun. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.

Milovník kol a piva

Ze spáchání trestného činu
krádeže a porušování domovní
svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v době
od 14. do 16. ledna 2014 vloupal do jedné ze sklepních kójí
v domě Olomoucké ulici.
Z něho odcizil nejen horské
jízdní kolo, ale i karton s patnácti pivy, plný pětilitrový soudek
s pivem a na cestu si vzal i cyklistickou přilbu. Majiteli způsobil škodu za 14 860 korun.

Kupovala - neplatila

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.

Poničil
P
ičil novéé A
Audi
di

Někdy v noci ze středy 15. na
čtvrtek 16. ledna došlo na zatím přesně nezjištěném místě
v Prostějově k poškození vozidla Audi A7. Neznámý pachatel
na různých částech vozidla předních levých i pravých dveřích, vytvořil třícentimetrovou
prohlubeň a na zadním blatníku
vytvořil v polepové folii otvor a
zde poškodil i lak. Poškozená
společnost si škodu vyčíslila
na sto tisíc korun. Policisté případ prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu poškození cizí věci, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok.

Je duševně chorá? Barbora Kolaříková za své arogantní chování
v soudní síni dostala pokutu dva tisíce korun, útoky na poškozené
zopakovala na chodbě. Radovan Ledvina její chování omlouval
psychickou nemocí.
Foto: Facebook

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
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Večerníku na rok 2014
na 201
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
26. led

Tahal policajty za nos! Bál se rodičů,

ČERNÁ KRONIKA

LUDĚK RŮŽIČKA

PATRIK LAKATOŠ

ROMAN TESAŘ

PAVEL NEHERA

se narodil 3. prosince 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. prosince 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 49
do 50 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k jeho
osobě nejsou známy.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

se narodil 10. září 1962 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 17. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 50
do 55 let, měří okolo 165 centimetrů, má střední postavu a šedobílé rovné vlasy.

se narodil 18. února 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. června 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 38 do 43 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.

Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelá osmadvacetiletá žena z Olomoucka, která
byla ve středu v jednom z prostějovských supermarketů přistižena při krádeži. Do kabelky si
naskládala kosmetiku za 4 733
korun – několik kusů řasenek,
balzámů, očních stínů, očních
linek, pudr a tvářenky, a prošla
přes pokladnu, aniž by za zboží
zaplatila. Tam byla přistižena
ostrahou prodejny. Při prověřování policisté zjistili, že mladá
žena byla již za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzena a potrestána Okresním
soudem v Olomouci. Nyní jí za
výše uvedený trestný čin hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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DVĚ BÍLÉ

„ŠMEJDI
V
NÁRODĚ“!
RAKVE,

JEDINÝ ČERNÝ SMUTEK...
BY
Příbuzní a kamarádi se rozloučili
s oběťmi tragické nehody

LI JSME

U TOHO!

Smutek ve Ptení. Při spouštění rakve Davida Hunky do hrobu zněla hřbitovem skladba od rapera
Rytmuse „Počkaj tam na nás hore”.
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mls - Smutný pátek. V kostele ve Ptení
proběhlo 17. ledna poslední
rozloučení s devatenáctiletým Davidem Hunkou.
Jen o několik hodin později
dali příbuzní a kamarádi
v obřadní síni prostějovského
hřbitova své sbohem o sedm
roků staršímu kamarádovi
Martinu Petržílkovi. Oba
přitom ještě před pár dny
žili naplno, oba se dokázali
radovat ze života, který měli
celý před sebou. A to až do
osudné neděle 12. ledna, kdy
nad ránem zemřeli při automobilové nehodě na silnici
mezi Ohrozimí a Vícovem.
Večerník o tragédii informoval v minulém vydání.

více čtěte na straně 8

PŘEŽIL SVOJI SMRT!

Odchod mladého člověka. S Martinem Petržílkem se v pátek
rozloučila zcela zaplněná obřadní síň na prostějovském hřbitově.
Foto: Martin Zaoral

Olomouc, Prostějov/mls - Alespoň jedna dobrá zpráva!
Zdravotní stav jednadvacetiletého mladíka, který jako
jediný přežil tragickou nehodu na silnici mezi Ptením a Vícovem, se výrazně zlepšil.
Mladému muži zachránila život skutečnost, že při nárazu
seděl vzadu. Přesto utrpěl těžká zranění břicha a hrudníku.
„Pacient díky specializovanému výkonu na hybridním sále
nemusel být operován. Dnes byl přeložen z úrazové jednotky
intenzivní péče na standardní oddělení a je ve stabilizovaném
stavu. V příštím týdnu by mohl být propuštěn do domácí
péče,“ prozradil v pátek odpoledne exkluzivně Večerníku
Egon Havrlant, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.

V secesní perle se konají předváděčky pro seniory
Mladší
m 70 le
VSTUP
t
ZAKÁZ
ÁN!

Draze zaplacený „dárek“. Senioři, kteří zavítali minulý týden do „Národa“, dostali od pořadatelů
předváděcí akce oběd a poukázku do Kauflandu v hodnotě 200 korun. Kromě toho si někteří z nich
také domů odnášeli předražené hrnce za pětadvacet tisíc korun.
Koláž Večerníku
Prostějov/mls

Ani hrozba vysokých pokut neodradila organizátory od pořádání tzv.
„předváděček“. Jedna z firem zabývající se nechvalně proslulými akcemi
pro seniory si na celý minulý i nadcházející týden zarezervovala vinárnu
Národního domu v Prostějově. Její zástupci přitom seniory oslovovali přímo
na ulici a dotazovali se jich na to, kde nakupují potraviny. Telefonicky je pak
pozvali na „gastronomickou show“ prově do prostor prostějovské památky.
Na samotné akci jim pak ale nabízeli jen hrnce a vařiče... Předváděčky jsou
do „Národa“ naplánovány i na tento týden.
y opět
p vyrazit!
y
A Večerník se na ně chystá

www.vecernikpv.cz

PŘESTUPKY V ROCE 2013: PROSTĚJOVANÉ HŘEŠILI MÉNĚ, ALE VÍCE VOLALI
„Za loňský rok registrujeme tříprocentní snížení přestupků,“ hodnotí šéf strážníků Jan Nagy

Městská policie v Prostějově řešila v roce 2013 celkem
8 989 přestupků. Kdybychom hypoteticky předpokládali,
že jeden přestupek připadá na jediného člověka, pak vloni hřešil každý pátý Prostějovan. Celkový počet přestupků se v našem městě díkybohu oproti předchozímu roku
o něco snížil, naopak zcela určitě vzrostla důvěra občanů
v městskou policii, protože s jakýmkoliv problémem se
na ni obrací čím dál tím více lidí. Statistická čísla za loňský
rok pak dokazují, že strážníci městské policie už dávno
nejsou jen „nenáviděnými botičkáři“. Podařilo se jim totiž
zadržet několik desítek pachatelů trestných činů, osob
v celostátním pátrání a rapidním způsobem přispěli také
k dopadení obzvláště nebezpečných osob.
Prostějov/mik
„Celkový počet přestupků za rok
2013 je oproti předcházejícímu
roku 2012 o téměř tři procenta
nižší. Tato skutečnost odráží stav
veřejného pořádku, zaměření
strážníků do různých oblastí
a v neposlední řadě i samotnou
činnost strážníků. Počty přestupků jsou také ovlivněny preventivním působením městské policie
na katastru města. Ze statistik lze
vyvodit, že od roku 2008 je počet
evidovaných přestupků téměř na

stejné úrovni. Faktem tak zůstává, že úroveň veřejného pořádku
je v Prostějově skutečně na dobré
úrovni,“ hodnotí kladně základní
měřítko roku 2013 Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Zároveň však jedním dechem
dodává, že spokojenost s chováním Prostějovanů není stoprocentní. „Ano, nelze se s tím spokojit, neboť se vyskytují jednání,
na která je nezbytné ihned reagovat a poukazovat. Jako například
vandalství, sprejerství, nedovolené plakátování, pouliční krimina-

lita a další problematiky. Vysoký
počet těchto přestupků a mnohdy
i trestných činů je ovlivněn i tím,
že strážníci zajišťují veřejný pořádek na mnoha akcích pořádaných
ve městě. Třeba při společenských, kulturních a sportovních
akcích,“ poznamenal Jan Nagy.
Je celkem zajímavé, že v posledních letech sice dochází
k poklesu přestupků i celkové
kriminality páchané Prostějovany, ovšem na druhé straně
rapidně přibývá telefonátů na
tísňovou linku městské policie.
V průběhu roku 2013 bylo přijato na linku 156 celkem 12 029
tísňových volání, což je třiatřicet oznámení denně. Ze statistiky je zřejmý jak nárůst telefonátů
občanů, tak i výjezdů na základě
těchto oznámení. Předmětem volání na linku 156 je celé spektrum
událostí, od oznámení přestupků
až po uvedení podezření na trestný čin. Z celkového počtu oznámení v roce 2013 je evidováno
5 451 hovorů, při kterých lidé
upozornili na páchaný přestupek.
Ostatní oznámení jsou nálezy, žádosti o informace, bohužel někdy

Počet volání na linku 156 (přijatých/výjezd)

Tisíc

Rozmanitá práce. Prostějovští strážníci řeší různé případy, žádnou výjimkou není ani buzení opilých bezdomovců v centru města.
Foto: MP Prostějov
i vymyšlená oznámení,“ vypočí- sedmadvaceti případech, v jednom
tal šéf prostějovských strážníků. z nich se jednalo dokonce o varovPři pohledu na hodnocení čin- ný výstřel při zadržení pachatele
nosti prostějovských strážníků trestného činu, v jednom případě
v uplynulých letech lze vyčíst, že došlo k drobnému zranění pachaod roku 2007 je téměř konstantní tele rvačky,“ připomněl Jan Nagy.
počet narušení veřejného pořádku. A co během roku 2013 trápilo
„Například v oblasti neuposlech- velitele prostějovských strážnínutí výzvy úřední osoby se jedná ků nejvíce? To je patrné i z udázejména o méně závažná narušení lostí popisovaných v loňském
veřejného pořádku, která jsou řeše- roce na stránkách Večerníku.
na i domluvami na místě. V někte- „Nejvíce oznámení, a nutno dodat
rých případech však při provádění že oprávněných, jsme obdrželi
zákroku a neuposlechnutí výzvy na základě rušení nočního klidu.
bylo nutné použít donucovacích I když na druhé straně, ne všechprostředků. Tak tomu bylo vloni v na taková oznámení se potvrzují.

Přestupky celkem

K orientačnímu měření je používán hlukoměr, neboť zda dochází k rušení, je vždy subjektivní
pohled konkrétní osoby. Jedná
se zejména o skupinky vracející
se z barů, někteří se pak dopouští
vandalství a pouliční krimina-

Zdroj: Městská policie Prostějov
lity, ničení odpadkových košů,
dopravních značek a podobně.
V mnoha případech jde pak
o hluk způsobený provozem restaurací, činností v bytech v noční
hodinu,“ potvrdil velitel Městské
policie v Prostějově Jan Nagy.

Rodiče tyranizoval téměř dva roky!

porazil
Novotného,

místopředsedou ODS se ale
stal primátor Olomouce...
reportáž z volebního kongresu čtěte na straně 8

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
CE
Več
Veče
Večerníku
na rok 2014

jen
č
780 K tí pouze do4
Pla
01
dna 2
26. le

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

více na straně 21

pište: inzerce@vecernikpv.cz
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K
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K
Agresivní BEZĎÁK V KONZERVĚ

míří DO BASY

Prostějov/mls - Tak konečně!
Třiapadesátiletý Jan Kobliha
po více jak rok téměř denně
šikanoval své vlastní staré rodiče. Nyní na něj ale čeká vězení!
V úterý 14. ledna jej tam poslal
prostějovský soud. Dlouho se
přitom zdálo, že na agresivního
bezdomovce jsou policisté i zákony krátké...
Absolutní zoufalství skončilo. Jan
Kobliha téměř dva roky týral své
vlastní rodiče bydlící v ulici Emila
Králíka v Prostějově. Opilý postával pod okny jejich bytu, bušil na
sklo, neustále se dožadoval peněz
a někdy jim i vyhrožoval. Jeho
maminka kvůli nervovému vypětí
zhubla o polovinu své váhy, která
klesla ke třiceti kilogramům.
Už loni v říjnu byl Kobliha
pravomocně odsouzen k podmíněnému ročnímu trestu.
Pokud se chtěl vyhnout vězení, nesměl se s rodiči stýkat.
Odsouzený si z toho však

Mlsný jazýček
se VYMSTIL

Hlava v plechu. Mlsné kočce pomohli na svobodu až strážníci.
Foto: Městská policie Prostějov
Už to skončilo. Takto Jan Kobliha pod vlivem alkoholu téměř každodenně postával před okny bytu svých rodičů v ulici Emila Králíka.
Nyní by si mě dát alespoň na rok pokoj... Foto: archiv Večerníku
vůbec nic nedělal. Pravidelné výjezdy policejních hlídek
na ulici Emila Králíka i po
rozsudku zůstaly na denním
pořádku. „Bylo prokázáno,
že odsouzený stále vyhledával
kontakt s rodiči, přestože to měl
soudem zakázáno. Proto mu byl

na návrh probačního úředníka
roční podmíněný trest proměněn
v trest nepodmíněný,“ potvrdil
Večerníku Petr Vrtěl, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
Usnesení dosud nenabylo právní
moci, odsouzený si ponechal lhůtu pro možnost podání stížnosti.

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie se ve své službě zabývají ledajakými případy. Do
role zachránců a osvoboditelů
se znovu dostali předminulý pátek 10. ledna. Představte si, jak
se mlsná kočka natolik zabere
do pamlsků v konzervě, že vzápětí nemůže z plechovky vytáhnout hlavu...
„V pátek desátého ledna po třetí
hodině odpoledne vyjížděla hlíd-

ka k neobvyklé události. Žena
prostřednictvím linky 156 nahlásila nález kočky, která měla na hlavě
naraženou plechovku. Strážníci za
pomoci odchytových pomůcek
a nářadí jí plechovku z hlavy odstranili. Zvíře naštěstí nijak zraněno
nebylo, a tak ho strážníci zase vypustili do volné přírody,“ popsala
kuriózní zásah ochránců pořádku
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

12 029

+

S d se poučili.
Snad
čili O
Oprotii minulému
i lé týdnu jenom v barometru vyměníme znaménka.
Toho raNyní si pochvalu zaslouží policisté. Přestoději
nepože snímek pachatele zveřejnili až po
tkat! Palec dolů
třech týdnech od spáchání loupepatří osmapadesátileže v občerstvení Brutus, prátému chlápkovi, kterého za
vě na základě svědectví
volantem staré škodovky načapali
občanů ho dopadli.
policisté ve středu v Otinovsi. Zjistilo se,
Snad se tedy
že má soudem vysloven zákaz řízení až do
poučili…
roku 2018 a navíc cestuje s vozidlem vyřazeným z evidence a s falešnými značkami…

Osobnost týdne

„ŠLA
ŠLAJSEM
JSEM V NOCI
Z PRÁCE DOMŮ A NA
ULICI JSEM POTKALA
ŘI CIKÁNY. KRVE BY
SE VE MNĚ NEDOŘEZAL. A ONI MĚ SLUŠNĚ
POZDRAVILI A ŠLI
PRYČ!“

JOSEF VÁŇA
Nestor českého dostihového
sportu si v sobotu přijel do
Prostějova pro prestižní cenu
nejlepšího trenéra překážkového turfu za rok 2013. Při
galavečeru Jockey Clubu České
republiky v Národním domě se
skvěle bavil a Večerníku poskytl
exkluzivní rozhovor.

Městská policie minulý
týden poskytla Večerníku
jako prvnímu čerstvou statistiku své činnosti za rok
2013. Z ní mimo jiných zajímavých čísel vyplývá, že
Prostějované vloni v nouzi
volali své strážníky v rekordním počtu případů.

-

Výrok týdne

Překvapená čtenářka
Večerníkuse svěřila
s nečekaným zážitkem

O HLASU LIDU, O DISKUZÍCH, A TEDY O DEMOKRACII...
Máme za sebou již více jak půlku prvního měsíce nového roku, mnoho
z nás je rádo, že ten starý s třináctkou
na konci již skončil, ale já se k němu ještě přece jen v pár poznámkách vrátím.
prosince jsem totiž poslouchal
Analýza
A
nalýza Dozvuky
mezi občanstvem ještě během ledna,
a jak se říká vox populi, vox dei, a tak tedy dejme prostor
hlasu lidu, neboť ten je základem demokracie.
Martin Mokroš
První téma se již hodně propíralo,
ale přesto se vraťme k prostějovským vánočním trhům na náměstí.
Zalistoval jsem městskou kronikou
a ejhle, vyskočila na mne zprávička
z roku 2008, kterou si zde dovolím
odcitovat: říjen - Město zaplatilo
pět stánků, dalších osm financovaly prostějovské firmy. Důvodem
opatření je především zvýšení
estetického vzhledu centra města
v předvánočním období, stánky se
však dají využívat i při dalších kulturních či společenských akcích.

Prosinec - V období od 12. do 23.
prosince se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil tradiční vánoční
jarmark, jehož pořadatelem byl
Kulturní klub DUHA. Novinkou
byly letos stánky - dřevěné domečky, které zaplnily prostor v blízkosti
vánočního stromu a betlému. Záměrem bylo, aby zůstal ve všech
stáncích zachován sortiment
zboží s vánoční tématikou.Tolik
kronika a já si tak po pěti letech
říkám, že záměr to byl skvělý, ale
právě poslední rok ukázal hubenost realizace tohoto nápadu.
Místo rozšíření počtu stánků na

celé náměstí jich byl nedostatek a
ještě se bijeme v prsa, že jsme z náměstí vypudili stánky s igelitem, ale
co zbylo? Jedno velké nic, které šlo
projít za pět minut bez jakéhokoliv
vlivu anebo za hodinu totálně pod
vlivem, neboť alkohol byl to jediné,
co bylo ve velkém servírováno.
Takže, jaká bude v budoucnu podoba vánočních prostějovských
trhů? Tu z roku 2013 bychom
tedy již nechtěli. Co na to třeba
prostějovští podnikatelé?
Jako zjevení působil v pátek
20. prosince příjezd červeného
vánočního kamionu jisté limonádové firmy na prostějovské
náměstí. To se zcela zaplnilo a
děti s maminkami i omladina si
užívaly focení se Santou a jeho
vánoční ekipou. To jsem ještě netušil, jaké peklo se následně strhne
na největší sociální síti. Bojovníci
protisantovské koalice se semkli
a vynadali všem spoluobčanům,
kteří se focení se Santou účastnili,
magistrátu, že kamion na hlavní

fejeton Hodnota Božího
požehnání

Petra Hežová
Vánoční stromeček ještě ani
nestačil začít opadávat, a už klepali na dveře. Tři králové, kteří
podle legendy dorazili k právě
narozenému Ježíškovi s hodnotnými dary, si kdovíjak našli
cestu i k mým dveřím a světe
div se, nenesli ani jeden dar.

I

Naopak měli pocit, že přímo já jsem ta, která by měla
přispět na charitativní organizaci, kterou mi Google
opakovaně odmítl vyhledat.
Pokud byste stejně jako já čekali tradiční písničku „My tři
králové jdeme k vám,“ čekali
byste dlouho a navíc marně.
Než jsem se nadechla, už jsem
měla pod nosem pokladničku
a ‚vzácní mudrcové‘ mě zahrnuli informacemi, proč přišli, a komu všemu pomůžu,
když jim přidám nějakou tu
korunu. Odmítla jsem jejich
štědrou nabídku nápisu nade
dveřmi výměnou za dobročinný příspěvek, a následně

se škodolibě pohihňávala za
dveřmi, když jsem slyšela tu
radost a štěstí v hlase mého
souseda, který korunovanou
trojici hnal od svých dveří
s tím, že mu na dveře nikdo
čmárat nebude. Očividně
o požehnání do nového roku
nestojí.
A zatímco soused huláká,
vrací vám miliony a ještě
vám to nestačí,‘ přemýšlím,
proč se Tři králové v našich
končinách vlastně změnili ve
výběrčí s pokladničkou. Snad
se nedočkáme toho, že bude
o příspěvky žádat velikonoční zajíc nebo rovnou sám
Ježíšek...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Konstelace hvězd Prostějova
Pokud jste už hluboko do svého šatníku odložili zimní oblečení,
tak ho urychleně vyndejte. Na Prostějov se totiž ženou velké mrazy, takže kožichy přijdou k duhu. Lepší než drkotat zuby někde ve
městě, bude příjemnější doma zapálit krb a sedět u televize.

Berani - 20.3. až18.4. Nestůjte opodál, když se
v práci budou řešit důležité věci týkající se i vás.
Nebudete mít sice velkou náladu zapojovat se do
kolektivních akcí, ale tento týden budete muset zatnout zuby. Sami nic kloudného neuděláte.
Býci - 19.4. až 19.5. Čeká vás ostrá výměna názorů s jedním ze členů rodiny, což pro vás může být
hodně bolestné. Nedá se tomu vyhnout, protože už
delší čas si zaděláváte na malér. Na druhé straně
v zaměstnání si užijete legraci.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nemáte dostatek odvahy
k tomu, abyste se postavili bezpráví, které je na vás
vyvíjeno. Jenomže máte celkem dostatek peněz, tudíž si najměte právníka nebo někoho, kdo se dokáže
ohánět tvrdými pěstmi.
Raci - 20.6. až 21.7. Uprostřed týdne vás čeká zajímavé setkání s osobou, o které jste si mysleli, že už
dávno nežije. Bude to pro vás šok, nicméně další
společné chvíle strávené ve dvou zcela obrátí váš
život. Máte se nač těšit.
Lvi - 22.7. až 21.8. Máte sklony k nevěře, takže
není divu, že tento týden si pořádně vyhodíte z kopýtka. Nic proti tomu, ovšem jestli se to dozví partner, skončí vám lébes. Pokud se mu přece jen něco
donese, řiďte se heslem - zatloukat a zatloukat!
Panny - 22.8.-21.9. Hodně lidí z bezprostředního
okolí vás bude pomlouvat, aniž byste to tušili. Není
divu, v poslední době jste utratili hodně peněz a několika závistivcům bude vrtat hlavou, kde jste na to
vzali. Pokud chcete, vysvětlete jim to.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Tento týden se toho na vás
navalí až moc. Nebudete stíhat, takže jakékoliv
myšlenky na společně prožité chvilky s rodinou si
vyžeňte z hlavy. Připravte se i na to, že budete mít
po náladě...
Štíři - 22.10. až 20.11. V žádném případě neodporujte nadřízenému, ten bude v těchto dnech pořádně
nažhavený a nepřipustí žádnou diskuzi. Radši se mu
kliďte z cesty, pokud nehodláte měnit zaměstnání.
Doma si to ale užijte.
Střelci - 21.11. až 20.12. Co si takhle vsadit? Pokud
se dáte do Sportky, tak zakřížkujte čísla 4, 12, 15,
22, 26 a 31! Poslechněte, nebo budete nadosmrti
chudí! Jinak se těšte na společné chvíle strávené
s partnerem, bude to opravdu stát za to.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Není vyloučen spor
se sousedy, kteří vám už delší dobu lezou na nervy.
Doma nemáte chvilku klidu, protože zpoza zdi se
k vám linou ohlušující tóny moderní muziky a občas i křik. Jednou provždy to už vyřešte!
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Dbejte na svoji životosprávu, ta v poslední době není zrovna ideální. Hlavně
se vyhýbejte cukrárnám, sladké je totiž vaše zkáza.
Kdy jste naposledy obuli tenisky a šli si zaběhat?
Tak neváhejte a rychle na to!
Ryby - 19.2. až 19.3. Nesedejte tento týden do auta,
ať už jako řidič či spolujezdec. Hrozí nebezpečí havárie, a právě vy byste z ní nemuseli vyváznout se
zdravou kůží. Vždyť existuje spousta možností, jak
se dostat do práce. Co takhle jízdní kolo?

náměstí vůbec pustil, a byli ochotni stvořit zřejmě i sošku Ježíška,
a udělat trucpodnik na náměstí také.
Já, protože demokracie umožňuje
pluralitu názorů, říkám toto. Kamion a celá akce, ač pochopitelně
značně komerční, jednoznačně oživily výše zmíněnou mdlost našich
vánočních trhů. Děti se pobavily
a nevěřili byste tomu, ale určitou
chvíli měly i jistou bázeň před autoritou, kterou zde reprezentoval
onen červený mužíček s fousem,
což normálně nedělají po celý rok
ani doma před svými rodiči. Kdo
chtěl, přišel, kdo nechtěl, přijít nemusel. A úplně na závěr, myšlenka,
že město vyhodilo za akci nějaké
peníze je pomýlená, vždyť snad
limonádová firma platila naopak
městu za zábor prostranství, ne?
Posledním tématem je konec
roku a užívání pyrotechniky. Na
stránkách města jsem našel jen
a pouze obecně závaznou vyhlášku č. 16/2003, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška města

Prostějova č.29/1996 o zákazu používání pyrotechnických výrobků
určených pro zábavné účely. Pokud jsem tedy špatně nehledal,
a nepřehlédl jinou další vyhlášku, pak jsem pochopil, že nic
není zakázáno a skoro vše je
dovoleno. Opět jsem ovšem zabrousil na sociální síť a tvrdím, že
by šlo ze zdejší diskuze vytvořit
jakýsi nepsaný kodex, který by
se mnou virtuálně podepsali jistě všichni majitelé pejsků, starší
spoluobčané a povahy, které se
ranami z dělobuchů nechtějí nechat obtěžovat. Takže, na Silvestra
bouchání ano, ať se všichni vydovádí do sytosti, a ti ostatní budou

toto tolerovat. Pokud to tedy neodporuje dobrým mravům, požárním předpisům a zdravotnickým
zásadám. V jiné dny pyrotechniku
prostě nepoužívat, protože je to
prostě stručně řečeno prasárna rušící normální jedince.
Končím dnešní nástřel témat, která volně z prosince přešla do ledna, a uvidíme, co se do roka a do
dne stane. Třeba se některá z výše
popsaných témat za rok promění
tématy určenými pro chvalozpěv.
Anebo taky ne. V každém případě
diskutovat je třeba o věcech městských pořád, a pokud diskutujeme, je to dobře, je vidět, že máme
zájem. Tak ať nám to vydrží!

Aktuální dovětek...
Pilně jsem pročítal diskuze ohledně našeho nového loga města.
A pak vzpomenul na klasika, jenž řekl, že každá žena je krásná,
ovšem některá až po několika panácích. Inu, nalil jsem do sebe
něco bourbonu z městečka Kentucky a ejhle, logo mi najednou
připadalo krásné, vtipné, použitelné všude a skvěle propagující
naše město. Bohužel, pak začal pracovat metabolismus a já
vystřízlivěl..., a v tomto střízlivém stavu říkám: je to strašné!

komentář redaktora

Měl by vrak skončit před školou?

Martin Zaoral
Devatenáctiletý řidič v neděli nad
ránem mezi Vícovem a Ohrozimí nezvládl svoji rozjetou Alfu
Romeo a skončil ve stromě. Zatímco on i spolujezdec na předním sedadle na místě zemřeli, třetí mladík byl s těžkými zraněními
hospitalizován v nemocnici.
Bezprostřední reakce na tragédii
se lišily podle toho, zda lidé oběti obrovské tragédie znali, nebo
nikoliv... Ti první kondolovali
rodině a vzpomínali na kamarády, ti druzí také vyjadřovali
soustrast, nicméně nezapomněli
upozornit, že devatenáctiletý řidič Alfy Romeo na silnici

představoval obrovské nebezpečí nejen pro sebe a své spolujezdce, ale i pro kohokoliv z nás,
kdo by se mu v neděli nad ránem
„postavil do cesty“. Havárie
tak rozpoutala vášnivé diskuse
o tom, jak velké nebezpečí na silnicích představují mladí, čili dle
mnohých nezodpovědní řidiči.
Odpověď je přitom jednoduchá.
Jen o něco málo vyšší, než staří
a taktéž nezodpovědní řidiči. Pokud je někdo magor v osmnácti,
není vůbec vyloučeno, že jím
zůstane i ve čtyřiceti. Faktem je,
že na zbytečné nehody nemají
patent pouze mladí lidé. Téměř
vždy však za nimi stojí šoféři,
kteří žijí s pocitem, že jsou nesmrtelní, a vše mají v malíčku
(když ne v jiné části těla). A přitom zapomínají, že stačí chvilka
nepozornosti, a život se nejen
jim ale celé jejich rodině může
v momentě převrátit naruby. Pocit všemocnosti přitom může mít
člověk v osmnácti stejně jako
v šedesáti. Obvykle si jej uchová,

pokud ho nic nevytrhne z bezstarostné reality, a kopancem důrazně neupozorní na to, že skutečně
nesežral všechnu moudrost světa.
Podobná nehoda, kdy se mladí
lidé vraceli v neděli nad ránem
z akce a nedojeli, není první
a bohužel ani poslední v řadě.
Dá se jim vůbec nějak zabránit?
Jisté je, že pokud to stále nemáme v hlavě srovnané, měli bychom se zavčas setkat s něčím,
co by námi otřáslo natolik, že si
příště dáme pozor.
Proto by nebylo od věci vzít
vrak a na pár dní jej vystavit
před středními školami v blízkém okolí. Pro řadu mladých
lidí by se jednalo o sice drastickou, ale o to účinnější prevenci.
Ono je něco jiného dočíst se
v novinách o další tragické nehodě a něco jiného na vlastní oči
spatřit hromadu šrotu, ve které
naprosto zbytečně zahynuli dva
mladí kluci. Jsem přesvědčen, že
některým z nás by se v tu chvíli
určitě rozsvítilo...

Agentura
Zlatá tretra se stěhuje do Prostějova!
To je šok pro všechny sportovní
příznivce a lehké atletiky zvlášť!
Jak totiž slovutná Agentura Hóser zjistila, marketingová společnost TK Krát zrušila pořádání
bezkonkurenční akce Zlatá tretra
v Ostravě a již od letošního roku ji
přesunula do Prostějova! Přestože se vedení pořádající společnosti k této ojedinělé a navýsost
nečekané události nechtělo příliš
vyjadřovat, Agentuře Hóser se
přece jen podařilo něco dozvědět.
„V tuto chvíli nemáme vyřízeny
ještě všechny potřebné formality
a zajištěny podmínky v Prostějově, ale bereme to sami už jako
hotovou věc. Ano, na konci července se Zlatá tretra uskuteční
v Prostějově,“ potvrdil informace
šéf společnosti TK Krát Miroslav Běloušek. Pořádání tak ve
světě ojedinělého lehkoatletického mítinku ale není jenom tak.
Budou se muset v Prostějově
vytvořit podmínky odpovídající
potřebám světových hvězd. Vě-

dom si je toho i šéf společnosti
TK Krát. „Už v několika málo
příštích dnech začne rekonstrukce stadionu ve Sportovní ulici.
Bude obnoven čtyřsetmetrový
běžecký ovál, na který necháme nasypat opět novou škváru.
Není to ideální povrch, ale tartan
bychom nestihli položit. Ostatní
sektory si nevyžádají až takovou
náročnou rekonstrukci, bude
zapotřebí akorát posekat vysokou
trávu, do dálkařského doskočiště
nasypat písek a do toho výškařského sehnat nějak é žíněnky.
A pak samozřejmě vykácet stromy z tribun, protože se očekává
mnohatisícová návštěva,“ vypočítává Miroslav Běloušek. Pořádné zázemí se bude muset vytvořit
i pro hvězdy, které se mítinku
zúčastní, včetně Usaina Bolta.
„V první řadě musíme postavit
nové letiště v Prostějově nebo alespoň na tom stávajícím zrealizovat dvoukilometrovou asfaltovou
přistávací dráhu. Budou zde totiž

přistávat obrovská letadla z celého světa. Co se týká šaten, nemůžeme bohužel využít pro atlety
nemovitosti na hřišti, takže jsme
domluveni s vedením města, že
atleti se budou převlékat na radnici a odtud je bude na stadion
ve Sportovní ulici převážet autobus,“ dodal Miroslav Běloušek,
generální ředitel společnosti
TK Krát. Na přeřazení jednoho
z nejprestižnějších atletických
mítinků z Ostravy do Prostějova
je hrdý i primátor města. „Je to
jedinečná příležitost ke zviditelnění Prostějova po celém světě.
Tento ročník Zlaté tretry bude
sice probíhat v provizorních
podmínkách, ale do příštího
roku slibujeme postavit nový
atletický stadion s tartanovou
dráhou a vyhřívanými sektory
pro ostatní disciplíny. Nový stadion by měl pojmout osmdesát
tisíc diváků,“ šokoval na závěr
primátor Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika tématům.
Z celé plejády podnětů a příspěvků jsme vybrali dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Z Vrahovic satelitní
městečko?

Nedávno probíhaly debaty
o novém územním plánu města
a lidé se měli možnost k jeho
návrhu vyjadřovat. Dovolte mi,
abych se zamyslel nad tím, co
znamená nový územní plán pro
Vrahovice. Při pohledu na něj
to vypadá, že většina nezastavěných ploch ve Vrahovicích
bude zastavěna. Nikdo se přitom
nezajímá o to, jak bude vypadat
kvalita života stávajících obyvatel. Vrahovice se nacházejí
na východ od průmyslové zóny
a trpí vysokou prašností i znečištěním ovzduší. Domnívám se,
že by výrazně pomohlo, kdyby
se aspoň na části polí Losce
a Trávníky vysadily stromy,
které by pojaly část polétavého
prachu. V tomto ohledu by byly
vhodné například topoly bílé.
Město by tím zlepšilo kvalitu
ovzduší v naší čtvrti a až by tyto
stromy odrostly, bylo by možné
je prodat na dřevo, čímž by se
vrátila investice do jejich nákupu
a výsadby. Dalším problematickým bodem je stavění rodinných
domů v záplavových oblastech.
Jedná se opět o části polí Losce
a Trávníky. Chápu, že majitelé
pozemků a developeři mají zájem na tom, aby tyto pozemky
byly prohlášeny za stavební. Je
rozumné jim v tom vyhovět,
když si uvědomíme, jak ničivé
byly následky záplav v předchozích letech? Některá tato pole byla zcela zaplavena v letech 1997,
2005 a 2006. Navíc se jedná
o podmáčenou až bažinatou půdu. Bylo by rozumné vybudovat
na těchto místech suché poldery,
aby se zde voda mohla při záplavách volně rozlévat a zabránit
tím zaplavování obytných čtvrtí.
Bylo by rozumné protipovodňové opatření, které by ochránilo lidské zdraví a majetek. Při
plánované výstavbě není počítáno s vhodnou infrastrukturou.
Vrahovice jsou poklidná čtvrť
a silnice zde byly projektovány
na daleko menší objem dopravy. Dopravní obslužnost k novým domům bude velmi špatná
azhoršíseiživotnípodmínkystarousedlíků. Považuji za důležité
zdůraznit, že nový územní plán
povede k tomu, že se z Vrahovic
stane pouhé satelitní městečko,
ve kterém bude jeden obytný
dům vedle druhého. Nebude zde
dostatek dopravní infrastruktury,
dostatek volných zelených ploch
a parků na procházky. Chápu,
že lidé chtějí stavět nové domy
a obce by se měly dále rozvíjet.
Mělo by se tak ale dít racionálně
a především s rozumnou mírou.
Opravdu musíme úplně všechna pole zastavět rodinnými
domy? Zamýšlel se někdo nad
tím, jak bude vypadat kvalita
života v nově vznikajících čtvrtích? A jak moc se zhorší život
vrahovikým starousedlíkům?
Tomáš Peka,
Spolek za staré Vrahovice

Ať se tam nepletou
Bydlím na Vápenici, takže
mám možnost sledovat, jak
stavbaři rychle pokračují v budování nového oplocení Smetanových sadů a také chodníku.
Jenom nemůžu pochopit ty lidi,
kteří se dělníkům pletou do díla
a chodí po chodníku, který oni
spravují. Přitom je tam velká
zákazová značka. To je vážně
na hlavu!
Radim Novotný, Prostějov.
...ještě
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Víme víc...

5

Prostějovský
j
ý VEČERNÍK, p
pondělí 20. ledna 2014

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V posledních týdnech padaly teplotní rekordy. Část zimy
máme sice za sebou, ale prozatím bez pořádné sněhové nadílky a navíc ještě s plusovými teplotami. Sníh není dokonce ani
na horách, což se už mnoho let nestalo. Nedostatek bílého poprašku však trápí i jiné evropské státy. A co vy? Vadí vám zima
bez sněhu nebo jste rádi, že se nám sněhová nadílka prozatím
vyhnula? Odpověď na tuto otázku jsme v uplynulém týdnu
zjišťovali v prostějovských ulicích...

VADÍ VÁM ZIMA BEZ SNĚHU?
Lenka HRDLIČKOVÁ
Bedihošť

Lukáš BRABEC
Prostějov

NE

NE

Nevìra mezi ptáky
symbolizujícími vìrnost?

Labutí samec se odmítl bavit s novináři!

Labutí jezero. Na vlnách plumlovské přehrady se po čtyřech letech objevil pár bílých labutí. Foto: Martin Zaoral

Pár bílých vodních ptáků se vrátil do vod napouštěné plumlovské přehrady. Jejich
přítomnost dle mnohých předznamenává lepší budoucnost po čtyři roky vypuštěné
nádrže. Jak se však podařilo zjistit PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku ve spolupráci
se slovutnou agenturou Hóser, vztah obou labutí prochází těžkou krizí...
„Tohle počasí mi vůbec nevadí. Ba naopak, klidně bych
snesla, kdyby bylo ještě tepleji. Mám totiž raději léto než
zimu, takže když je v zimě
tepleji, ideálně nad pět stupňů,
je to pro mě vyhovující. Ale
horší je, když začne mrznout
a nesněží, to je pak nepříjemné. Už se ale nemůžu dočkat,
až bude léto. Snad nebude
zima příliš dlouhá.“

„Se zimou takovou, jaká v posledních týdnech je, jsem spokojený, mohlo by to tak už
zůstat. Nasněžit by ale mohlo
vždy přes Vánoce, to by bylo
pěkné. Jinak sníh by mohl být
pouze na horách, to mi zatím
opravdu chybí. Rád bych se
už projel na snowboardu. Také
doufám, že nezačne být zima
až před jarem, a že se neprotáhne jako minulý rok.“

www.vecernikpv.cz

Mostkovice/mls
Nevěra se může dotknout každého z nás. A nejvíce těch, kteří si
myslí, že se jim něco podobného
stát nemůže. Vždyť po letech
se rozpadly zdánlivě ukázkové
vztahy i takových „bezvadných“
mužů, jakými jsou Petr „Dušín“
Nečas, Radek „Memento“ John,
Mirek „Nadsamec“ Topolánek, Jiří „Panděro“ Paroubek
a mnoha dalších. Výše zmiňovaní chlapíci, jejich manželky
a milenky by si ušetřili spoustu
času, peněz i nervů, pokud by si
vzali příklad z labutí. Tito vodní
ptáci jsou symbolem věrnosti.
Jejich společná péče o mláďata je
předobrazem ideálního rodinného života. Jak se nám však poda-

řilo zjistit, není všechno zlato, co
se třpytí...Jeden z labutích párů se
po letech vrátil i na plumlovskou
přehradu. Naposledy její hladinu
brázdil před vypuštěním nádrže
před čtyřmi lety. Takovou atrakci
si zuřivý paparazzi nemohl nechat ujít! Okamžitě sbalil foťák
a vyrazil na lov. Labutě zastihl
nedaleko pláže „U vrbiček“. Ptačí pár se původně vůbec nechtěl
nechat zvěčnit, a tak se fotograf
musel skrývat. Při bedlivém pozorování labutí zpoza nedávno
vysázených „vrbiček“ našemu
fotoreportérovi nemohlo ujít, že
labutí samice se k svému partnerovi chová chladně až odtažitě.
Na první pohled to vypadalo,
že mu nedůvěřuje.„Zřejmě ji
podvedl a ona se cítí zlomená

a nejistá,“ usoudil náš zuřivý
paparazzi a svůj poznatek předal redaktorovi Agentury Hóser.
Ten se vypravil do Mostkovic
znovu, aby od obou labutí získal
exkluzivní vyjádření. Oběma
ptákům na místě položil otázku
týkající se krize jejich vztahu.
Odpovědi se však nakonec nedočkal. Samotná labuť se k celé
věci odmítla vyjádřit a se smutně
svěšeným krkem odplula pryč.
Ze strany labutího samce se pak
redaktor z Hósera dočkal pouze
nenávistného syčení.Tím však
spekulace o své možné nevěře
rozhodně nevyvrátil. Naopak jen
podpořil domněnku, že během
nepřítomnosti páru na plumlovské přehradě se musel dopustit
nějakého toho záletu….

Fotek z vašeho milování nikdy není dost! No co může vybičovat vaše libido více, než společné prohlížení nemravných
snímků? Další divoký sex na sebe nenechá dlouho čekat.
A během vašeho dovádění opět obohaťte vaše fotoalbum.
Tohle totiž nikdy neomrzí. Uvidíte, že ač se to nezdá, každá fotka bude jiná a jedinečná. Stačí jiný úhel pohledu, jiné
světlo a pochopitelně i prostředí a na světě je úplně nová,
vzrušující, neokoukaná fotečka.Zcela určitě vašeho partnera rozpálí, když se mu předvedete v rajcovním prádélku
a necháte ho, aby si vás postupně rozbaloval a každičký
krok sám nafotil. Bude touhou šílený, až z vás dostane
i ten poslední kousek! Vy si samozřejmě takovou podívanou dopřejte také. Vyzvěte ho, aby se pomalu svlékal a foťte a foťte…. Nejen, že si fotografováním svých milostných
her osvěžíte erotický život, ale na stará kolena budete mít
na co vzpomínat, a s úsměvem si připomenete, jací že jste
to byli sexuální draci či dračice. A víte, co je ještě o kapku
lepší? No přece výměna fotoaparátu za kameru…

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Sto milionů je fuč,

nikdo z IFP dosud nebyl potrestán
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

21. LEDNA 2013
Při odchodu z prostějovského „pracáku“ oslovil šedesátiletou Zdeňku
Holzmanovou ze Smržic finanční poradce ze společnosti Institut finančního poradenství (IFP). Kromě výhodného pojištění ji nabídl také práci.
Slíbil jí, že pokud se ji podaří sehnat nové klienty, bude z toho mít několikatisícovou provizi. Nyní důchodkyni hrozí, že bude pojišťovně muset
znovu zaplatit peníze, které už jednou řádně uhradila. IFP, na kterou se
valí řada žalob, přestala oficiálně existovat..

Slovenská ulice

Na počest slovenského národa. Ulice byla pojmenovaná současným názvem od 26. června 1914 na počest utlačovaného slovenského
národa v Uhrách. V období nacistické okupace, tedy v letech 1940 až
1945, se nazývala německy Slowakische-Gasse. Ačkoliv je v ulici pouze domovní zástavba, má zde kromě bytových družstev sídlo i několik
dalších firem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Olympijská ulice
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Vybíráme pro vás „půltucet“

ZELENINA...

Zelí bílé 1 kg

Pórek 1 ks

Mrkev 1kg

Rajčata 1 kg

Brokolice 500g

Paprika bílá 1kg

11,90

12,90

9,90

55,90

29,90

69,90

9,90

12,90

13,90

54,90

24,90

59,90

11,90

49,90

19,90

32,90 (500 g)

19,90

74,90

7,90

19,90

16,90

49,90

19,90

57,90

9,90

14,90

17,90

29,90

27,90

59,90

9,90

22,90 (1 kg)

14,90

49,90

29,90

69,90

Naše RESUMÉ

Kdo
K
d
chce
h
jí
jíst zdravě,
d ě
nemůže ve svém jídelníčku
postrádat jakoukoliv zeleninu. A tak si pro bílé zelí
a bílou papriku zajeďte
do Kauflandu, nejlevnější
pórek a také rajčata koupíte
v Tesku, mrkev pro změnu
v Albertu a brokolice je
ceně nejvýhodnější v Bille
a Kauflandu současně. Jakmile budete mít tyto suroviny
pohromadě, určitě vykouzlíte něco moc dobrého
a současně i zdravého.
Tak dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 15. ledna 2014

LEDEN 2014
Důchodkyně ze Smržic má naštěstí doklady o tom, že dokud mohla, tak
IFP vše řádně hradila. Tato společnost však svěřené peníze „rozfofrovala“. České podnikatelské pojišťovně (ČPP), pro kterou smlouvy uzavírala, nic nepředala. Přestože paní Holzmanová peníze jednou zaplatila, pojišťovna chtěla, aby je zaplatila znovu. Dokonce ji hrozila soudem. „Nic
jsem nezaplatila. Ani jsem o tom neuvažovala, vždyť už jsem peníze
jednou řádně uhradila. K žádnému soudu v této věci zatím nedošlo,“
vyjádřila se důchodkyně pro večerník v uplynulém týdnu. statně i kdyby
k procesu došlo, paní Holzmanová by jej s velkou pravděpodobností vyhrála. ČPP by totiž neměla peníze požadovat po ní, ale přímo po IFP.'Z
oficiálních zdrojů vyplývá, že zkrachovalá firma měla jen této pojišťovně nadělat škodu za jednasedmdesát milionů korun. Celková škoda však
bude nepochybně výrazně vyšší a není vyloučeno, že přesáhne sto milionů korun. Zástupci IFP v této souvislosti čelí řadě trestních oznámení.
Za své podvody však dosud potrestáni nebyli. „Asi před měsícem se mi
ozvali z brněnské policie a poslali mi dokumenty, kde jsem vedena jako
poškozená v případě podvodů IFP. Pokud vím, tak ani v tomto případě
soud zatím neproběhl,“ sdělila nám více jak rok po zjištění rozsáhlých
podvodů sítě finančních poradců paní Holzmanová.
napsáno
před

10

lety

Romové s prosíkem na radnici

O výpovědi se bude jednat

Minulý týden jsme informovali o úmyslu města vypovědět
nájemní smlouvu s Demokratickou aliancí Romů, která má
dosud svoji kancelář v panelovém domě v Kostelecké ulici.
S tím by však podle radních měl
být konec. Romové se zde prý
chovají nevhodným způsobem,
a tak je v zájmu města dát jim
„padáka“. Naše zpráva vzbudila mezi prostějovskými Romy
pochopitelně značné pozdvižení.
„Vůbec to nechápeme, o nějaké
výpovědi se poprvé dozvídáme
až z vašich novin, město s námi
vůbec nejednalo a já sám ani
nevím, jakého nevhodného chování jsme se dopustili, a čím jsme
porušili zdejší ubytovací řád,“
postěžoval si hned v pondělí
Viliam Hangurbadžo mladší,
syn známého romského předáka
a předsedy Demokratické aliance
Romů v Prostějově. V pátek jsme
se s rodinou Hangurbadžů setkali

znovu, bylo to poté, co absolvovala jednání na radnici. „Ve středu
jsem navštívil starostu pana
Tesaře a požádal ho o vysvětlení
a následné přehodnocení celé
situace. Byl jsem srozuměn s tím,
že stížnosti přicházely pouze na
moji osobu. Údajně jsem dům
s přísným ubytovacím řádem
opouštěl často až v pozdních
nočních hodinách a mnohdy
jsem v kanceláři i přespával.
Uznávám, že je to pravda. Mnohokrát jsem totiž pracoval dlouho
do noci a nechtělo se mi už chodit
domů. Navíc mám v tomto domě
přítelkyni se dvěma dětmi, kterou
jsem navštěvoval. Panu starostovi jsem se omluvil a požádal ho
o zrušení výpovědi. Nechci totiž,
aby kvůli mně trpěla naše aliance
v čele s mým otcem,“ svěřil se
Večerníku Viliam Hangurbadžo
mladší. Zda město přehodnotí
výpověď, bude známo až po jednání rady města.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. ledna 2014

Některým radním se nelíbí KONEČNĚ! U Rodenů bude rondel!

městské webové stránky
„CHCE TO ZMĚNU,“ konstatuje primátor

Prostějov/mik - Líbí se vám webové stránky města Prostějova?
Pak vás tedy zřejmě moc není,
protože s nimi není spokojeno
ani vedení magistrátu. První
muž magistrátu Miroslav Pišťák
dokonce bouchnul do stolu
a nařídil internetové stránky
změnit, hlavně více zpřehlednit...
„Na můj vkus se až příliš dlouho
diskutuje o tom, jakou úroveň mají
webové stránky města Prostějova.
Hned na začátku roku jsem podepisoval rozhodnutí, kterým jsem
jmenoval tříčlennou pracovní skupinu, která bude intenzivně pracovat na potřebné výrazné změně internetových stránek. Ve skupině je

právnička města, jeden pracovník
z odboru informačních technologií
a spolupracujeme i s odborníkem
olomoucké univerzity,“ prozradil
Večerníku Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Jak vzápětí vysvětlil, toto rozhodnutí učinil na základě četných
stížností občanů. „Řada lidí říká,
že se na našem webu jen těžko
orientují, a podle nich jakákoliv
manipulace těchto internetových
stránek není jaksi vlídná k jeho
uživatelům. Já sám jsem osoba
moderními informačními technologiemi nepříliš políbená, ale
uvědomuji si, že tento problém
s internetem problémem skutečně

je,“ uvedl Pišťák, který doufá, že
se odborníkům podaří během tohoto roku webové stránky města
více zpřehlednit.
Spokojena s úrovní webu není
ani náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. „Já osobně, když
hledám nějaké potřebné informace, bloudím na našich stránkách
několik minut, než se vůbec
doberu k tomu, kde určité téma
mám vůbec hledat. Kolikrát zde
nemůžu najít vůbec nic...,“ spráskla ruce náměstkyně.
Nové podoby webových stránek
města bychom se všichni mohli
dočkat už v průběhu roku. Budou
přehlednější?

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
C
V
Ve
Večerníku
na rok 2014
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„Prozatím půjde o provizorní řešení,“ upozorňuje A. Rašková

Prostějov/mik - Je to už taky pár
let obehraná písnička. O nutnosti
řešení svízelné dopravní situace u
motorestu v Dolní ulici se hovoří
už hodně dlouho. Kruhová křižovatka „U Rodenů“ je v plánu
města zhruba tři roky, přesto
k její realizaci nedojde ani letos.
Radní však dali vědět, že rondel
zde bude určitě příští rok. Byť
zatím provizorně...
„Křižovatka ´U Rodenů´, to je
věc, která nás skutečně trápí řadu
let. Tuším, že už v roce 2012 byl
vypracován projekt nové kruhové
křižovatky, která by jednoznačně
vyřešila nepřehlednou dopravní
situaci v této lokalitě. Jednalo by se
o poměrně složitou záležitost, kdy
by se na této investici musel podílet
jak Olomoucký kraj, tak Ředitelství
silnic a dálnic a pochopitelně rovněž

„Máme připraven projekt a chtěli
bychom ho zrealizovat v příštím
roce. Zatím by šlo o takovou dočasnou kruhovou křižovatku, kdy kulatý středový ostrůvek by byl vytvořen
z panelů. Jednalo by se o stejné řešení, které se před pár lety objevilo
u nové nemocnice. Na křižovatce
U Rodenů bychom pak zhruba rok
sledovali, zda se rondel osvědčuje
a jestli je po zavedení tohoto řešení
provoz plynulejší a hlavně bezpečnější. Podle mého názoru by po
instalování i provizorního rondelu
Problémové místo. Přetížená křižovatka „U Rodenů“ zřejmě ani rozhodně nedocházelo k tak obrovjiné řešení nemá, než tady vybudovat rondel. Foto: Michal Kadlec ským frontám čekajících vozidel ve
směru od průmyslové zóny, jako je
prostějovský magistrát. Navíc by Rašková, náměstkyně primátora sta- tomu nyní, kdy je křižovatka na konse musely vyřešit některé majetko- tutárního města Prostějov.
ci Dolní ulice řešena klasickým způprávní vztahy se soukromými maji- Než se však zmínění investoři pustí sobem,“ míní Alena Rašková, která
teli pozemků. Ale problém by v tom do výstavby stálého rondelu, chtějí je na radnici zodpovědná za dopravu
zřejmě velký nebyl,“ nastínila Alena nejdříve vyzkoušet jeho účinnost. v Prostějově.

POPÁLENÁ ŽENA zůstává v umělém spánku

Ostrava, Prostějov/mls - V kritickém stavu
i nadále zůstává jednatřicetiletá Veronika
z Těšic u Nezamyslic na Prostějovsku.
Maminka přibližně čtyřletého syna se přesně
na Nový rok polila hořlavinou a zapálila.
Učinila tak kvůli nevěře svého partnera.

Nyní žena po svém zoufalém činu stále
bojuje o život. „Žádné zásadní změny
u této pacientky nenastaly. Její zdravotní stav je stále velmi vážný a i nadále
je udržována v umělém spánku,“ informoval Večerník v pátek odpoledne mluv-

čí ostravské nemocnice Tomáš Oborný.
Prognózy na zlepšení jsou nejisté. Už nyní
je jasné, že žena, která utrpěla popáleniny
na čtyřiceti procentech těla, si následky svého nerozvážného činu ponese až do konce
života.

Prostějovan Petr LESSY se znovu ujal funkce prezidenta Policie ČR

„MUSEL JSEM DOKÁZAT, ŽE JSEM ČESTNÝ ČLOVĚK!“
Praha/Prostějov - Zastihnout v současné době znovu
jmenovaného prezidenta Policie České republiky na
telefonu je téměř zhola nemožné. Prostějovský rodák po
nedávném zproštění viny z údajného zneužití pravomoci
veřejného činitele a pomluvy byl opětovně jmenován
do funkce nejvyššího činovníka státní policie. A kormidla
úřadu se ujal po odvolání Martina Červíčka s plnou vervou.
I přes vysokou pracovní vytíženost slíbil poskytnout exkluzivní rozhovor alespoň přes elektronickou poštu a své
slovo dodržel. A vážíme si toho, že na otázky Večerníku
odpověděl tak upřímně, jako žádným jiným médiím...
Michal Kadlec
Vaše opětovné jmenování
a návrat do funkce prezidenta Policie České republiky
byly, lidově řečeno, krkolomné.
Jak se na celou roční peripetii
nyní díváte zpětně?
„Trvalo to déle než rok. Skoro
půldruhého roku... A byla to
zkušenost, kterou bych nepřál
nikomu, ani svému nejhoršímu
nepříteli! Jsem policista, celý
svůj profesní život jsem bojoval

proti zločinu a najednou jsem
byl postaven na roveň těm, proti
kterým jsem až doposud chránil
slušné občany. S tím jsem se
nemohl smířit. Tomu jsem se
musel postavit, protože jsem se
ničeho protiprávního nedopustil.
Stálo mě to hodně sil a je pro mě
zadostiučiněním, že jsem dosáhl
plného ospravedlnění.“
Byly během toho půldruhého roku chvilky, kdy
jste si řekl: ´Vykašlu se na to,
nemá to cenu...´?

„Nemohl jsem to vzdát. Vždyť
jsem byl kriminalizován! Musel
jsem své rodině, přátelům, všem,
kteří mi věřili, dokázat, že mi věřili
oprávněně. A že jsem čestný člověk.
Pokud bych si jen na chvíli připustil,
že mé úsilí nemá smysl, ztratil bych
důvěru v elementární spravedlnost.
Byla to trpká zkušenost, ale všechno
zlé je k něčemu dobré. Věřím, že
můj příběh přesvědčivě dokazuje,
že žijeme v právním státě. A proto
může být posilou pro každého
nespravedlivě obviněného policistu,
že je možné dosáhnout očištění svého jména, a je možné vrátit se na své
služební místo.“
Večerník
vám,
coby
prostějovskému rodákovi,
hodně držel palce. Cítil jste podporu jiných obyčejných lidí a také
samotných policistů?
„Určitě. Myslím, že nikdo z lidí,
kteří mě opravdu znají, ať už ze
soukromého života anebo z policejní služby, nevěřil tomu, že bych
mohl jednat v rozporu se zákonem. A mnozí mi to dávali najevo.

V těžkých životních situacích je taková podpora nesmírně cenná. Chci
využít i této příležitosti, abych jim
všem znovu poděkoval.“
Hodně nás rozesmutnilo
vaše vyjádření o tom, že
novému ministrovi vnitra nabídnete rezignaci. Proč jste se tak rozhodl? Nebylo tudíž vaše úsilí
o návrat do funkce zbytečné?
„Ano, řekl jsem, že poté, co bude
jmenována nová vláda, předložím
novému ministrovi vnitra svou
rezignaci. Na tom nemám co
měnit, to platí. Jsem přesvědčen,
že ministr má právo obsadit pozici
policejního prezidenta člověkem,
kterého vybere. A já po domluvě
s ním zůstanu na této pozici jenom
tak dlouho, jak bude zapotřebí.
A nemyslím si, že by kvůli tomu mé
půldruhého roku trvající úsilí bylo
zbytečně vynaloženou námahou.
Nešlo mi přece prioritně o funkci
jako takovou, šlo mi o spravedlnost
a čistý štít. Návrat do funkce byl
jen logickým vyústěním obnovení
právního stavu.“

Patnáctiletá dívka otěhotněla!
Cikánská rodina Rafaelových si na vzdělání moc nepotrpí
Prostějov/mls - Povinná školní docházka byla v tuzemsku zavedena
již za vlády Marie Terezie. I po
více jak dvou stovkách let ji však
někteří ze spoluobčanů považují
asi za kruté omezování bezstarostného životního stylu vlastních
děti. Přesně tak to platí pro prostějovskou rodinu Rafaelových.
Rodiče Robert a Barbora spíše
než ke vzdělání, vedli své děti ke
krádežím. Jako správní „pedagogové“ tak činili hlavně svým vlastním příkladem. A jelikož krádeže
do osnov základních škol stále
nepatří, ocitla se celá povedená
rodinka v úterý minulého týdne
před prostějovským soudem.

„Děti jsem
vychovala dobře!“
Dcery obou obžalovaných rodičů
zameškaly během minulého školního roku stovky hodin. Od začátku
letopočtu až do prázdnin 2013 se

ani jedna z nich ve škole neukázala! Obzvláště šokující to bylo
u mladší dívky, která nastoupila teprve do první třídy ZŠ Kollárova.
„Jak chcete, aby se něco naučila,
když jí budou chybět úplné základy? Jak si má najít normální zaměstnání, když si nebude umět spočítat
ani kolik je sto děleno pěti? Copak
si neuvědomujete, že svoji nezodpovědností ničíte její vlastní budoucnost?“ dotazoval se opakovaně
trestané Barbory Rafaelové soudce
Petr Vrtěl. Obžalovaná pouze krčila
rameny. „Děti do školy nechodily,
ale jinak jsem je vychovala dobře,“
bránila se poněkud úsměvně žena.
Co tím měla na mysli, se lze jen
dohadovat. Sama totiž byla zaměstnána jen po velice krátkou dobu
a to naposledy před devatenácti
lety. Celý předloňský rok například
strávila na neschopence kvůli ´zánětu horních cest dýchacích a plotýnkám´. „Z tohoto důvodu jsem
nemohla nikam chodit,“ snažila se
vysvětlit Rafaelová důvody, proč
nereagovala na opakované výzvy
ze strany dvou prostějovských škol.

u soudního jednání „oháknutá“ ve
stylu „princezen z MTV“ přestože
její rodiče dlouhodobě nepracovali
Ani údajná celoroční chřipka a příjmy měli pouze z dávek či přía bolesti zad však Rafaelové neza- ležitostných krádeží.
bránily v tom, aby jezdila krást do
Brna a zároveň přece jen chodila.
Laxní otec bude
A to na prostějovský úřad pro
muset pracovat
sociální dávky... S jejich vyřízením
pomáhala i svému manželovi, který Po zvážení všech okolností vynesl
doplácí na to, že škole moc nedal. prostějovský soud za ohrožování
Kvůli tomu není schopen porozu- mravní výchovy mládeže verdikt
mět psanému textu. „Chodil jsem nad Barboru Rafaelovou, kterou
do zvláštní školy, ale kolik tříd jsem odsoudil na šestnáct měsíců do
vychodil, tak to vám nepovím,“ re- vězení. Její manžel vyvázl „pouagoval Richard Rafael hlubokým ze“ se 180 hodinami veřejně prohlasem na dotaz o svém vzdělání.
spěšných prací. „Obžalovaná děti
V jeho prospěch u soudu paradox- do školy neposílala zcela vědomě,
ně svědčil fakt, že kvůli krádežím její muž spíš z nedbalosti a nezábyl až do ledna loňského roku jmu. Navíc Richard Rafael zůstává
zavřený. Poté, co jeho manželka jediným, kdo se o ně během výkonu
skončila za mřížemi a on obě holky trestu své manželky bude moci podostal do péče, tak se jejich docház- starat,“ odůvodnil výši trestu soudce
ka v novém školním roku zlepšila. Petr Vrtěl. Otázkou zůstává, zda mu
Starší z nich, která navštěvuje do toho nevleze další odsouzení za
sedmý ročník ZŠ Palacká v Pros- krádeže.
tějov, však do toho od října „vlez- Rozsudek dosud nenabyl právní
lo“ nenadálé těhotenství. Ona moci, obě strany si ponechaly lhůtu
sama byla v úterý minulého týdne pro možnost odvolání.

Dávky pobírala
v Prostějově, kradla v Brně

Recept ředitelů ZŠ, který funguje:

ulici. Do první třídy nastoupila
po předchozím odkladu, pravidelně ovšem zasedala do lavice
pouze do prosince 2013. Pak už
se až do konce školního roku ve
třídě neukázala. „Máme asi třistadvacet žáků a tato dívka byla
v minulém školním roce jediná,
kdo měl více jak sto neomluvených hodin. Fakticky do školy
vůbec nenastoupila a s rodiči
nešlo komunikovat,“ reagoval
ředitel školy Josef Hrachovec
s tím, že po dobu své praxe už
zaznamenal nejrůznější kuriózní
případy. „Stávalo se nám, že ro-

diče přišli v listopadu do školy,
neboť jejich potomek měl již od
září nastoupit do první třídy...,“
vybavil si Hrachovec. „Jinak se
nám při jednání s ostatními rodiči velice osvědčila spolupráce
se sociálním odborem. Pokud
má některé dítě víc jak deset zameškaných hodin, okamžitě to
hlásíme. Rodičům pak hrozí, že
přijdou o sociální dávky. Toho
se bojí a obvykle rychle sjednají
nápravu,“ prozradil Večerníku
ředitel ZŠ Kollárova.
Svoje problémy se záškoláky
mají i na ZŠ Palacká, kam

Konec trápení. Prostějovan Petr Lessy se půldruhého roku bránil
u soudu proti nesmyslnému obvinění a následnému odvolání z funkce prezidenta Policie ČR. A vyhrál!
Foto: internet
a v němž je policie schopna zajistit standardní úroveň bezpečnosti
v naší zemi.“
Pokud rezignujete na funkci prezidenta, zůstanete
u policie? V jaké funkci?
„Neuvažuji o tom, že bych se hlásil do výběrového řízení na pozici
policejního prezidenta, bude-li
vyhlášeno. Zastávám názor, že
nelze vstoupit dvakrát do téže
řeky. Ale jsem policistou už více
než dvacet let a chci v této službě

nadále pokračovat. Na otázku,
v jaké pozici, neumím zatím
odpovědět. Možností je určitě víc.
Média spekulují například o funkci
styčného důstojníka v Bratislavě a
já říkám, že taková možnost není
vyloučena.“
Závěrem snad, kdy vás
uvidíme v Prostějově?
„V Prostějově jsem byl naposledy
předminulou sobotu na návštěvě
u příbuzných a určitě do svého rodného města zase brzy zavítám.“

V
Plumlovské SRAZILO auto cyklistku
Prostějov/mik - Osobní auto „Z prvotního šetření vyplývá, že žádné vážné zranění,“ sdělila
a posléze i blikající sanitka
zablokovaly v pátek 17. ledna
hodinu před polednem kruhovou křižovatku v Plumlovské
ulici. Došlo zde k dopravní
nehodě mezi osobním vozidlem
a padesátiletou cyklistkou.

řidič osobního vozidla přehlédl
ženu jedoucí na kole, a zablokoval
jí cestu. Cyklistka do něho narazila, a při pádu na zem se lehce
zranila. Byla sanitkou převezena
do nemocnice, podle aktuálních
informací vyšetření nepotvrdilo

Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Míra zavinění při nehodě se
vyšetřuje. Bylo prokázáno, že
řidič ani cyklistka před havárií
nebyli ovlivněni alkoholem.

„ŠMEJDI V NÁRODĚ“!

Prostějov/mls - Společnosti pořádající předváděcí akce se zcela
cíleně zaměřují na starší lidi. Jak
už Večerník informoval, jejich
zástupci je poslední dobou oslovují přímo na ulici, přičemž dotazy
se obvykle točí kolem nakupování
potravin. Při vyplňování dotazníku od nich získají telefonní
číslo, načež je zvou na akce.
„Ptali se mě, kolik peněz za nákupy
obvykle utratím či v jakém supermarketu nakupuji. Zajímalo je také,
jestli chodím do Kauflandu. Myslela
jsem si, že dělají průzkum pro tento
řetězec, a že mě budou telefonicky
informovat o slevách. Tak jsem jim
to číslo dala. Po pár dnech mi volali a zvali mě na gastronomickou
show. O tom, že by se mělo jednat o předváděčku a co se na akci
bude prodávat, se zmínili jen velmi
okrajově,“ prozradila exkluzivně
dochází starší z obou dcer Večerníku jedna z přímých účastnic
Barbory Rafaelové. Z celkem čtvrteční akce, která si pochopitelně
614 žáků jich tu přibližně pět nepřála být jmenovaná. Redakce
má neomluvenou absenci vyšší však má její identitu k dispozici.
jak sto hodin. „Tyto problémy
se řeší s rodiči, v tomto konkrétPorušili „šmejdi
ním případě byl otec ve výkonu
z Národa“ zákon?
trestu a matka absolutně nekomunikovala. I nám se však jinak Přitom už ve středu vstoupila
osvědčila spolupráce se ´sociál- v platnost novela zákona o ochraně
kou´,“ uvedla pro Večerník ředi- spotřebitele. Z ní vyplývá, že firmy
telka školy Dagmar Přikrylová, musí předváděcí akce dopředu
která si však tak vysokou absen- nahlásit na České obchodní insci nepamatuje. „Až u soudu kon- pekci (ČOI). Na pozvánce musí
čí rodiče záškoláků opravdu jen také jasně uvést, že se jedná
výjimečně...,“ dodala.
o předváděcí akci a napsat, jaké

Nechodí dítě do školy, skrouhneme ti dávky!

Prostějov/mls - S problémem
záškoláctví se potýkají všechny školy v Prostějově. „Vámi
uváděný případ můžeme potvrdit, je však skutečně extrémní. Problém tu není ani
tak v dětech samotných, jako
spíš v jejich rodičích,“ shodují se ředitelé obou základních
škol, kam docházejí dcery
Barbory Rafaelové, které Večerník oslovil v uplynulém
týdnu.
Mladší dcera odsouzené Barbory Rafaelové navštěvovala
prostějovskou ZŠ v Kollárově

Pokud je tedy vaše funkce
ohraničena, co byste chtěl v
pozici prezidenta ještě stihnout?
Chystáte uvnitř policie nějaké
změny?
„Při návratu na pozici policejního prezidenta jsem veřejně
deklaroval, že se nebudu pouštět
do nějakých radikálních změn,
včetně těch personálních. To
samozřejmě neznamená, že
nebudu řešit aktuální problémy,
které vyvstanou a budou případně
vyžadovat personální řešení. Jako
policejní prezident se nyní musím
vyrovnat především s rozpočtem
policie na letošní rok. Ekonomické
podmínky fungování policie mě
aktuálně zaměstnávají nejvíc.
Po restriktivních rozpočtových
opatřeních poslední doby se znovu
naskýtá příležitost posílit početní
stavy policistů a alespoň částečně
zlepšit jejich služební příjem. Aktuální vývoj podle mého soudu
potvrzuje správnost modelu, ke
kterému jsem se svým týmem
dospěl už přede dvěma lety

zboží bude nabízeno. V opačném
případě organizátorům hrozí pokuta
až pět milionů korun. U předváděček
v Národním domě byla splněna
pouze první podmínka. „Mohu potvrdit, že společnost Saving Europe
s.r.o nahlásila konání předváděcích
akcí v Národním domě na
Vojáčkově náměstí 1 v Prostějově.
Konaly se od středy patnáctého do
pátku sedmnáctého ledna. Naplánovány jsou i na celý příští týden,“
potvrdil v pátek Večerníku Mojmír
Bezecný, ředitel Inspekotrátu České
obchodní inspekce ČOI se sídlem
v Ostravě. Co se týče pozvánek
na akci, ty vůbec neexistovaly.
Účastníci totiž byli svolávání telefonicky. „To, že se pravděpodobně
jedná o ´předváděčku´, to jsem se
z telefonátu dovtípila, nikdo mi to
však na rovinu neřekl,“ usnesla se
oslovená žena.

Pouze pro starší a pokročilé
Jak to v „Národě“ probíhalo, to
jsme se mohli dozvědět pouze
zprostředkovaně. „Dovnitř vás
pustit nemůžeme, akce děláme vždy
pro příslušníky jednotlivých generací. Nyní je to pouze pro občany
starší šedesáti let,“ zastavila nás
u vchodu do vinárny Národního
domu asi pětadvacetiletá blondýna
v zimních botách Adidas. Odpovědi
na otázku, kdy se dostane i na nás
mladší, jsme se však nedočkali.
O tom, jak to uvnitř vypadalo, jsme
se ale přesto dozvěděli. „Bylo nás
tam asi dvacet, všechno důchodci.
Šlo o klasickou ´předváděčku´ se

všemi fígly. Prodávaly se hrnce,
které původně měly stát padesát tisíc korun. Jenže vy jste v průběhu
akce vyhráli slevu pětadvacet tisíc
korun. Z těch, co tam byli se mnou,
si hrnce koupili minimálně tři lidé,“
popsala exkluzivně pro Večerník oslovená účastnice akce.
Na její samotný průběh si však nijak zvlášť nestěžovala. „Je možné,
že někteří ty jejich triky se slevami
neprokoukli. Jinak se však oba
předvádějící chovali velice slušně,
skoro mi přišlo, jako by čekali, že je
někdo bude kontrolovat. Nikdo mě
do ničeho nenutil, dostala jsem řízek
i slibovanou poukázku do Kauflandu v hodnotě dvou stovek. Přesto už
příště na nic podobného nepůjdu,“
uzavřela starší sympatická paní.

Tažení proti „šmejdům“
O agresivních praktikách takzvaných šmejdů zaměřených při
předváděcích akcí na seniory
se hovoří a píše už několik let.
V naší republice stále působí stovky
společností, které se zabývají tímto
způsobem prodeje zboží. Jejich
denní tržby se dle vyjádření ČOI
pohybovaly mezi sedmi až osmi sty
tisíc korun. Nedávná novela zákona
o ochraně spotřebitele dala větší pravomoci právě České obchodní inspekci, která proti lžím a podvodům
šmejdů dlouhodobě bojuje.
Večerník bude případ
předváděcích akcí v Národním
domě nadále sledovat
a již v příštím čísle vám
přineseme další informace!
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Prostějov a rekreace
Užijte si zimu i bez snehu

Zima pro letošek zatím se sněhovou nadílkou šetří, to ale není důvod k tomu sedět doma a dojídat
zbytky vánočního cukroví. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám totiž na této speciální straně přináší
nabídku atraktivních lokalit, které jsou jen, co by
kamenem nebo nepotřebným lyžákem dohodil,
a jenž čekají jen na vaši návštěvu. Stačí si tedy
pouze vybrat kam vyrazit, když už ne na lyže, tak
třeba za příjemnou procházkou někam do hor nebo na relaxační wellness pobyt pro regeneraci celého těla. Ať už se na cestu vydáte sami, s přáteli
nebo rodinou, PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
přeje bezpečnou jízdu a spoustu příjemných záText: Petra Hežová
žitků z pobytu.

Zimní radovánky, lyžování
nebo koulovačka ve sněhu
nejsou úplně váš šálek kávy,
přesto byste si ale rádi vyrazili na novoroční dovolenou?
Nemusíte ani nikam daleko,
stačí si objednat některý z pobytů v hotelu s wellness programem, který dopřeje vašemu tělu pořádnou regeneraci.
Neobávejte se komplikovaných procedur, cílem wellness

programů je přeci to, abyste se
cítili v pohodě a navrátili svému
tělu energii a pohodu. Nemusíte ani vytáhnout paty z hotelu
a přesto se po i po víkendu wellness procedur budete cítit jako
znovuzrození. Programy jsou
přizpůsobené párům, jednotlivcům i kamarádkám na dámské
jízdě, takže se nemusíte bát vyzkoušet něco nového.
Základem jsou především různé

druhy masáží, od klasické přes
aromamasáž až k populární
masáži lávovými kameny, které
příjemně prohřejí a prokrví celý
váš organismus. Kdo by si nedal líbit regenerační zábal nebo
parní lázeň? Namísto lyžování
můžete použít saunu, skočit
do krytého bazénu nebo navštívit solnou jeskyni. O vaše
pohodlí se postará profesionální
personál, takže si ani nebudete

mít čas všimnout, jestli už konečně začalo nebo nezačalo
sněžit. Z dovolené či prodlouženého víkendu se vrátíte příjemně odpočatí a plní nové energie.
Navíc vás určitě potěší skutečnost, že v sauně či na masérském křesle dochází ke zlomeninám, vymknutým kotníkům
a podobným úrazům v mnohem menším měřítku než na
sjezdovce.

Sledujte s námi výstavbu Therme parku

v lázních Velké Losiny

Velké Losiny/pr - Šest bazénů
naplněných léčivou termální vodou
nabídne lidem nejen příjemnou relaxaci,
ale i úlevu unaveným svalům, kloubům
či nemocné kůži.
Výstavba v České republice ojedinělého
Termálního parku byla zahájena v Lázních Velké Losiny na podzim roku 2013.
Práce symbolicky započali jednatel
Lázní Velké Losiny a ředitel lázeňské
společnosti ROYAL SPA Ing. Martin Plachý a Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje. Termální park o
rozloze 6 472 m2 představuje investici
v hodnotě zhruba 130 milionů korun, z
toho 22 milionů činí dotace Regionálního
operačního programu Střední Morava. Poprvé by se v léčivých minerálních vodách
nového Termálního parku měli návštěvníci
vykoupat na podzim roku 2014. Velikostí
a zaměřením bude možné losinský projekt
srovnávat s proslulými rakouskými Laa
an der Thaya či Gmünd.
INZERCE

,,Tři venkovní i tři vnitřní bazény budou stejně jako dětské brouzdaliště
naplněny výhradně vodou z našeho termálního minerálního pramene Žerotín.
Je prokázáno, že termální sirná voda
z Velkých Losin má léčebné účinky na
pohybový aparát a na nemoci kůže, jako
jsou například různé ekzémy či dokonce lupénka. Největší efekt na zdraví pak
bude mít jeden bazén, v němž nebude

minerální voda nijak chemicky upravována a v němž budeme doporučovat
maximálně třicetiminutový pobyt,"
řekl Ing. Martin Plachý, ředitel
lázeňské společnosti ROYAL SPA a jednatel Lázní Velké Losiny. Termální park
vznikne na místě současného koupaliště
v areálu lázní, které bylo v provozu
pouhé čtyři měsíce v roce a nevyhovovalo současným nárokům návštěvníků.
Celková plocha zastavěného areálu
bude 2 576 m2, velikost vodních ploch
pak 1 495 m2. Ve vnitřní části návštěvníci
najdou tři bazény (jeden s průplavem
ven), dětské brouzdaliště, tobogán a
whirlpool. Venku budou další tři bazény a druhý tobogán. Bazény se budou
lišit teplotami a zaměřením na klidové a aktivní. Areál bude disponovat
několika saunami, prostorem pro poskytování masáží, zázemím pro rodiče
s dětmi, restaurací, rychlým letním
občerstvením a pěti denními apart-

mány. Maximální kapacita Termálního parku by měla být 1 000 až
1 300 lidí v jednom okamžiku.
"Jsem rád, že v Olomouckém kraji vyroste podobný Termální park, na
jaké jsme zvyklí například z Rakouska
a Maďarska. Nové zařízení může zajímavým způsobem rozšířit nabídku v oblasti cestovního ruchu na Šumpersku,"
doplnil hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil.

INZERCE

INZERCE

www.penzion-kubicek.cz
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO V Kostelci na Hané VYHOŘEL NÁDRAŽNÍ DOMEK

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Krádež peněženky
Konice/pk - Uplynulou sobotu
18. ledna odcizil neznámý zloděj
peněženku, kterou si zákaznice
odložila u váhy při vážení zeleniny v prodejně na Masarykově
náměstí v Konici. Krádeží
peněženky s doklady a finanční
hotovostí způsobil škodu za
necelé dva tisíce korun.
Pirát z Otinovsi
Otinoves/mik - Ve středu15. ledna
kolem půl osmé ráno kontrolovali
policistév Otinovsi řidiče vozidla
Škoda 105 L. Při kontrole zjistili, že
osmapadesátiletý řidič má Okresním
soudem v Prostějově vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel,
a to až ledna roku 2018. Navíc zjistili, že muž cestoval s vozidlem, které
je trvale vyřazeno z evidence, a jsou
na něm umístěny registrační značky
přidělené k jinému vozidlu. Policisté
mu ve zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za který mu,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
Divadelní pátky budou
patřit Zmatkařům
Němčice nad Hanou/mls - Město Němčice nad Hanou a DS Na
Štaci zvou na divadelní představení
v rámci Divadelních pátků, které se
bude konat v pátek 24. ledna 2014
od 19:00 hodin v sále místního
kina OKO. Se hrou současného
anglického dramatika nazvanou
Dva se představí soubor Zmatkaři
z Dobronína. Inscenace diváky
zavede do jedné hospody, kde se
během jednoho večera navzájem
propletou příběhy ženy, muže
a několika dalších hostů.
V Křemenci chtějí
opravit kapličku
Křemenec/mls - Konická rada
schválila žádost o dotaci z programu obnovy a rozvoje venkova
na opravu kapličky v Křemenci
v roce 2014. Zda město peníze
také skutečně získá, není zatím
jisté. Jasno by mělo být během několika následujících měsíců.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Ani po čtyřech letech od zahájení čištění se situace s neukázněnými chataři nezlepšila

A SPLAŠKY DO PŘEHRADY TEČOU VESELE DÁL!
Revitalizace plumlovské přehrady si vyžádala investice
minimálně dvěstěšedesát milionů korun. Za další miliony
se na jejím začátku buduje čistící pásmo. K čemu je to
všechno platné, když přímo do ní i nadále tečou splašky
z domů i chat nacházejících se v okolí nádrže. Nejvíce
šokující je pak fakt, že stále přibývají nové trativody!
Mostkovice, Plumlov/mls
Cokoliv vypustí lidé žijící v okolí
plumlovské přehrady jinam než
do žumpy či do kanalizace, to
skončí přímo v nádrži. A v tom
se budeme už toto léto koupat.
V mnoha případech to není vůbec
nic pěkného. Do přehrady totiž
mimo jiné ústí desítky trativodů
vedoucích ze septiků a kuchyní
několika stovek chatařů!
„Nedávno jsme objevili dalších
jedenáct černých výpustí. Vedou jak z chatových oblastí, tak

i z obytných domů. Některé trativody jsou přitom důmyslně
skryté. Až se přehrada opět zcela
zaplní vodou, nebudou už vidět,
protože budou ústit pod hladinou.
A stále přibývají nové...,“ potvrdila problém Gabriela Tomíčková,
tisková mluvčí Povodí Moravy.
Na nelegální trativody upozorňují
vedení provozovatele lidé i dozor
nádrže.
Černé výpusti vznikají, přestože
už čtyři roky probíhá revitalizace přehrady. Ta má zajistit
čistou vodu bez jedovatých sin-

Nad myšlením některých lidí zůstává rozum stát...

ic. Právě splašky jsou pro tyto
bakterie tou nejlepší potravou.
Za jejich vypouštění hrozí pokuty v řádu desítek tisíc korun.
Mnozí lidé si s tím však hlavu
příliš nelámou...
„U přehrady bydlím pětadvacet
let a za tu dobu jsem neviděl,
že by někdo z mých sousedů
někdy vyvážel žumpu. A situace
se v tomto směru za poslední
roky vůbec nezměnila,“ potvrdil Večerníku Petr Zlámal.
Nad počínáním některých lidí
mu přitom zůstává rozum stát.
„Nechápu to. Vypustí do přehrady
sračky a pak se do ní jdou koupat,“ kroutí hlavou Zlámal.
Jeho slova potvrdil i provozovatel občerstvení na pláži u nádrže.

„Když byla v přehradě ještě
voda, pamatuji si, jak se z potoka tekoucího od Čubernice do
nádrže dostávalo něco hnědého
a hustého. Míchalo se to s vodou
v přehradě, která měla úplně jinou
barvu i konzistenci,“ popsal nám
vlastní zkušenost Miloš Láznička.
Pokud vypouštění splašků do
přehrady neskončí, pak bylo
celé nákladné bagrování i další
nákladná opatření naprosto
zbytečná. „Část špinavé vody
se vymění, část odpadních látek
Jeden z mnoha. Z trativodu, který vede do plumlovské přehrady, vytévšak zůstává v bahně, z něhož
kají do nádrže stále nechutné splašky.
Foto: archiv Povodí Moravy
se uvolňují živiny podporující
množení sinic,“ upozornila
v této souvislosti Gabriela bude opět plná jedovatých bakterií. a černé výpusti nezačaly řešit
Tomíčková. Z toho vyplývá, že Otázkou zůstává, proč se absence dřív, než se začalo se samotným
nebude trvat dlouho a přehrada kanalizací obcí nad přehradou bagrováním...

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

vá. Baráček byl nyní bez využití a určen k demolici. Obývali ho však často
bezdomovci,“ prozradil Večerníku
přímo na místě starosta Kostelce na
Hané Ladislav Hynek. Mimoděk tak
naznačil, kdo je ze založení požáru
podezřelý. „Těžko v tuto chvíli dělat
nějaké závěry, ale i my z místní znalosti víme, že v tomto domku velmi
často přespávali bezdomovci. Uvnitř
jsme našli spoustu nedopalků od ciga-

Věřte, nebo ne, ale konec vodníků na Moravě nehrozí!
ozí!

Víceměřice/mls - Kdo viděl komedii „Jak utopit Dr. Mráčka
aneb Konec vodníků v Čechách“
mohl nabýt klamného dojmu,
že v celé republice už žije pouhopouhých sedm vodníků, kteří
navíc bydlí kdesi u Vltavy. Tak
tomu samozřejmě není! Důkazem
byl velký „splav“ hastrmanského
potěru, který se konal uplynulou sobotu v košíkárně Domova
u rybníka ve Víceměřicích.
Zatímco modří ptáci měli o víkendu
svůj „slet“ v Olomouci, zelení mužíčci
si na sobotu naplánovali svůj výroční
„splav“. Zajímá vás, proč zrovna
„splav“? Protože všichni účastníci to-

hoto netradičního setkání na něj doplavali! Jak jinak by se také do „Vicátek“
dostalo tolik hastrmanů! Faktem
zůstává, že mnozí z nich to měli doslova coby kamenem dohodil.
Na víkendové akci se totiž mimo jiné
předvedly veškeré vodní živly obývající víceměřičský rybník. A že jich v
něm žije opravdu požehnaně! Kromě
velkého množství malých i velkých
vodníků tu lze spatřit půvabné víly
Rusalky, žabky se zálibou v elektřině,
třpytivé rybky, velkého bílého čápa či
šikovného rybáře.
Výroční splav moravských hastrmanů se konal při příležitosti
tradičních šibřinek ve Více-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

měřicích. „Musím před dospělými
hastrmankami z místní mateřské
školky smeknout, že dokázaly
s dětmi nacvičit tak zajímavé a nápadité představení,“ zhodnotil velkou vodnickou přehlídku jeden
z přítomných rodičů.
Kromě toho na všechny přítomné
čekala bohatá tombola, malování
na obličej, občerstvení a soutěže pro
děti. „Šibřinky u nás každoročně
pořádají hasiči krátce po plesu. Vždy
mají nějaké téma, v minulosti to bylo
například Mexiko, jak se Víceměřicím
přezdívá. Nyní padla volba na nás
hastrmany,” vysvětlil Večerníku Petr
Buriánek, jeden ze zkušených vodníků.

w

Organizátoři.
Zpod
hladiny rybníka ve Víceměřicích se v sobotu
vynořila pětice hastrmanů, která společně s učitelkami místní mateřinky
svolala hastrmanskou
drobotinu ze širokého
okolí. Foto: M. Zaoral

jak se vodnická drobotina bavila na „splavu“
3x foto: Martin Zaoral

dobře placený právník AŽ DO HLUBOKÉ NOCI...
Prostějov/mls - Radovanu Ledvinovi, který byl v minulosti odsouzen za ublížení na zdraví a výtržnictví, výrazně pomohla amnestie
Václava Klause. Díky ní jej soud
musel brát jako dosud bezúhonného. I proto mu za opakované
podvody hrozil pouze podmíněný
trest. „Původně vám polehčovalo
vaše doznání na policii. Po skončení
hlavního líčení nenacházím na vaší
straně jedinou polehčující okolnost.
Naopak vidím řadu okolností přitěžujících. Svých podvodů jste se dopouštěl s rozmyslem a zneužil jste přitom
osob vysokého věku. Vždyť všechny
vaše oběti mají více jak sedmdesát
let,“ zdůraznil při své závěrečné řeči
státní zástupce Ondřej Frgal.
Radovan Ledvina pak opakovaně
tvrdil, že starým lidem chtěl pouze
pomoci zorientovat se v problematice
dodavatelů elektřiny a plynu. „Vy jste
jim skutečně pomohl, ale pouze od pe-

něz,“ konstatoval prostějovský soudce
Petr Vrtěl, který dlouho zvažoval,
zda nemá sáhnout k nepodmíněnému trestu. Nakonec se rozhodl dát
podvodníkovi ještě šanci...
Radovan Ledvina však bude muset
tři roky „sekat dobrotu“ a svým obětem vrátit peníze, o které je společně
s přítelkyní obral. Jinak jej čeká osmnáct měsíců pobytu za mřížemi. „Na
všechno mě navedl právník. Dal jsem
mu šest tisíc a on mi slíbil, že mě z toho
vyseká. Teď vidím, že to byla chyba,“
vyjádřil se po rozsudku na chodbě
soudu Ledvina, který navzdory tomu
rozhodnutí soudu na místě nepřijal
a zvažuje, že se proti němu odvolá.
I proto rozsudek dosud nenabyl
právní moci.

Obětem na chodbě
sprostě nadávala
Samostatnou kapitolou v procesu s Radovanem Ledvinou tvořilo
chování jeho přítelkyně Barbory
Kolaříkové. Přestože se oba partneři
podvodů dopouštěli společně, štíhlá

černovláska kupodivu nebyla policií obviněna a u soudu vystupovala
pouze v roli svědkyně. V zimním
kabátku značky Gucci se pak snažila
soudci vysvětlit, že peníze od starých
lidí s Radovanem Ledvinou brali pro
to, aby měli na cestu a na jídlo. Svoji zmatenou výpověď doprovázela
obzvláště arogantním chováním. Po
opakovaném napomínání ji soudce
Petr Vrtěl udělil pokutu dva tisíce korun a nakonec ji i vykázal ze soudní
síně. To však nebylo vše.
Na chodbě se Barbora Kolaříková
dvojici podvedených seniorů nejenže neomluvila, naopak na ně slovně
zaútočila. „Co čumíte dědci plesniví,
rozkopu vám hlavu!“ pořvávala.
I díky justiční stráži k fyzickému napadení nakonec nedošlo. Radovan
Ledvina se snažil nevhodné chování
své přítelkyně omlouvat její duševní nemocí. Barbora Kolaříková po
incidentu opustila soudní budovu.
Z celého případu tak vyvázla nejen
zcela bez trestu, ale očividně i bez
jakéhokoliv poučení...

Olomouc/lef -Na místo činu, tedy do Olomouce, kde byla v roce 1991 největší česká pravicová strana založena, se o víkendu sjeli delegáti ODS, aby na 24. kongresu
rokovali o její budoucnosti. Během víkendu zvolili nové
vedení, které má straně pomoci nabrat druhý dech.
František Omasta

ODS utrpěla v loňském roce v parlamentních volbách drtivou porážku
a mnozí delegáti se obávali, že by olomoucký kongres mohl být poslední.
Jako jediné řešení krize viděli kompletní obměnu vedení strany.
Už v sobotu se podařilo (byť to bolelo
a bylo dlouhé...) zvolit nového předsedu, prvního místopředsedu a čtyři
jeho další pobočníky. Předsedou se
stal Petr Fiala, který drtivě deklasoval
své protivníky Miroslavu Němcovou
a Eduarda Kožušníka. Jeho prvním
místopředsedou byl zvolen Jan Zahradil, jež svedl úspěšný souboj s populárním exministrem spravedlnosti
Jiřím Pospíšilem.
Při volbě čtyř místopředsedů byli hned
v prvním kole zvoleni starosta Líbez-

nice Martin Kupka a bývalý ostravský
primátor Evžen Tošenovský. Ve druhém kole získal místopředsednický
post senátor Miloš Vystrčil. Volba
posledního místopředsedy pak trvala
několik hodin.
Ve třetím kole totiž nikdo ze dvou
zbylých kandidátů, kterými byli
znovu Jiří Pospíšil a prostějovský politolog Petr Sokol, nezískal
potřebnou nadpoloviční většinu
hlasů. Tím se těmto kandidátům
cesta do předsednictva strany
uzavřela a z pléna museli být navrženi noví kandidáti.
Starosta Uničova Dalibor Horák
proto poslal za olomoucký region
primátora Martina Novotného, který
se původně v první volbě kandidatury vzdal z důvodu své porážky na
regionálním sněmu Olomouckého

kraje, který tři dny předtím pověřil
důvěrou již zmíněného Petra Sokola.
Nakonec se ale smál olomoucký
primátor a poslanec. Ze sedmi kandidátů pak postoupil právě on Novotný
a Drahomíra Miklošová z Mostecka.
V dalším kole sice získal Novotný výrazně více hlasů, k nadpoloviční většině mu jich však devět chybělo. Teprve
třetí kolo volby, které skončilo po půlnoci, rozhodlo a čtvrtým místopředsedou ODS se stal Martin Novotný.
V neděli potom delegáti sjezdu upravili stanovy, kdy především snížili
počet členů výkonné rady tak, aby
v ní každý region zastupoval jen jeden
člen. Následně byla regionální rada
zvolena.
V závěru kongresu potom delegáti
schválili usnesení, ve kterém se mimo
jiné ostře vymezili proti tendencím
některých stran zrušit lustrační zákon.
Večer se pak delegáti v poměrně dobré
náladě rozjeli do svých domovů.
Jestli však jde skutečně o nový start
ODS, to se teprve ukáže v dalších
dnech.

Obsáhlou fotoreportáž najdete už nyní na www.vecernikpv.cz

Rytmus a Špinarová...
vot svým vrstevníkům, ale hlavně mladého člověka plného elánu
a optimismu, který své přátelství až
marnotratně rozdával všem, s nimiž
se setkal,“ pronesl nad rakví Jiří Porteš, starosta Ptení.
Podobná atmosféra absolutního
zmaru a bezmoci nad zbytečnou
a předčasnou smrtí panovala také při
rozloučení s Martinem Petržílkem.
Obřadní síní prostějovského hřbitova
v tu chvíli zněla ústřední melodie z filmu Tenkrát na západě v podání Věry
Špinarové.
Jedinou útěchou všem pozůstalým
mohlo být snad jen to, že oba kamarádi prožili sice krátký, ale veselý život,
jehož záře dopadla i na ně. A také nejasná naděje, že se s nimi jednou opět
setkají…

O post místopředsedy strany se ucházel i Petr Sokol
z Prostějova, který byl na tuto funkci nominován za olomoucký region. Dostal se do druhého kola první volby,
kde se střetl s bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím
Pospíšilem. Ani jeden však nezískali dostatečný počet
hlasů a do další volby pak museli být z pléna navrženi
noví kandidáti. Místopředsedou se pak nakonec stal
olomoucký primátor Martin Novotný. Petr Sokol poskytl po kongresu Večerníku taktéž exkluzivní rozhovor.
František Omasta

Zatáčka smrti. Na místě nehody mezi Vícovem a Ohrozimí se v průběhu uplynulého týdne objevily svíčky a vzkazy pro oba mrtvé mladíky.
Foto: Martin Zaoral

Alfa Romeo patřila spolujezdci!
Prostějovsko/mls - Za volantem Alfy Romeo, která v neděli 12. ledna ráno jela z Ohrozimi do Vícova, neseděl
její majitel. Ten zemřel na místě spolujezdce. Konkrétní příčiny tragické nehody však dosud nebyly zveřejněny, policie je v šetření teprve na začátku.
Ta v těchto dnech zjišťuje, zda za nárazem automobilu do stromu stál alkohol, drogy nebo „jen“ divoká jízda. „Vozidlo
Alfa Romeo, které jelo od Vícova směrem na Ohrozim, ze zatím nezjištěných příčin vyjelo vlevo, poté vpravo, kde
narazilo nejprve do jednoho a poté i do druhého stromu. K přesnému určení příčin dopravní nehody byly vyžádány
znalecké posudky z oboru silniční dopravy a soudního lékařství,“ uvedla k možným příčinám nehody Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Za volantem Alfy Romeo zemřel devatenáctiletý řidič David Hunka, vedle něj skonal o sedm let starší Martin Petržílek. „To auto Davidovi nepatřilo, Martin mu ho musel před jízdou půjčit. Těžko říct, jaký k tomu měl důvod,“ prozradil
Večerníku mladík, který oba kamarády dobře znal.
Zjišťování dalších okolností tragické bouračky je tak nyní v rukou policejních expertů.

Jak hodnotíte kongres?
„Jsem rád, že byl zvolen nový
předseda Fiala, a věřím, že se mu
podaří přes nelehkou situaci, ve které strana je, něco udělat a že už na
podzim v komunálkách se ukáže, že
to byl ten nejlepší předseda, kterého
jsme si mohli vybrat.
Osobně mám radost, že mne jako
nováčkovi v soutěži o nejvyšší stranické patro dalo hlas více než 200
delegátů. Na zvolení to nakonec těsně nestačilo, ale žádný propadák to
nebyl. Možná mne trochu poškodilo,
že část delegátů se rozhodla, že z vedení dostane bývalého populárního
ministra Pospíšila a já jsem jako jeho
bývalý poradce spadl do stejného
pytle. Trochu mne překvapilo, jak na
Kongresu vystupoval olomoucký
primátor Novotný, který mezi členy
ODS v Olomouckém kraji nezískal
podporu, odmítl mne podpořit v první volbě a naopak mne jako kolegu
z jednoho kraje v projevu kritizoval.
Možná je vysvětlením to, že nakonec
v druhé volbě sám kandidoval.

Určité zklamání je pochopitelné. Neodradí vás to od
další práce?
„Byla to má první kandidatura do
takhle vysoké funkce. I přes nezvolení přijímám celý den gratulace
k poměrně vysokému volebnímu
výsledku, protože získaných hlasů
bylo hodně. Takže určitě mě porážka neodradí. Já budu vždy politický
člověk. Život je boj, beru to sportovně. Ani bych své pocity nenazýval
zklamáním. Jsem s výsledkem spokojený. Samozřejmě je lepší být místopředsedou než jím nebýt, ale hlavu
určitě nevěším.“
Nebyl problém právě v tom,
že jste se do rozhodujícího
kola dostal s Jiřím Pospíšilem?
„Řada delegátů zřejmě kalkulovala
s tím, že když nás nezvolí ani jednoho, tak pak budou moci být nové návrhy. A to asi rozhodlo. Navíc máme
asi stejné příznivce, takže ty hlasy se
vlastně rozpadly mezi nás oba.“
Když se oprostíme od situace kolem volby, nejste alespoň rád, že ve vedení strany je
člověk z olomouckého regionu?

„Pana primátora navrhlo do vedení Brno a Ostrava, takže zástupce
ve vedení mají spíše oni. Chci
věřit, že Martin Novotný dokáže být dobrým místopředsedou a
že členy občanských demokratů
v Olomouckém kraji, kteří si přáli
ve vedení někoho jiného, přesvědčí
o své pracovitosti. Na hodnocení je
zatím brzo.“
O ODS se před kongresem
hovořilo málem jako o zaniklé straně či o potápějící se lodi.
Myslíte, že tento kongres byl něčím, co dalo impuls k odražení se
ode dna? Že je to šance se znovu
postavit na nohy?
„Určitě je tu velká naděje, aby to nový
impuls byl. Odpovědí na otázku, zda
změna v ODS byla dostatečná, budou už letošní komunální volby. Věřím, že Petr Fiala bude schopen vést
stranu dobře. Ale netajím se tím, že já
i delegáti z Prostějovska jsme si přáli
ještě zásadnější změny. Aby tam i na
postech místopředsedů byli noví lidé
a ne lidé, kteří v mnoha případech
jsou v politice delší dobu. Ve vedení
chybí podle našeho názoru někdo,
kdo se živí něčím jiným než politikou.Snad to ale nebude při obnově
naší strany velký problém.“
Chystáte se kandidovat
v podzimních komunálních
volbách?
„Ne. V komunálních volbách budu
podporovat radní Sokolovou, což je
moje manželka. Ona má zkušenosti
a v Prostějově i určitou popularitu.
Takže já sám na žádném volitelném
místě kandidovat nebudu.“
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Početný hastrmanský potěr si dal rendez-vous ve „Vicátkách“

LŽI prý Ledvinovi „nakukal“ ODS VOLILA SVÉ NOVÉ VEDENÍ

to moje premiéra, porážka
Na poslední cestu je doprovodili „Byla
mě neodradí,“ říká Petr Sokol

Ptení, Prostějov/mls - Hluboký
zármutek se vryl do všech tváří
mnoha desítek lidí, kteří se přišli
rozloučit s Davidem Hunkou a
Martinem Petržílkem. Ostatky
obou kamarádů byly symbolicky uloženy do bílých rakví. Večerník byl oběma pietním akcím
přítomen...
„Odišiel mladý človek, prečo to tak
musí byť? Mal všetko pred sebou a
chcel ešte ďalej žiť. Chcel by tu medzi
nami užívať si tento svet, vyhasol mladý život, zrazu je to všetko preč.“ Tato
slova slovenského rapera Rytmuse
zněla v pátek 17. ledna kolem jedenácté hodiny na hřbitově ve Ptení a to
zrovna v okamžiku, kdy do černé propasti hrobu klesala bílá rakev s ostatky
devatenáctiletého Davida Hunky.
Smířit se se smrtí mladého člověka je vždy těžké, ovšem z výrazů
všech přítomných bylo jasně patrné,
že stále nemohou uvěřit tomu, co
se stalo. Jako by se jednalo pouze
o první špatný vtip známého šprýmaře, který na ně přece musí brzy vykouknout někde zpoza rohu...
„Zpráva o tragické smrti dvou mladých lidí strašlivě zasáhla každého
člověka v naší obci. V Davidovi
Hunkovi jsme ztratili nejen nadějného sportovce se zálibou ve fotbale
a lyžování či oblíbeného dýdžeje,
jehož skladby zpříjemňovaly ži-
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Požár mají
na svědomí nejspíš bezdomovci...
téměř zničena, škoda je vlastně nulo-

Kostelec na Hané/mik - Ve čtvrtek
16. ledna před dvacátou hodinou
vyjížděli profesionální hasiči z Prostějova i domácí dobrovolníci k požáru dřevěného domku vedle kosteleckého vlakového nádraží. Podle
předběžného šetření je příčina
večerního požáru víceméně jasná.
„Vidíte sami, hasiči požár uhasili velice rychle, teď už z dřevěného domku
pouze dýmí kouř. Přestože budova,
která kdysi sloužila jako skladiště, je

Nevymřou! Nejmladším účastníkem setkání vodníků byl Věrné kamarádky. Hastrmánky připlavaly podpořit také Nebály se. Na setkání nemohly chybět ani žabičky, na ktetříměsíční Pepíček Moler z Víceměřic.
víly Rusalky oblečené do šatů z rákosí.
ré číhal velký bílý čáp.

Po uhašení. Vedle kosteleckého vlakového nádraží shořel dřevěný
domek. Podle všeho za to mohou bezdomovci. Foto: Michal Kadlec
ret, tudíž se lze domnívat, že k požáru
došlo cizím zaviněním z nedbalosti.
V domku nebyla zavedena elektřina,
takže technická závada je vyloučena,“
přidal jeden z vyšetřujících policistů z
Plumlova.
„Hasiči po příjezdu zjistili, že celá
kůlna o velikosti sedm krát šestnáct
metrů je v plamenech a kompletně
vyhořelá zevnitř. Ihned proto zahájili
lokalizaci požáru, voda pro zásah byla
dodávaná kyvadlově z nedalekého
vrtu. V blízkosti se nacházel nákladní

automobil, který hasiči ochlazovali
vodou. Vedle kůlny vedla kolej, která
nebyla provozovaná, a tak trakční vedení neztěžovalo zásah hasičů. Hasiči
pomocí přetlakové ventilace provedli odvětrání zakouřených prostor
a pomocí termokamery prohledali
celý prostor,“ uvedla druhý den ráno
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak dodala, příčina
požáru je v šetření a ke zranění osob
nedošlo.

Požár v Elmo-plastu:
policie čeká na posudky
Alojzov/mls - Zatímco o příčinách loňského největšího požáru
v Olomouckém kraji si v Alojzově
štěbetají vrabci na střeše, policie
stále čeká na výsledky znaleckých
posudků.
Ani v uplynulém týdnu policie oficiálně nepotvrdila logicky znějící
verzi, podle které tovární hala firmy
Elmo-plast vzplanula od hydraulického oleje, který pachatelé vypus-

tili z odstavených strojů. „Analýza
místa požáru už opravdu skončila,
případ je však stále ve stádiu vyšetřování. Co se týče příčin požáru, pak
čekáme na výsledky znaleckých posudků. K dispozici bychom je měli
mít v řádech týdnů, možná měsíců,“
reagoval na opakovaný dotaz Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Vyloupená

startuje novÝ seriÁl - rozhovory s opoziČnÍmi zastupiteli chata v Otaslavicích
Prostějovsko/jim - Poté, co se s přelomem loňského
a letošního roku napsala poslední kapitola rozhovorů se starosty obcí na Prostějovsku, nastal čas, aby
dostala podobný prostor i opozice. V tomto čísle přinášíme obsáhlý rozhovor s lipovským zastupitelem
Františkem Koudelkou a trochu symbolicky tak
i tento seriál zahajuje právě exkurze do této obce.

V následujících týdnech budou Koudelku následovat
jeho kolegové z dalších obcí na Prostějovsku a věříme,
že příležitosti prezentovat své postoje využije velký počet z nich. Zatímco v případě starostů se tak zpravidla
jednalo o co nejpozitivnější články snažící se spoustu
věcí vykreslit v růžovém odstínu, nyní lze naopak očekávat větší kontroverzi a poukazování na nedostatky.

Ti zájemci z řad zástupců opozice, kteří
nechtějí čekat, až je z naší iniciativy
oslovíme, se mohou sami ozvat na e-mail:
vecernik@pv.cz. Stejně tak na této adresečekáme i na reakce k jednotlivým rozhovorům!

„SOUČASNÉ VEDENÍ ROZDĚLUJE OBEC,“
domnívá se lipovský zastupitel František Koudelka
Lipová - Celkem devět zastupitelů z pěti různých uskupení si na podzim 2010 zvolili občané Lipové. Jedním
z nich je i František Koudelka, jenž opakovaně upozorňuje
na zvláštní chování současného vedení obce. Jen
namátkou vyjmenovává přílišné utajování informací,
lhaní, házení klacků pod nohy tradičním spolkům,
v několika větách se zmínil i o využívání kulturního domu,
což se také stalo jablkem jejich vzájemného sváru. Co
vše v exkluzivním rozhovoru pro Večerník řekl?
Jiří Možný
Do voleb zbývá necelý rok,
jak hodnotíte dosavadní
práci zastupitelstva a vedení obce?
„Práci zastupitelstva mohu hodnotit
jen s obtížemi, jelikož jedinou informací, kterou od vedení obce dostávám, je pozvánka na zastupitelstvo...
A tu dostává každý občan. Jinak
nemám žádné podklady pro jednání
zastupitelstva, jako je návrh smluv,
vyhlášek, rozpočtová opatření, jenž se
mají projednávat na zasedání a které
mám jako zastupitel schvalovat nebo
neschvalovat. S odůvodněním, že je
to tak běžné i při jednání zastupitelstva
Olomouckého kraje... I když se tak
celkem pravidelně účastním jednání
zastupitelstva, tak o těchto bodech
nemohu hlasovat, jelikož nemám
o čem!“
Takže je před vámi vše utajováno?
„Mírně řečeno ano. Zastupitelstvo je
sice minimálně jednou za tři měsíce, mezitím však probíhají pracovní
schůzky, na něž nejsou opoziční
zastupitelé zváni. Ale jestliže mám
o něčem hlasovat, tak podklady přece chci. Budete hlasovat o něčem, co
nevíte? No nebudete. To jako nejde.
Zápisy ze zasedání pak pan starosta
opakovaně odmítá předložit k nahlédnutí a pořízení jejich kopie. Byť je
pravdou, že v poslední době už některé předkládá, konkrétně ve dvou pří-

padech s odůvodněním, že s tímto pan
starosta Šustr ‚nemá problém‘, aby mi
ho předložil. Pravděpodobně se blíží
komunální volby. Z toho také vyplývá, že u ostatních je předložit ‚má
problém‘. Už starostovo vyjádření
ve vašich novinách, že ‚devítičlenné
zastupitelstvo je tvořeno sedmi zastuppiteli‘,, hovoří za vše... (hořký úsměv)“
Co se podle vás za uplynulé
tři roky naopak opravdu podařilo a stojí za pochvalu?
„Těžká otázka. Ve své podstatě musíte vždy něco udělat a začínáte u toho,
co je v nejhorším stavu. Je na dohodě,
kterou věc upřednostníte před druhou.
Na předposledním zastupitelstvu
jsem se ptal, jestli obec dostala nějaké
dotace. Ano, ale jen z krajského úřadu. Ten však poskytuje konkrétní částku a nepřispívá procenty jako třeba u
evropských dotací. Třeba poslední
investiční akcí byla oprava silnice, ale
jestliže to stojí dva miliony a dostanete
tři sta tisíc, je tu značný nepoměr. Navíc jjsem žádnou smlouvu neviděl.“
V čem vidíte rezervy při pohledu na celkový rozvoj
obce?
„Současné vedení rozděluje obec.
Jestliže obecně by starosta měl být
tím člověkem, který otupuje ostří
a je jednotícím činitelem v obci, tak
v našem případě je to pravým opakem. Jestliže pan Šustr společně s
místostarostou Sekaninou dokáží na
veřejném zasedání zastupitelstva opa-

kovaně lhát - patnáctkrát v jednom
diskusním příspěvku - a tuto lež ještě
utvrdit v obecních listech, měli by následovat pana Haška s panem Tejcem.
O to víc mě to překvapuje u kandidáta
za KDU-ČSL...“
Můžete být trochu konkrétnější?
„Doporučuji podívat se na naše
webové stránky, abyste zjistili, že na
úřední desce nenajdete rozpočet, rozpočtová opatření, zápisy ze zasedání
zastupitelstva, jednací řád, smlouvy
a podobně. Ale zcela jistě tam najdete
samochválu vedení obce a vybraných
spolků, které podporuje. To samé najdete v obecních listech, které vydává
obec jako samochválu a obhajobu
svého jednání, eventuálně k urážkám
opozičních zastupitelů a jejich rodinných
ý ppříslušníků.“
Kde se podle vás nacházejí
priority do nejbližších let?
„Obec Lipová žije momentálně
v nestandardní době a je v současné
době vcelku jedno, kterým směrem
se bude budoucnost obce ubírat. Spíše je důležité, jakým způsobem chce
obec, potažmo její vedení, jít této budoucnosti naproti. Takže priority jsou
celkem nasnadě, přestože jsme vůbec
nezavadili o praktické problémy obyvatel, tedy zda dříve opravit kulturní
dům, veřejné osvětlení, chodníky,
hřiště s umělým povrchem. Nemluvě
o komplexních problémech, jako jsou
dlouhodobé investice.“
Přesto, jak byste si čtyři povolební roky představoval?
„Jsem nohama na zemi, takže úspěchem bude, když docílíme dodržování základních zákonů, jako je zákon
o obcích, o svobodném přístupu k informacím, o účetnictví, zákoník práce. S jejich porušováním si pan Šustr
evidentně neláme hlavu. Transparentní informovanost jak zastupitelů, tak
i občanů na elektronické úřední desce,

zveřejňování všech
h smluv uzavřených obcí, transparentní
arentní podpora
všech spolků a jednotný
dnotný přístup
k nim. Ne, že jednomu
nomu odpustíte
nájem a druhému uřežete přípojku pplynu
y do jeho vlastní
lastní budovy!“
Jak hodnotíte
títe současnou
spolupráci
obce
s místními spolky??
„V obci Lipová pa-

přípojku, tak se můžeme
placení.
domlouvat na placení
Už se toho událo tolik,
tolik
že není cesty zpátky.
zpátky
Nevím, co by se muselo stát, aby nastala nějaká změna.“

„Toto volební období považuji
za nejtrpčejší zkušenost s lidskou
zlobou, křiváctvím, závistí a lháři.“
lipovský opoziční zastupitel FRANTIŠEK KOUDELKA
o tom, jestli bude kandidovat v letošních volbách
nuje striktní rozdělení spolků na
nově vzniklé, samozřejmě za účasti
vedení obce v jejich čele, a na druhé straně tradiční obecní spolky
s bohatou členskou základnou, které upadly v nemilost pana Šustra.
Vcelku se je zdráhám jmenovat,
aby neměly ještě větší problémy
než dosud. První skupina formálních spolků ve spolupráci s obcí
má vše zdarma včetně pronájmu
kulturního domu. Druhé skupině
spolků pan starosta neodpoví ani na
žádost...“
Nejsou žádným tajemstvím
spory mezi vedením fotbalového oddílu a obce. Jaká je podle
vás cesta k narovnání vztahů?
„Obávám se, že za současné situace neexistuje řešení. Co chcete
udělat pro to, aby vztahy fungovaly lépe, když vám starosta
odřeže vodu a plyn?! Nemyslím
zastavení kohoutku, ale fyzické
odřezání trubky. Až nám zprovozní

V obci se také hodně hovořilo o kulturáku. Je
v současnosti vytížen?
„Akce se nedějí. Když byl provoz
kulturního domu velký, tak trpěl.
Když je ale provoz zanedbatelný,
tak trpí taky, protože se netopí,
nevětrá. Než aby dneska někdo
na vesnici někam šel, tak raději
zůstane doma. Je to ve způsobu
práce. Jestliže lidi odradíte tím,
že na ně budete na zastupitelstvu
hulákat, tak přestanou chodit nejprve na zastupitelstvo, pak i na
akce.“
Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních volbách?
„Toto volební období považuji
za nejtrpčejší zkušenost s lidskou
zlobou, křiváctvím, závistí a lháři a nemusím to bezpodmínečně
opakovat. Na druhou stranu mě
už nemůže potkat nic moc horšího...“

Otaslavice/mik - Vloupání do
chaty v Otaslavicích je policií
objasněno. Zloděj, který z ní
ukradl kovové věci a kameru, totiž udělal zásadní chybu,
když věci z kovu prodal do sběrny. Takže policistům nedalo práci
je najít a pachatele usvědčit...
„V pátek desátého ledna v dopoledních hodinách došlo k vloupání do
jedné z chat v Otaslavicích. Tehdy
neznámý pachatel vnikl do chaty po
poškození dveří, ze kterých odcizil
kovovou kliku, dále z chaty vzal
bezpečnostní kameru a čtyři háky
na uchycení stanu. Majiteli způsobil
celkovou škodu za necelých šest a půl
tisíce korun,“ přiblížila Večerníku případ Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou na případu
intenzivně pracovali a po pachateli

Zloděj prodal věci do
sběrny, policie ho lapila

pátrali. „V jedné ze sběren ještě téhož
dne nalezli odcizené háky a zjistili,
kdo je tam prodal. Jednalo se o šestašedesátiletého muže z Němčicka nad
Hanou, kterého kriminalisté ještě téhož dne zadrželi a převezli na policejní služebnu. Odcizenou kameru měl
muž u sebe a policistům ji dobrovolně vydal. Ukradené věci byly vráceny
zpět majiteli,“ poskytla Večerníku
příznivou zprávu mluvčí krajské policie. Jak ještě dodala, ve zkráceném
přípravném řízení pak ještě téhož dne
podezřelému muži policisté sdělili
podezření ze spáchání trestného činu
krádeže, za který mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Naftový upír
z Plumlova dopaden

Plumlov/mik - Začátkem září se
tehdy neznámý pachatel pokusil
odcizit z jednoho z pracovních
strojů, který byl odstaven na dně
plumlovské přehrady, kde probíhaly práce, naftu. Do přinesených
kanystrů odčerpal jednasedmdesát litrů nafty.
„Při své nekalé činnosti byl však vyrušen pracovníkem ostrahy, z místa
utekl a kanystry pohodil nedaleko
místa činu. Tam byly policisty nalezeny. Celková škoda byla vyčíslena
na necelé dva tisíce korun,“ připo-

mněla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Na základě operativního šetření
policistů z obvodního oddělení
v Plumlově byl naftový upír dopaden. „Jedná se o dvaadvacetiletého
muže z Plumlovska, který se k činu
doznal. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu, za který mu,
v případě odsouzení, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ potvrdila
Urbánková.

Buková: Nadýchal
přes dvě promile!

Buková/mik - Copak takhle se
jezdí? Policisté zastavili předminulou neděli v Bukové řidiče škodovky, jehož styl řízení se jim zdál
podezřelý. A právem…
„V neděli dvanáctého ledna krátce
po desáté hodině večerní byl policisty v obci Buková kontrolován
řidič vozidla Škoda Fabia Combi.
U devětadvacetiletého muže provedli policisté dechovou zkoušku
a naměřili mu 2,11 promile alkoho-

lu v dechu. Muž přiznal, že krátce
před jízdou pil alkohol. Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Nyní je chlapík podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
mu hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

TO BYLO NĚCO! Galavečer českého turfu v Národním domě
Na bál koňáků zavítal i matador Josef Váňa!

Prostějov/peh - Na kolegu fotografa a kamaráda přišly zavzpomínat tři desítky členů Spolku
prostějovských fotografů, známých a příznivců kvalitních
fotografií všeho druhu. A vězte,
že v pořadí již třetí „Memoriál
Luďka Mařáka“ vás opět nezklame...
V prostorách prostějovského
zámku bylo v pondělí 13. ledna živo a hlavně plno. Spolek
prostějovských fotografů tu totiž
slavnostně zahájil třetí výstavu
k příležitosti výročí úmrtí svého
dlouholetého člena, kolegy a kamaráda Luďka Mařáka, který
tragicky zemřel v roce 2011
a také Jarmily Pospíšilové (+ 2012),
kamarádky a velké příznivkyně
Spolku prostějovských fotografů,
u jehož zrodu sama stála. Společná
výstava už potřetí mapuje tvorbu
zdejších fotografů, na výstavě
proto nechyběly fotografie aktů,
přírody ani reportážní snímky.
„Nejvíc se mi líbí fotky reportážní,
protože zachycují nějaký příběh.
Také se snažím dělat něco podobného, tak jsem se přišel inspirovat,“ přiznal mladý začínající
fotograf Patrik Malý. „Přišli jsme
na pozvání Josefa France, jsme
jeho skalní příznivci už třicet let
a jeho fotografie se nám stále líbí.
Dokonce jich máme i pár doma,“
pochlubil se Vladislav Vomáčka,

Důstojná vzpomínka. Přítomní návštěvníci si připomněli smutné výročí
úmrtí dvou členů Spolku prostějovských nadšenců. Foto: Petra Hežová
který se přišel spolu s manželkou
pokochat nejnovějšími snímky
členů Spolku prostějovských
fotografů.
O kulturní vložku se postaral prostějovský pěvecký sbor
Proměny. Svým vystoupením
doslova nadchli přítomné publikum, které si spontánně vyžádalo
další přídavek. „S návštěvností
jsem moc spokojený a ta kulturní
vložka se opravdu moc povedla.
Navíc tyto nádherné prostory
zámku přímo vybízejí k tomu,
aby se tu konaly podobné akce,“
nešetřil chválou jeden ze zakládajících členů spolku, Josef Franc:
„Na letošní výstavě se nám sešlo

celkem pětapadesát fotografií od
dvanácti členů našeho spolku. Je
to taková mozaika různých fotografických žánrů. Prostě někdo
fotí holky, jiný hory a někdo zase
něco jiného,“ směje se fotograf.
Prohlédnout si dech beroucí
snímky z exotických cest, umně
nasvícené akty či momentky
z akcí si můžete prohlédnout
v prostorách prostějovského
zámku (za informačním centrem
na Perštýnském náměstí 8.) až do
23. února. V červnu se pak
příznivci fotografování mohou
těšit na malý výstavní bonbónek,
který už teď připravuje fotograf
Josef Franc se svým kolegou.

Miloš Zeman dorazí v březnu
Prostějov/mls, lv - Kdo už
se nemohl dočkat návštěvy
současné hlavy státu v Prostějově,
ten by si měl do kalendáře
červeným fixem zvýraznit datum
6. března. Jak potvrdilo vedení
Olomouckého kraje, z Pražského
hradu přijalo informaci, že právě
počátkem třetího měsíce v roce
dojde k avizovanému příjezdu
Miloše Zemana. (na snímku)
Původně se měl prezident České
republiky v Prostějově ukázat už
začátkem loňského listopadu, do
cesty se mu však postavil jeho
pes. Údajně kvůli čtyřnohému
miláčkovi si měla hlava státu poranit koleno a po úderu do skříně byla
hospitalizována v nemocnici.
Miloš Zeman do Prostějova přijede
v rámci své třídenní návštěvy
Olomouckého kraje. „Kancelář
Pražského hradu oznámila, že prezident navštíví Olomoucký kraj ve
dnech pátého až sedmého března.
Program návštěvy ještě není zpra-

Foto: internet
cován, ale doufáme, že zůstane
stejný, jako byl ten původní,“
informovala média počátkem uplynulého týdne Kamila Navrátilová, tisková mluvčí olomouckého
hejtmanství.
Jak Večerník následně exkluzivně
zjistil, nástin programu je již znám!
Prezidenta čeká například výlet na
Svatý Kopeček, ale také exkurze
do mohelnického Siemensu,
prohlídka Veteran Areny či debata
se studenty Slovanského gymnázia

Olomouc. Těšit se mohou rovněž
ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Součástí třídenní návštěvy bude
také krátká zastávka v obci Cholina
při přejezdu z Litovle do Prostějova,
kde navštíví radnici i Národní dům.
S občany se setká pětačtyřicet
minut na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka.
„Během pobytu Miloše Zemana
je také naplánována řada setkání
s veřejností, ať už v různých podnicích nebo na univerzitě. V rámci
návštěvy se uskuteční i několik
setkání s občany. Půjde především
o komornější diskuze na aktuální témata v různých sálech,“
sdělil hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, podle něhož
bude návštěva prezidenta stát
300 až 400 tisíc korun. „Vycházíme ze zkušeností z minulých
návštěv prezidentů, ve srovnání
s návštěvou bývalého prezidenta
Klause je ale tato částka o něco
nižší,“ dodal hejtman.

Prostějov/mik - Tak to byla jízda!
Koňáci z celé České republiky se
přijeli pobavit právě do Prostějova. Uplynulou sobotu 18. ledna
se v prostorách Národního domu
uskutečnil Galavečer českého turfu, který tradičně v lednu pořádá
Jockey Club ČR v Praze. Jednalo
se o již devatenáctý ročník této
slavnostní akce, přičemž v Prostějově se konala již pošesté v řadě.
A měla naprosto snovou účast
plnou jezdeckých celebrit na čele
s nestárnoucím Josefem Váňou.
U toho samozřejmě Večerník nemohl chybět!
Galavečer pořádaný Jockey Clubem v Praze je naprosto uzavřenou
akcí, na kterou mají přístup pouze
funkcionáři dostihového sportu,
žokejové, koňáci a jejich rodiny.
„V době před šesti lety, kdy jsem
s kolegou Vrajem převzal slušovické závodiště, mě napadla myšlenka
přestěhovat pořádání těchto galave-

ocitli. „Jde o večer, na který se těší
všichni. To víte, během dlouhé sezóny se nemají kde a jak sejít, prostě
si jen tak pokecat. Leden je naprosto
ideální doba, takže i dnes se můžeme pochlubit skvělou účastí špičkových jezdců, trenérů a ostatních lidí,
kteří se motají okolo dostihového
sportu,“ dodal s úsměvem Karlach.
Pro úplnost dodejme, že hned na
samotný úvod galavečera byly
slavnostně vyhlášeny výsledky
ankety o nejlepší „koňáky“ roku
2013. „Nejlepším trenérem roku
překážkového dostihu se stal Josef Váňa starší, překážkovým
žokejem roku 2013 byl vyhlášen
Josef Váňa mladší, trenérem roku
Koňáci v „Národě“. Do Prostějova se v sobotu na Galavečer rovinatých dostihů Alan Petrlík
českého turfu sjeli příznivci dostihového sportu z celé republiky. a žokejem roku na rovinách se stal
Foto: Michal Kadlec Bauyrzhan Murzabajev. Koněm
čerů z Prahy někam na Moravu. A podmínky k pořádání akce,“ prozra- roku 2013 je pak vítězka Velké parstalo se, vybrali jsme si tento krásný dil nejprve Večerníku hlavní pořada- dubické Orphee des Blins,“ poskytl
secesní Národní dům v Prostějově, tel Galavečera českého turfu Zdeněk Večerníku aktuální výsledky tradiční
ve kterém máme naprosto ideální Karlach, jakže se „koňáci“ na Hané ankety Zdeněk Karlach.

Křesťanští demokraté plesali v Laškově

Laškov/mls - Do sokolovny
v Laškově se v sobotu 18. ledna sjeli členové i příznivci
KDU-ČSL. Křesťanští demokraté právě zde pořádali svůj
devětašedesátý Okresní ples.
Ničím nepřerušená historie
těchto bálů se začala psát hned
po skončení druhé světové války.
KDU-ČSL má na Prostějovsku
přibližně sedm stovek členů. Mnozí
z nich se v sobotu setkali na svém
tradičním plesu. Právě v Laškově
má tato strana početné zastoupení.
„Zdejší místní organizace je na
okrese asi pátá nejpočetnější.
Navíc dlouhodobě patří mezi ty
nejaktivnější,“ vysvětlil místo
konání předseda okresního výboru
strany Ladislav Otruba.
Celkem se do ní hlásí třiatřicet
členů. „V tomto počtu se už dá
něco zorganizovat. Kromě tohoto

plesu pořádáme například akce při
příležitosti Dne matek, Mikuláše
a podobně. Hned po revoluci
s tím začal pan Ševčík a pro nás by
to byla ostuda, kdybychom v tom
nepokračovali,“ potvrdil mladý
předseda místní organizace Pavel
Spáčil.
Na
plesu
křesťanským
demokratům hrála Hudba Olomouc, o dvojí veselé předtančení
se postaraly rozverné Čiperné
babičky z Plumlova. Už příští
rok se bude konat jubilejní sedmdesátý Okresní ples
křesťanských demokratů.
„V Laškově je nám moc dobře.
Nicméně za rok se přesuneme
do prostějovského Národního
domu, kde se naše plesy ve své
sedmdesátileté historii konaly
nejčastěji,“ prozradil už nyní
Ladislav Otruba.

Předtančení v podání Čiperných babiček. Humorné vystoupení
netradiční taneční skupiny odpovědělo na věčnou otázku, zda se mládenec má či nemá oženit, jednoznačně záporně... Foto: Martin Zaoral

Na plesu v Kralicích na Hané

potěšila hosty i břišní tanečnice

Kralice na Hané/mik - Páteční
večer a noc patřily v místním
„kulturáku“ v Kralicích na
Hané návštěvníkům šestého
ročníku Plesu společnosti Místní
akční skupina Prostějov-venkov.
Natřískaný sál měl o zábavu
postaráno, k ní přispěla svým vystoupením i břišní tanečnice.
„Naše místní akční skupina sdružuje
zhruba dvacet obcí na Prostějovsku
a samotná činnost pak navazuje
na staré časy Rakouska-Uherska,
Rozbalili to. Starostové a pracovníci obecních úřadů neumí jen
kdy podobné plesy byly pořádány
spravovat svá rodiště, ale umí to pořádně roztočit i na plesovém
běžně ve Vídni. Jde vlastně
parketu.
Foto: Michal Kadlec
o výraz poděkování všem starostům,
bychom
ještě
takových čtyřicet
zastupitelům
a
pracovníkům
obec„Na
dnešním
plesu
je
jasně
vidět,
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www
programu bylo stužkování dvou rosta Skalky a předseda Místní akční je zde rozhodně dobře postaráno. velký úspěch mělo vystoupení dětí
tříd maturantů. Tohoto nelehkého skupiny Prostějov-venkov.
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onu maturitní stužku zapíchnout,
když látky bylo v některých
případech minimální minimum,
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Karlacchovi, aby se m
u
Prostějov - Skvěle se bavil, ples si užíval. Stále ro- Karlachovi,
ské části publika.
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nik
kdo neopil a
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zúčastnění, ať už to byli žáci, kantoři
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anebo rodiče maturantů.

Zdravotnická „smršť v Kasku“

Prostějov/mm - Pokud se někdo
domnívá, že Společenský dům
alias „Kasko“ lze zbořit, pak po
minulém pátku na to může zapomenout. Tato budova totiž přežila
i plesové divočení budoucích
sestřiček a „zdravotních bratrů“,
které proběhlo právě 17. ledna
2014.
Divočení se samozřejmě událo
v normách slušného chování, nad
kterým bděla agentura PROBEA,
a hudebně ho vedla nezničitelná kapela NOVIOS, jež by byla schopna
hrát až do ranního kuropění. Pokud
již tanečníci zmírali žízní a hladem,
postarali se o ně rukou společnou
a nerozdílnou pracovníci Restaurace
Národního domu, které zezadu jistily se svými stanovišti Prostějovská
štrůdlárna, Prostějovská palačinkárna a palba koktejlů u stánku

rozzhovoor see zaajím
mavvou osobbnoostí...

Foto: Martin Mokroš
Pavla Schustera. Kdo až tak netančil
nebo nekonzumoval, těšil se, že
vyhraje nějaké ceny v tombole,
o které na „zdravce“ s humorem
říkají, že v ní lze vyhrát vše od propisky až po letadlo, a kterou zajistili
známí i neznámí sponzoři, kterým
bylo na místě poděkováno.
Pochopitelně hlavním bodem

Josef Váňa: „Návrat do sedla? Doma by to neprošlo!“

Radomil Melka zemřel

Prostějov/mls - Nad vchodem do
Národního domu v Prostějově po
celý uplynulý týden smutně vlál
velký černý prapor. Světu zvěstoval smrt jevištního mistra Radomila Melky, který zemřel v sobotu 11. ledna. Divadlu obětoval
dlouhých čtyřicet let a zanechal
tu „nejen kus poctivé a svědomité
práce, ale i kus svého srdce“.
Radomil Melka k prostějovskému divadlu čtyřicet let patřil
stejně neodmyslitelně jako Hubáčkův televizní vysílač patří
k vrcholu Ještědu. Od počátku
zde navazoval na práci svých rodičů. „Znal v divadle každý kout,
věděl o každé drobnosti. Rozvážně a klidně, s vysokou odbornou
znalostí, uměl řešit nečekané

ého souboru Klas z Kralic na Hané
a jako zlatý zlatý hřeb večera se
předvedla břišní tanečnice Jahanara,“ popsal Antonín Frgal
s tím, že k tanci po celý ples hrála
skupina Romantika.
Na kralickém plesu Večerník
spatřil samé známé tváře obecní komunální politiky z celého
Prostějovska. „Je to tu skvělé,
příjemný relax a pohoda. O práci
se ale tady bavíme jen výjimečně,
dnes jsme se přišli jenom bavit.
A navíc tu máme manželky,“
prořekl se lišácky člen obecní rady z Vrbátek František
Konečný.
Není třeba snad ani dodávat, že
po půlnoční bohaté tombole to
na plesu v Kralicích na Hané
žilo až do rána!

Divadlo ztratilo jednu ze svých
jistot. Jevištní mistr Radomil Melka znal Národním dům jako nikdo
jiný.
Foto: archiv divadla

a specifické problémy v zákulisí
divadla. Jeho svědomitý, spolehlivý a poctivý přístup byl po
dlouhá léta jednou ze zásadních
jistot v městském divadle. Ztrácíme v něm dobrého a statečného
člověka, kolegu, se kterým se už
nebudeme moci poradit. Všem,
kteří měli tu čest s ním spolupracovat, bude citelně scházet,“ píše
se ve smutečním oznámení divadla, které visí u vstupu do Národního domu, tedy u dveří, jimiž
Radomil Melka prošel častěji než
kdokoliv jiný. Radomil Melka už
„vzal za úzkost jako za kliku“ a
vešel do jiného světa. Pozůstalí se
s ním rozloučili v pátek 17. ledna
ve smuteční síni na městském
hřbitově v Prostějově.

Vůbec sii to bez ježdění
nedovedu
nedov
vedu předstaAle
vit. A
le představa,
že bych musel
zase
zas
se to břicho
shodit,
sh
hodit, kdybych
se vrátil...“

kariéry, ale v exkluzivním rozhovoru pro Večerník při
otázce na toto téma přece jen zaváhal...
Michal Kadlec
Pane Váňo, co vás přivedlo do malého města
Prostějova?
„Co říkáte, do malého? Vždyť
má třiačtyřicet tisíc obyvatel! Já,
který léta žil a pracoval na Pradědu a sem jsem jezdil za holkama,
rozhodně Prostějov nepovažuji za
malé městečko.“
Takže přijel jste i dnes za
holkama nebo se jen bavit na Galavečer českého turfu?
„To první bych vynechal, jsem
dnes v Prostějově na plese se svojí paní... (smích) Ale jinak máte
pravdu, přijeli jsme se sem pobavit
a se synem převzít prestižní ceny.
Společně jsme vyhráli šampionáty
v překážkovém dostihovém sportu, já jako trenér, syn co by jezdec.
A když někdo vyhraje šampionát,

tak je jeho povinnost se zúčastnit
galavečeru Jockey Clubu. Není to
samozřejmě jenom povinnost, je
to hodně příjemné se tady potkat
s lidmi, se kterými pracuješ po
celou sezónu. Ať už jako s kamarády a partnery, či jako se soupeři.
Rád do Prostějova vždycky zajedu a mrzí mě, že vloni jsem zde
kvůli závodům v Itálii chyběl.“
A líbí se vám tady dnes, je
to příjemný relax po tak
náročné sezóně?
„No, až na tu cestu sem je to
všechno paráda. To víte, venku
mlha, že by se dala krájet. Ale
jak už člověk sedí v tomto překrásném secesním domě u stolu
a u vínečka, tak je fajn. Vždycky
tady bylo o mě dobře postaráno, takže jsem opravdu rád, že
tady mohu být. A držím palce
hlavnímu pořadateli akce panu

Na zdraví! Josef Váňa prostřednictvím Večerníku zdraví všechny
Prostějovany!
Foto: Michal Kadlec
Pane Váňo, po Velké pardubické jste prohlásil, že
jako žokej končíte, což celý národ rozesmutnilo. Myslel jste to
skutečně vážně?
„Vždyť se na mě podívejte, na
více jak šedesátiletého dědka!
(smích) Je pravda, že když jsem
se rozhodl skončit v sedle, od té
doby
y mě hrozně roste břicho.

Takže váš návrat do sedla je
opravdu vyloučen?
„No víte…, hm…, moje paní by
to nerada slyšela a viděla, kdybych začal zase závodit! Ale víte
co, já denně stejně jezdím tři nebo
čtyři koně, takže si toho užiju dost
i bez závodění. On ten krok k návratu by zase nebyl tak těžký, ale
doma by to asi neprošlo!“

Ze života města
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Radní mají z rekonstrukce Olomoucké STRACH
„Vytvoříme komisi, která dohlédne na objížďky,“ plánuje primátor Pišťák

Už se to blíží. Během jarních měsíců by po několika
odkladech mělo konečně dojít k zásadní rekonstrukci
křižovatky prostějovských ulic Olomoucká, Barákova
a Sladkovského. Dávno zamítnutý je sice projekt rondelu, který by měl přesně uprostřed protínat stávající železniční přejezd. Současný plán hovoří „pouze“
o rekonstrukci asfaltového povrchu a okolních chodníků. Plánuje se rovněž rozšíření Sladkovského ulice
a vybudování pravého odbočovacího pruhu. Sice není stále ještě známo, jak dlouho bude toužebně očekávaná rekonstrukce křižovatky trvat, ale prostějovští
radní z ní už nyní mají velké obavy!
Prostějov/mik
Rekonstrukce Olomoucké ulice
u železničního přejezdu se odkládá už drahně dlouho. Původně se
vše mělo udát již v létě loňského
roku, pak se z ničeho nic mluvilo o podzimu. Koncem října
loňského roku ale přišla z Olomouckého kraje špatná zpráva,
že k odfrézování hrbolatého a na
mnoha místech propadlého asfaltu a položení nového koberce
dojde až v roce 2014.
„Není to příliš příznivá zpráva, ale
má své logické opodstatnění. Projekt na rekonstrukci je sice dávno
hotový, nicméně Olomoucký

kraj se rozhodl vzhledem k blížící
se zimě investici odložit na jaro
roku 2014. Jedná se o náročnou
rekonstrukci a nemá význam ji
kvůli klimatickým podmínkám
přerušovat. To by nás řidiči vzhledem k náročnosti objízdných tras
prokleli,“ komentovala tehdy podzimní rozhodnutí kraje náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov Alena Rašková, která
na radnici odpovídá za dopravu
v Prostějově.
Dlužno dodat, že k dalšímu odkladu rekonstrukce Olomoucké
došlo i proto, že během listopadu a prosince byly ze stejného
důvodu v Prostějově uzavřeny

ulice Svatoplukova, Palackého
a Sportovní. „Ano, kdyby ke
generálním opravám těchto ulic
přibyla ještě Olomoucká, byl by
to dopravní masakr,“ připustila
náměstkyně Rašková.
Ale pojďme do žhavé současnosti. Dnes to vypadá, že rekonstrukce Olomoucké je otázkou
několika málo měsíců. „Právě
probíhají na krajském úřadě
závěrečná jednání, na kterých
finalizujeme přípravy na zahájení této rekonstrukce. Na ní se
budou finančně podílet České
dráhy, Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. Jakmile to
dovolí počasí, to znamená už na

Už se to blíží. Křižovatka v Olomoucké ulici v okolí železničního přejezdu potřebuje rekonstrukci jako sůl. Přes díry a hrboly se tudy už
projíždí takřka na vlastní nebezpečí.
2x foto: Michal Kadlec
jaře, začne se s opravami kanalizace a chodníků. Přibližně v polovině roku pak bude Olomoucká
ulice v daném úseku uzavřena
a začne rekonstrukce asfaltového
povrchu v Olomoucké, Barákově
a Sladkovského ulici,“ nastínila
plány náměstkyně primátora.
Hlavním investorem akce ale
bude Ředitelství silnic a dálnic
Olomouckého kraje, které v následných dnech vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele stavby.
„A stavební firma, která zakázku
vyhraje, podepíše s jednotlivými
zúčastněnými investory smlouvu.
Co se týká našeho města, budeme
podepisovat dohodu o provedení

rekonstrukce povrchu Barákovy
a Sladkovského ulice,“ vysvětlila
pro Večerník Alena Rašková.
Přestože samotná rekonstrukce
křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici začne zhruba až v pololetí tohoto roku, když
nepočítáme generální opravu
kanalizační sítě, už dnes z ní mají
prostějovští radní oprávněné obavy. „Chtěl bych k tomuto tématu
přidat jednu důraznou poznámku.
Budu požadovat, aby v dohledné
době vznikla velmi silně obsazená
konzultační skupina odborníků,
která vypracuje plán objízdných
tras v době uzavření tak významného dopravního uzlu, kterým

zmíněná křižovatka rozhodně
je. Chceme se naprosto vyhnout
závažným problémům v době,
kdy tato komunikace bude odstavena. Obávám se, že v souvislosti
s uzavřením této tolik zatížené
silnice problémy budou. Tím
tedy bude o to důležitější kvalitně
propracovaný plán objízdných
tras a dalších organizačních opatření. Mohu ale všechny občany
Prostějova ujistit, že budeme při
výběrovém řízení tlačit na to, aby
byla vybrána firma, která zajistí
co nejkratší realizaci rekonstrukce
v Olomoucké ulici,“ uvedl k problému Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.

„Vedoucí inspektorátu pan Matyáš mi potvrdil, že jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic o tom, aby
po dobu uzavření Olomoucké
ulice mohli řidiči objíždět celou
lokalitu po dálniční estakádě
Haná, a to bez nutnosti dálničního poplatku,“ dodal příznivou
zprávu další náměstek primátora
Zdeněk Fišer.
Už nyní se dá předpokládat, že
kromě zmíněné estakády bude
hlavní nápor na objízdnou trasu kladen na ulice E. Valenty,
Sportovní a následně Kosteleckou, značné problémy se pak
dají očekávat i ve Vrahovické
a Dolní ulici.

PŘEDZVĚST blížících se změn, z Tylovky zmizela stará zastávka

Prostějov/mik - Hned na začátku nového roku zmizela z Tylovy ulice stará autobusová zastávka, která byla více než dvacet let nevyužívaná. Přestože vloni v lé-tě
Večerník informoval o požadavcích zdejších obyvatel
na zbourání této zdevastované

a nebezpečné barabizny, nyní
to pár lidí překvapilo…
„Vloni jsme obdrželi hned několik
stížností od obyvatel Tylovy ulice,
že nevyužívaná zastávka je polorozpadlá, a schází se tu mládež,
které hrozí nebezpečí z padajících částí střechy i železného
obložení. Nyní jsme přikročili

k demolici zastávky a celý prostor
byl vyčištěn,“ vysvětlil Večerníku
tento krok Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města Prostějov. Jak ovšem vzápětí potvrdil,
s bouráním zastávky se stejně
počítalo při plánech blížící se
rekonstrukce celé ulice. „Můžeme
to brát tak, že jde o předzvěst

rekonstrukce Tylovy ulice, kterou jsme přesunuli už na letošní
rok. Půjde hlavně o rozšíření
parkovacích ploch v Tylově
ulici a místo, kde dříve stála zastávka, bude právě patřit velkému
parkovišti,“ dodal Fišer.
Jak Večerník ještě zjistil, kromě
staré zastávky by novému parkovišti mělo padnout za oběť
i několik zdejších vzrostlých
stromů.

Radní pod palbou
NOVÉ CHODNÍKY SE LETOS OBJEVÍ V NĚKOLIKA ULICÍCH Primátor Miroslav Pišťák:

Před a po demolici. Dvě desítky let nevyužívaná autobusová zastávka v Tylově ulici byla zbourána.
Na jejím místě má být rozšířeno parkoviště.
2x foto: Michal Kadlec

„Na řadu přichází Lužická, Outratova, Plumlovská a Pod Kosířem,“ vypočítává Jiří Pospíšil
Prostějov - Chodníky a jejich aktuální stav. To by se
možná lidé divili, jak je toto téma živě diskutováno mezi
prostějovskou veřejností. Večerník se navíc dozvěděl,
že letos se určitě dostane na rekonstrukci těch komuniu
kací pro pěší, které jsou dlouhodobě v žalostném stavu.
dními
Nejen to nám v pravidelném seriálu rozhovorů s radními
potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (na snímku). Podle něj v roce 2014 pamatuje městský rozpočet
počet
áloze
na tyto investice částkou 3,4 milionu korun. A v záloze
jsou ještě další peníze!
Michal Kadlec
Je už znám seznam
chodníků, které budou
v roce 2014 v Prostějově rekonstruovány či snad dokonce vybudovány nové?
„Připravujeme opravy na ulicích
Lužická, Outratova, v okolí restaurace Hané po ulici Anenskou,
v Plumlovské ulice až po nemocnici a také na severní a jižní straně
ulice Pod Kosířem. Celkem by
to mělo být zhruba 4 209 metrů
čtverečních opravených chodníků v celkové hodnotě tří milionů
a čtyř set tisíc korun.“
INZERCE

a půl milionu korun a opravili
jsme plochu v rozsahu zhruba
sedmadvacet tisíc metrů čtverečních, což odpovídá ploše pěti
fotbalových hřišť.
hřišť.“
Při nedávném rozhovoru jste podotkl, že do fondu
rezerv se bude vracet půldruhého milionu korun, které
se ušetřily za zimní
To je celkový objem
m pe- údržbu. Lze tyto
os buněz, za který se letos
dou chodníky opravovat?
t?
„Je to výše uvedená částka
a další finance máme v kapitole
apitole
itě dooprav v rámci údržby. Určitě
jde i na investiční akce, v rámci
kterých budeme provádětt další
opravy.“
Jedná se o větší částku
ch lenež v předchozích
tech? A bylo by možné zveřejno penit, kolik bylo investováno
něz na opravy chodníků
ků za
poslední tři roky?
„Do oprav jsme investovali
vali od
roku 2011 celkem sedmnáct
dmnáct

peníze nyní použít na opravy
chodníků?
„Ne. To jsou finanční prostředky, které se vracejí do rozpočtu,
ale nepočítá se s nimi na opravy
chodníků, na ty jsou už peníze v rozpočtu vyčleněny.“
Jak se vůbec sleduje stav chodníků v Prostějově a jak
určujete prioritu toho,
které chodníky opravit
a které ne?

Foto: archiv Večerníku

„Je to otázka oddělení komunálních služeb, které sleduje
stav komunikací v Prostějově
a snaží se vytipovat, určit prioritní komunikace k opravám.
Dále se provádějí investiční
akce, například regenerace sídlišť, v rámci kterých dochází k
budo
budování
nových chodníků.“
Dostáváte také podněty
od občanů, kteří si stěžují na
n špatný stav chodníků?
„Sam
„Samozřejmě,
podněty od
občan dostáváme neustále
občanů
mn
a mnohdy
jsou právě tyto podněty impulsem pro prováděné
oprav
opravy.“
Dlouhodobě špatný stav
vykazuje chodník okolo
měst
městského
divadla, který se
sklád z malých dlažebních
skládá
kosti
kostiček.
Nestálo by za to tench
to chodník
vydláždit nově?
„Urč počítáme i s opravou
„Určitě
tohot prostoru. Vzhledem
tohoto
tom že se tento chodník
k tomu,
nach
nachází
v památkové zóně,
musí být vydlážděn stejnými
kostk
kostkami.“

„Úspory nepadnou!“

Prostějov/mik - V úvodním
letošním čísle jsme ve Večerníku otiskli v pravidelné rubrice
„Hlas lidu - hlas Boží“ krátký
dopis Jan Linharta z Prostějova. Ten v něm kritizuje zastupitele města, že při sestavování
rozpočtu pro rok 2014 vůbec
nešetřili a obrovský schodek
ve výši osmaosmdesáti milionů korun vyrovnají jen díky
finančním rezervám. Úspory
města tak podle něho padnou. Proti tomuto tvrzení se
ale na poslední tiskové konferenci rady města ohradil sám
primátor statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák.
„V prvním letošním vydání Prostějovského Večerníku
jsem si přečetl příspěvek pana
Linharta. Nikdy nezpochybňuji názory druhých občanů
a jsem rád, když se i na stránkách
novin objeví rozdílná mínění.
Tento občan si myslí, že v tomto
roce utratíme všechny úspory jenom díky tomu, že jsme schvá-

lili příliš schodkový rozpočet. Já
pana Linharta, a stejně tak další
občany Prostějova, chci ujistit,
že nenecháme městskou kasu,
aby tam nezůstala ani koruna!
Chci zdůraznit, že když jsme
schválili rozpočet na rok 2014,
schválili jsme ho v deficitní
podobě jenom proto, abychom
zajistili dostatek finančních
prostředků zejména na stavební
investice. Ty peníze rozhodně
neprojídáme,“ reagoval razantně
Miroslav Pišťák, první muž prostějovského magistrátu. „Navíc
očekáváme, že teď na začátku
roku nám přijde bezmála osmnáct milionů korun ze státních
dotací, které ihned poputují do
rezerv města. A to nemluvím
o tom, že podle dílčích výsledků hospodaření města za rok
2013 vykážeme výrazný přebytek v řádu desítek milionů
korun. Z toho si snad každý
uvědomí, že městskou pokladnu rozhodně neplundrujeme,“
dodal Pišťák.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rady pro snadné zahradničení

Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Lednová zahrádka

Kávová sedlina jako
bio hnojivo
Používáte kávovar nebo třeba
kvalitní brazilskou kávu? Pak
nevyhazujte její sedlinu. Můžete
ji využít jako sezonní hnojivo,
například pro pokojové rostlinky nebo bylinky na okenním
parapetu. Stejně účinně funguje
i čajový sáček. Stačí jeho obsah
rozprostřít po povrchu půdy
v květináči a lehce zapracovat.
Sedlinu nebo vyluhovaný čaj
můžete během zimy uchovat
a použít na jaře jako čisté, přírodní hnojivo, které kromě

Mílí přátelé Večernice,
srdečně vás vítám v novém roce. Úvodem bych vám ráda popřála
ála vše
nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, klidu, po
pohooho
h dy a co nejvíce radostných dnů doprovázených ze srdce čistým úsměvem.
měvem
m.
Pojďme si i nedlouho po svátcích společně dopřát chvíli věnovanou
u sami
mii
sobě. Povíme si, jak úspěšně uvolnit stres a napětí, dále si uvaříme
me výbornou pochoutku z lososa a kuskusu, také si řekneme, jak nepřiznaný
izn
naný
psychický nátlak ovlivňuje činnost močového měchýře. V neposlední
osleedn
d í
řadě vás pak opět čeká zajímavý rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení přeje Večernice Aneta Křížová

II. díl

R
Rady
d a ttipy
i k nezaplacení...
l

toho, že bude výborně pečovat
o půdu, také chutná žížalám
a udržuje kvalitní půdní život.

Ochrana pro
stálezelené dřeviny
Na rozdíl od opadaných dřevin, které v zimě odpočívají,
potřebují zejména jehličnany
astálezelenédřevinynašipomoc.
V poslední době jsou teploty nad bodem mrazu, z listů
a jehlic se tak začíná odpařovat
voda a rostliny tím začnou trpět.
I když vylezou jen místy, tak
sluneční paprsky jsou stále
agresivní a mohou v průběhu

Foto: Internet
zimy způsobit popálení zelených částí, proto je vhodné
pořídit vhodnou ochranu. Kromě zálivky dřeviny nejlépe zastíníme rákosovými rohožemi,
chvojím nebo netkanou textilií.

Zdraví
Z
d
nade
d vše....

že dysfunkci močového měchýře
JAK ÚSPĚŠNĚ UVOLNIT STRES A NAPĚTÍ? Víte,
způsobuje nepřiznaný psychický nátlak?

Před Vánocemi jsme si uvedli pět rad,
jak úspěšně uvolnit stres a napětí. Dnes
budeme pokračovat v dalších doporučeních, čím se civilizačních nešvarů
zbavit. Stres a napětí nepociťujeme
totiž jen my dospělí z práce a různých
starostí, ale i děti a mladí lidé při studiu,
ovšem nejen při něm. Dá se tak říci, že
v každé věkové kategorii nás postihne
stres, napětí a psychická nepohoda.
Vždy je však nutné umět se dostat zpět
do harmonie. Ať už je to studium, práce
Foto: Internet
či jiné faktory, které v nás vzbuzují negativní emoce, musíme se umět bránit. seluje. A jak jsem již mnohokrát uváděla,
Jak? To vám nyní prozradíme…
překyselení organismu může způsobovat
řadu závažných onemocnění, od ekzéPozitivní myšlení
mů, cyst, kardiovaskulárních chorob až
Pozitivní myšlení by mělo být povinně po rakovinu a podobně. Proto je vhodné
zahrnuto do výuky základních, středních provádět tyto koupele preventivně. Překyi vysokých škol. Namísto někdy zbyteč- selení organismu není vhodné brát na lehného a nepoužitelného učiva, s kterým se kou váhu, týká se opravdu každého z nás,
mnohdy setkáváme. Pozitivní myšlení je jen u někoho se prozatím projevuje méně
poměrně široký pojem, pod ním si mů- a u někoho více. Rozhodně je dobré s tím
žeme představovat různé věci a řešení. začít něco dělat, ať už prostřednictvím
Jedním takovým je například pozitivní koupele, užívání jablečného octa či změpromítání situace a víra jako taková. Kaž- nou životního stylu.
dé dítě by mělo být učeno víře, alespoň ve
Veďte si diář
víru v sebe sama. Pokud si člověk nevěří,
jen stěží pak zdolává nejrůznější situace. U dětí školou povinných je dobré začít
Návodů na pozitivní myšlení je celá řada. s plánováním. To znamená, že každý doJestliže nás například čeká nepříjemná mácí úkol či jiné důležité informace si
situace či nějaký problém můžeme zvolit zapíší do deníčku nebo diáře. Tímto se u
třeba promítání pozitivní situace. Tím je nich vypěstuje monitorování důležitých
myšleno, že si představíte situaci, která věcí a taktéž zdravý přehled. To stejné
vás čeká a v hlavě, ve vašich představách bychom měli dělat i my dospělí. Člověk
si ji naplánujeme tak, jak si představuje- je pak méně ve stresu, když má napsáno,
me, že dopadne. Pěkně kousek po kousku, co všechno ho čeká, namísto dlouhého
chviličku po chviličce. Tato mentální cvi- pátrání v paměti. V takovém plánu, který
čení jsou, ač se nezdá, velice účinná.
je nejlépe v diáři, je pak vhodné mít naplánovaný i čas pro sebe, své kamarády,
Detoxikační koupel
přátele, rodinu a odpočinek. Tohle platí
Předtím nebo i po náročných dnech, které nejen pro děti, ale i dospělé. Uvidíte, že je
postihly vás nebo i děti, je vhodné naložit mnohem lepší mít v diáři zapsáno, kdy nase do dvaceti až třicetiminutové koupele. příklad zaplatit účet za telefon, elektřinu či
V tomto případě je nejvhodnější koupel plyn než se pak stresovat a hledat obálky
bylinková nebo v bazické soli či ve 2 dcl s datem splatnosti. I tato nepatrná aktivita
jablečného octu. Koupel v bazické soli či dovede zmírnit stres.
v jablečném octu nejenže dovede organisSprávně dýchejte
mus uklidnit a uvolnit, ale i odvést škodlivé látky, konkrétně překyselení z těla ven. Správné dýchání je základem pro zvládáDůsledkem stresu a nejen jím se tělo zaky- ní stresových situací a nejen jich. Ať už

kulinářský
k
ulin
u
linářský k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...

LOSOSOVÁ POCHOUTKA
NA KUSKUSU
Ingredience:

4 ks filetů z lososa
400 ml zeleninového vývaru
300 g kuskusu
8 ks cibulky
1 ks citronu
8 ks rajčat
2 hrstky čerstvých bylinek
2 stroužky česneku
olivový olej, sůl, pepř
pečící papír

se jedná o dítě nebo dospělého, dýchání vždy musí být hluboké a pravidelné.
Naopak nesprávné dýchání je to, kdy se
přistihneme, že dýcháme jen od prsou
a zastavujeme ho u krku, dále když dech
zastavujeme v hrudníku a podobně.
Jestliže je dýchání nedostatečné, povrchní je pak celý dýchací sytém jako jsou
průdušky, hrdlo, svaly na hrudi, břicha
a hlavně bránice ztrácí svoji pohyblivost.
Také tím trpí plíce, krční páteř a bedra.
Metod a způsobů jak správně dýchat je
v dnešní době celá řada. Když nevíte,
jak se rozhodnout, který ze způsobů si
vybrat, berte v úvahu, jaké zdravotní potíže vás trápí, či poslouchejte svou intuici.
Hojně se používá dýchání přes bránici:
dýchání nosem jakoby od močového měchýře směrem do úst, výdech provádíme
ústy, přičemž máme pocit, že hrudník
rozpínáme doširoka. Dále pak dýchání do
břicha a to tak, že máme pocit, že v břiše
nafukujeme balónek a při výdechu jej zase
úplně vyfoukneme. V neposlední řadě ještě zmíníme jogínské dýchání či dýchání
do pánve atd.

Pijte sypané
bylinkové čaje

Bylinkové čaje jsou už od pradávna známými pomocníky a mnohdy pomůžou
tam, kde jiná léčba selhává. Sypané čaje
pijte vy i děti, protože jedině ty jsou účinné. Pytlíkové čaje nemají téměř žádnou
účinnost, jedině že byste si ji sami navodili. Stres vyvolává alarmující reakci
známou jako adrenalinové reakce. Po
nějakém čase se ale nadledvinky produkující adrenalin vyčerpávají. Jako stimulátor tvorby adrenalinu je známá bylinka
brutnák lékařský, která se kdysi tradičně
podávala vojákům na zvýšení kuráže
před bitvou. Pokud seženete tuto bylinku
v čaji, je dobré ji užívat během stresových
dnů. Je možné sehnat ji i v kapkách. Další
vhodnou bylinkou při stresových situacích
a obdobích je třezalka tečkovaná, kozlík
lékařský, meduňka, výtažek z mučenky,
heřmánek nebo třeba velice účinný je ajurvédský čaj Prana, dále Pitta a Sarpagandha. Vše pijte v bylinných sypaných čajích.

postup:
Do větší mísy nasypeme kuskus, lehce zalijeme olivovým olejem,
citronovou šťávou a promícháme. Za pár minut zalijeme vývarem
a zakryjeme mísu potravinářskou fólií, aby kuskus nasál tekutinu.
Přibližně po 10 minutách ke kuskusu přidáme čerstvé bylinky dle
chuti najemno nakrájená rajčata a cibulku, popř. další zeleninu,
lehce můžeme dosolit. Následně si z pečícího papíru uděláme kapsičku nebo balíček, do níž vložíme kuskus a na něj položíme filety
z lososa, pokapeme olivovým olejem a citronovou šťávou a lehce
posypeme očištěnou citronovou kůrou. Kapsu či balíček uzavřeme
a dáme péct v předehřáté troubě na 200 °C cca na patnáct minut.
Poté kapsičku nebo balíček otevřeme a jednotlivé plátky lososa servírujeme společně s kuskusem na talíře. Dozdobíme rajčaty a případDobrou chuť.
ně bylinkami a zeleninou dle chuti.

Foto: Internet
všechny nemoci mají původ
v psychice, tedy v emocích.
A když už jsme zabrousili
do psychiky, je na místě také
uvést, že močový měchýř je
spojen s mozkem, čili s psychikou člověka. Potíže s mozkem
je vhodné řešit působením
na močový měchýř. Při dysfunkci močového měchýře se
často objevují výkyvy a změny nálad, sklony k záchvatům
a známé potíže s močením. Po
fyzické stránce se objevují bolesti hlavy, kříže a celé páteře, také
napětí v šíji, lýtkách až po křeče,
slabosti očí…
Jak tedy močovému měchýři pomoci? Kromě toho, že
na sebe nenecháme vyvíjet
dlouhodobě tlak a budeme
s našimi emocemi, chováním
a postoji pracovat, je nutné pít
čistou vodu. Při akutních pro-

blémech potřebujeme dostat
infekci z těla ven. Vypijeme
tedy pět sklenek vlažné vody
za sebou. Během dne popíjíme čistou vodu prokládanou sypanými urologickými
a ledvinovými čaji. Na močový měchýř velice dobře fungují
homeopatika, kapky od Naděje, Ajurvédský čaj VARUNA,
jablečný ocet i reflexní terapie.
Reflexní bod na stimulaci močového měchýře nalezneme
na obou chodidlech. Přiložíme si prst na konec paty, ale
nasměrujeme ho doprostřed.
Prst tedy bude uprostřed konce
paty. Od tohoto místa si naměříme směrem doprostřed cca
pět centimetrů a přesně tady se
nachází reflexní ploška močového měchýře. Plošku jemně
mačkáme, v případě velké bolesti ji pouze hladíme.
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více na straně 21
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„Lidé v tomto roce začnou chápat sami sebe, a proč jsou na tomto světě,“

prozrazuje kartářka VERONIKA THERESIA WALSBERGEROVÁ
Ptení - Jelikož se právě nacházíme v novém roce, rozhodla se Večernice uskutečnit rozhovor s renomovanou kartářkou. Jaký bude tento rok? Co nás čeká a co
nás nemine? Na co bychom si měli v tomto roce dát
pozor? To vše a ještě více nám prozradila Veronika
Theresia Walsbergerová ze Ptení (na snímku),
která se věnuje etikoterapii a výkladu karet, dále
výkladu snů, numerologii, rovněž léčebné metodě
Su-jok a také Feng Shuej, ale i čištění minulosti…
Aneta Křížová

Foto: internet

Vánoční
svátky,
Silvestr
a Nový rok a tedy i hromady
jídla jsou za námi, je tedy nejvyšší čas opět pečovat o naše
zdraví. A jak už jistě víte, ke
každému měsíci podle čínské
medicíny přísluší určitý orgán,
který je v tomto měsíci nejvíce
ohrožen, ale zároveň je jeho
léčba v tomto období nejúčinnější. V lednu se tedy budeme
věnovat močovému měchýři…
A začneme u psychických příčin. K nim patří nepřiznaný,
osobně nepřipuštěný psychický
nátlak. Pokud nás tedy přepadnou potíže spojené s močovým
měchýřem, je na místě si uvědomit, kdo nebo co na nás tlačí.
Někdy jsou to okolnosti, které si
nechceme připustit. Jindy zase
okolnosti, o kterých zprvu víme,
ale nevěnujeme jim pozornost,
začneme je přehlížet, protože se
s nimi nechceme ztotožnit. Nepřipustíme si je k tělu.
Můžou to být i okolnosti, kdy je
na nás dlouhodobě kladen určitý tlak, pak už na vědomé, ale
spíše nevědomé úrovni se může
například objevit pocit nesvobody. S tímto je ovšem nutné
něco dělat. Snažit se přijít na
to, kdo nebo co je spouštěčem
těchto problémů. Někdy je těžké přijít na kloub tomu, co nám
způsobuje problémy. Pokud ale
člověk přijde na spouštěč, tedy
původní příčinu, problém je
z velké části vyřešen. Protože

Jako první otázka se nám
nabízí, bude rok 2014 lepší než ten předchozí?
„Rok 2013 nebyl pro mnohé
dobrým rokem. Museli jsme se
všichni ohánět, abychom zvládli
nátlaky na nás vyvíjené. Mnohé
katastrofy, a to i ty přírodní, se jen
hrnuly a čas jako by se zrychloval. Koncem roku se mnozí potýkali s financemi, aby uzavřeli
vše z minulosti. Rok 2014 bude
o něco lepší a bude se nám dařit
p
lépe...(úsměv)“
Můžete shrnout, co nás
tedy v tomto roce čeká?
„Očekávané oživení ekonomi-

ky zatím nebude až tak velké,
budeme ještě zažívat pocity
nespokojenosti. Poroste nákup
nemovitostí a zvýší se porodnost
i u těch párů, které na své potomky čekají již dlouho. Materiální život se bude ještě potýkat
s problémy. Duchovní naopak
nebývale poroste. V nouzi si pak
budeme pomáhat a budeme utíkat do přírody.“
Rok 2014 končí číslem
čtrnáct. Co tohle číslo
symbolizuje?
„Podle numerologie je to rok
plný zvratů, hledání a nauk. Je
to rok klidnější a přeje podnikavým. Ke všemu se od února
mění podle čínské astrologie

rok hada na dřevěného koně.
Ten nám pomůže vše pochopit
a zvládnout.“
Je něco, na co bychom
si měli v tomto roce dávat pozor?
„Určitě. Měli bychom si v tomto roce dobře hlídat, co nakupujeme a v jaké formě je kvalita.
A to nejen ve zboží spotřebním.
Je pro nás totiž velmi důležité
jíst vše zdravé a čisté. Ovšem
tento rok je třeba dát velký pozor
na smlouvy, které podepisujete.“
S rokem 2013 údajně
začala nová epocha, postupně nastávají nové časy.
Mnohé věci ještě nevnímáme
a jiné jsou před námi utajeny.
Čekají náš nynější svět nějaké
významné události nebo třeba duchovní vzestup?
„Ano, čeká nás toho poměrně
mnoho. Výčet by zabral daleko
více rozsahu, než máme k dispozici, ale alespoň ve stručnosti
tedy. Lidé začnou chápat sami
sebe, a proč jsou zde na tomto
světě. Také budou více a lépe
vnímat stravu, která je pro ně

velmi důležitá. To vše pochopí až v tomto roce...(úsměv)
Začnou si i daleko více vážit
přírody, která nám skýtá tolika
možností.“
Máte pro nás závěrem
nějakou radu…
„Bylo by dobré se konečně
nadechnout v klidu i v lásce
a nespěchat pořád za blahobytem. Vnímejme všechny kolem sebe, jsme součást celku
a pomáhejme si dle svých možností. Buďme vlídní k přírodě
a živým tvorům. Začněme se
konečně chovat jako lidé. Děkuji za všechny, kteří procitnou
a pochopí.“

Foto: archiv Veroniky Theresie
Walsbergerové

„Bylo by dobré se nadechnout
v klidu a v lásce, nespěchat pořád
za blahobytem. Vnímejme všechny
kolem sebe, jsme součást celku... “
Renomovaná kartářka Veronika Theresia
Walsbergerová radí jak do letošního roku
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SERIÁL delší než DALLAS: SOUD NAD
KOVAŘÍKEM JEŠTĚ ORTEL NEVYNESL
BYLI JSME
U TOHO!

Soudce Aleš Novotný: „Pustil bych ho z vazby,
nebýt jeho desetiletého výletu do Ameriky...!“

Čekali jsme marně. Přestože jsme byli přesvědčeni, stejně jako všechny zúčastněné strany, že během minulého
týdne padne konečně rozsudek nad bývalým prostějovským hokejistou Robertem Kovaříkem, nestalo se tak.
V pondělí, čtvrtek a pátek uplynulého týdne pokračoval
u Krajského soudu v Brně nekonečný seriál soudního procesu, který po loňské deportaci Kovaříka ze Spojených
států amerických má rozhodnout o tom, zda se tento muž
s bohatou kriminální minulostí zúčastnil dvou loupežných
přepadení. Ty se udály již na přelomu Milénia. Jedná se
o loupež dodávky plné riflí na sjezdu z dálnice u Teska
z listopadu 1999 a brutální přepadení realitního makléře
na silnici mezi Štětovicemi a Hrdibořicemi v dubnu 2000.
Kovařík tvrdí, že sice z obou případů prospěch měl, ale
fyzicky u nich ve skutečnosti nebyl. Přestože soudní proces ukončen nebyl, hlavně zveřejnění odposlechů telefonických hovorů mezi Kovaříkem a jeho lupičskou bandou
vnesly do obou případů hodně světla! Závěrečnou žádost
Kovaříka o propuštění z vazby soudce Novotný zamítl.
Brno/mik

Den první,
PONDĚLÍ 13. ledna 2014
David Soviar: „Chtěli u
mě schovat uloupenou dodávku
s riflemi, vyhodil jsem je!“
Jako vůbec první z předvolaných svědků stanul minulé pondělí před senátem
Krajského soudu v Brně olomoucký
podnikatel a majitel autoservisu David
Soviar. Ten mimochodem i dnes zaměstnává Petra Vlčka, který má za sebou bohatou kriminální minulost a měl se podle
obžaloby společně s Kovaříkem podílet
na sérii loupeží. „Začátkem listopadu
roku 1999 mi volal můj zaměstnanec
Petr Vlček, že by chtěl vyhovět přání kamaráda a schovat na nějaký čas v mém
autoservisu dodávku s nějakým zbožím.
Prý jde o rifle, které brzy převezou do
obchodu své kamarádky. Vyhověl jsem
mu z dobré vůle, vůbec jsem netušil, že
jde o nějakou levárnu. To jsem poznal až
později,“ vypověděl před soudcem Alešem Novotným David Soviar.
S dodávkou pak do olomouckého autobazaru přijel Vlček i Kovařík. Auto
se však do malé provozovny nevešlo,
zavazelo by. Bylo tedy rozhodnuto, že
jej převezou do pobočky v Hněvotíně.
„To už jsem tam přijel taky. Všiml jsem
si, že dodávka má rozbité boční okénko
na dveřích. Uvnitř byly nějaké krabice.
V tu chvíli podle toho rozmláceného
okna jsem vytušil, že není něco v pořádku. Pořádně to smrdělo, tak jsem Vlčkovi s Kovaříkem řekl, ať se seberou
a okamžitě odjedou i s tím autem s riflemi pryč. Neprotestovali a skutečně odjeli,“ popsal událost, ke které došlo den
po přepadení vozidla Renault s řidičem
Buřtem na sjezdu z rychlostní komunikace u hypermarketu Tesco v Prostějově. „Vlček vám ale lhal, ty rifle byly
kradené! Vždyť jste se mohl stát spolupachatelem loupeže, tak proč takového
člověka stále zaměstnáváte?,“ zeptal se
soudce Aleš Novotný. „Vím o jeho kriminální minulosti, ale práci mu dávám
pro jeho výborné profesní schopnosti,“
reagoval David Soviar.

„Chtěl jsem ty rifle prodat,“
připustil Kovařík
Výpověď Davida Soviara vzápětí potvrdil i obžalovaný Kovařík. „Ano, zhruba
tak to přesně bylo. Když mi po loupeži
Ulrych přivezl tu dodávku s riflemi,
aby jimi umořil svůj milionový dluh
vůči mně, hledal jsem místo, kde bych
to auto na pár dní schoval. Volal jsem
Vlčkovi, jestli o nějakém místě neví. Pan
Soviar pak ale nesouhlasil s tím, abychom dodávku nechali u něho. Poznal,
že jde o černotu. Tak jsme auto odvezli
do Slatinic,“ vypověděl Robert Kovařík.
Elitní kriminalista: „Vyšetřování
jsem nezmanipuloval!“
Jak Večerník dříve informoval, v závěru
listopadu loňského roku nabral soudní
proces v Brně pořádné grády. Před senát totiž předstoupil svědek albánského
původu, který však už patnáct let žije
v Prostějově. Ramsey Rezhai šokoval

prohlášením, v němž tvrdí, že olomoucký kriminalista Radek Erben, který
jej před čtrnácti lety při vyšetřování loupežných přepadení vyslýchal, mu sám
nadiktoval věty do protokolu, jenž diskreditovaly a usvědčovaly Kovaříka. „Já
jsem se na vyšetřování nepodílel, pracoval jsem v tu dobu na protidrogovém
oddělení. Už je to dlouho, moc si na to
nevzpomínám,“ začal poměrně nešťastně vypovídat Radek Erben. Po upozornění předsedy senátu Aleše Novotného,
že je povinen u soudu mluvit pravdu, si
náhle vzpomněl. „Ano, nějakou povědomost o těch případech loupeží jsem
měl a v případě svědka Rezhaie jsem byl
nadřízenými pověřen účastnit se jeho
výslechu. Odmítám ale, že bych já nebo
kolegové tento výslech nějak zmanipulovali. Vždyť to ani nešlo, výslechu byli
přítomni státní zástupce i obhájce pana
Rezhaie, který byl v tu dobu vyšetřován
i pro jinou trestnou činnost. Neumím si
v těchto podmínkách představit jakýkoliv nátlak na svědka,“ uvedl Radek
Erben, který na olomoucké krajské kriminálce pracuje dodnes. „Ano, ale při
tomto výslechu vám svědek několikrát
řekl, že neumí číst česky a mluví jen
lámanou češtinou. Takže protokol podepsal i přesto, že si ho nemohl přečíst,“
podotkl mnohoznačně soudce Novotný.

Podezřelá návštěva ve vazbě
Ovlivnili skutečně vyšetřovatelé muže
albánského původu, který v tu dobu měl
za sebou již několik trestů za vykradená
auta a další trestné činy? Ramsey Rezhai
byl u soudu v Brně i v pondělí a svoji původní výpověď potvrdil. „Neuměl jsem
v tu dobu číst a tlumočníka mi odmítli
sehnat. Pan policajt Erben mi řekl, že
to nevadí, ať podepíšu protokol a jdu.
Tenkrát jsem byl ve vazbě a bál jsem se.
Oni mi navíc vyhrožovali, že mi přišijí
nějaké další krádeže a vloupačky. Při
výslechu mi pan Erben diktoval, co
mám říkat do protokolu,“ stojí si za
svým Ramsey Rezhai. V pondělí navíc
vyplynulo na povrch, že tohoto Albánce Erben společně s dalším kolegou
navštívili ve vazební věznici. „Měli jste
ho předvolaného, vždyť vězeňská služba by vám ho přivezla. Tak proč jste za
ním byli ve vazbě?,“ zeptal se soudce
Novotný. „Ten výslech probíhal v Ostravě a my jsme se chtěli ujistit, zda pan
svědek bude vůbec ochoten vypovídat,
abychom do té Ostravy nejeli zbytečně,“
mlžil Radek Erben. „Je to jasné, pan
Erben jel za Rezhaiem do vazby den
předem, aby ho v klidu poučil, jak má
vypovídat proti mně...,“ glosoval celou
věc Robert Kovařík.
Pavel Kremla: „Přepadli mě
v maskách Havla,
Klause a Zemana!“
Minulé pondělí soudce Aleš Novotný
přečetl také výpověď realitního makléře Pavla Kremly, který byl v dubnu
roku 2000 přepaden a oloupen o 2,3
milionu korun v hotovosti na silnici
mezi Štětovicemi a Hrdibořicemi.
„Cestu mi zablokovalo brčálově zelené Audi. Dupnul jsem na brzdy, dostal
smyk a narazil vedle silnice do sloupu.
Vyběhly proti mně tři postavy v maskách prezidentů Havla, Klause a Zemana. Jeden z nich na mě namířil pistoli se
slovy: ´naval prachy!´ Byl jsem zraněný,

dově náměstí a nečekal bych na akci
jako vystřiženou z filmu. Všechno jsem
to dělal jenom proto, že mi Menyház
slíbil sto litrů, tedy sto tisíc korun za to,
když mu Kremlu pohlídáme. Pak se to
všechno u té benzínky ve Vrahovicích
zvrtlo. Celé to mělo skončit propíchnutými gumami na Kremlově autě
u banky. Posrali jsme to. A Menyház na
mě poslal druhý den Rusáky, kteří mě
zmlátili,“ řekl ve čtvrtek u soudu Robert Kovařík. Jak vzápětí dodal, i jemu
je dnes divné, že ve vyšetřovacích
spisech chybí přes půl hodiny záznamů z odposlechů. „Kde asi skončily?
Zřejmě se nehodily policii, proto je do
spisu nezaložila. Jinak by bylo zřetelné, že si se Zachem stále voláme a křičíme na sebe, že nám Kremla zmizel,“
dodal ještě Kovařík.
Stále nerozhodnuto. Robert Kovařík minulý týden znovu stanul před senátem Krajského soudu v Brně. Ani teď se nedočkal rozhodnutí, zda půjde ještě na více než šest let do vězení nebo bude propuštěn na svobodu. 3x foto: Michal Kadlec

Co vyplynulo z výpovědi poškoz
eného
a svědků? Realitního makléře Kr
emlu
přepadli tři lupiči v maskách če
ských
prezidentů Havla, Klause a Zema
na!
navíc pistoli u hlavy. Vzali kufřík s penězi a odjeli. Nemohl jsem si pak zavolat
ani pomoc, mobil byl v tom kufříku,“
popisoval loupež Pavel Kremla.

Auto lupičů našla policie
u Kovaříka v garáži
Loupežné přepadení dodávky s riflemi zase pro změnu spáchali čtyři zamaskovaní muži, kteří přijeli na místo činu v černém BMW. A právě tento
černý bavorák později našla policie
v garáži v Letecké ulici v Prostějově.
Jak následně bylo zjištěno, garáž měl
na jméno své matky pronajatou Robert Kovařík. A právě na toto téma byl
obžalovaný v pondělí podroben doslova
křížovému výslechu ze strany soudce
i státního zástupce. „Vysvětlete, jak jste
se dostal k té garáži,“ vybídli Kovaříka.
„Dělal jsem tehdy byznys s auty. Ano,
měl jsem v Prostějově k dispozici několik garáží a schovával v nich kradená
vozidla. Jednou z nich byla ta v Letecké
ulici,“ přiznal Robert Kovařík. Druhá
otázka logicky mířila k tomu, jak je
možné, že lupičské BMW bylo nalezeno právě v Kovaříkově garáži. „To auto
bylo kradené a policie ho v garáži našla
až čtyři měsíce po loupežném přepadení. V tu dobu jsem já už auto ani garáž
nevyužíval. Klíč od ní měli všichni, kdo
se v té době pohybovali v kriminálním
prostředí a živili se obchody s auty.
Například Zemánek, Žouželka, Zach,
Ulrich či Dostál. Já už v tu dobu ani
nebydlel v Prostějově, žil jsem v Brně.
Kde se vzal v té garáži onen bavorák, to
opravdu nevím. Určitě ho tam schoval
někdo, kdo přepadl pana Buřta a jeho
dodávku. Mohl to být někdo z pětice
Ulrych, Lipold, Galeta, Snášel nebo
Radič,“ snažil se vše soudu vysvětlit
Robert Kovařík a poukázal tak na své
kamarády.

Den druhý,
ČTVRTEK 16. ledna 2014
Odposlechy usvědčují Kovaříka
Jednoznačně nejatraktivnější část soudního procesu, tedy alespoň pro přihlížející v soudní síni, proběhla ve čtvrtek.
Na řadě byly policejní odposlechy telefonických hovorů, především Roberta
Kovaříka. Přestože se státní zástupce
i Kovaříkův obhájce nejprve shodli na
tom, že postačí pouze čtení získaných
záznamů, nakonec se po většinu dne
odposlechy pouštěly. Nutno přiznat,
že některé z nich vrhají na Roberta
Kovaříka velmi špatné světlo a hlavně
v případě přepadení makléře Kremly
vyplynulo na povrch, že o něm ví víc,
než doposud přiznal.

„Napíchnutý“ devět měsíců
Kovaříkův mobilní telefon začala
policie odposlouchávat tři týdny po
přepadení dodávky s riflemi a hovory přestala sledovat až v srpnu 2000,
kdy někdejší prostějovský hokejista
putoval do vazby za přepadení Pavla
Kremly a krádeži 2,3 milionu korun.
„Byl jsem odposloucháván devět měsíců. Za tuto dobu jsem uskutečnil stovky
a možná tisíce hovorů a SMS zpráv, ale
kde jsou nyní záznamy ze všech těchto
volání? Proč tady dnes máme ve vyšetřovacím spisu jen šestadvacet z nich?
Odposlechy, které jsou dnes předmětem tohoto jednání, se týkají doby, kdy
byl přepaden pan Kremla. Za tuto dobu
jsem však já ani David Zach neřekli do
telefonu ani slovo. O loupeži jsem se
já osobně dozvěděl až ten den večer ze
zpráv v televizi,“ snažil se mlžit Robert
Kovařík. Jak o pár minut i Večerník
poznal ze zveřejněných hovorů, v tomto
případě obžalovaný Kovařík lhal...

Kovařík se Zachem na sledovačce,
kdo je tajemný Martin?
Jeden z nejprůkaznějších důkazů,
o které se opírá obžaloba. Jde o sérii
zachycených hovorů mezi Robertem
Kovaříkem a Davidem Zachem v průběhu dubnového dne, kdy byl přepaden
realitní makléř Pavel Kremla. Přestože
původně Kovařík tvrdil, že s tímto případem nemá vůbec nic společného, ve
čtvrtek byl usvědčen z opaku. Posléze

stojící už před bankou. Podle čtvrteční
výpovědi Kovaříka měl spolu se Zachem za úkol propíchnout pneumatiky na Kremlově autě před bankou
a tím zřejmě vyvolat zmatek vhodný
k jeho okradení. To se ale nepovedlo,
David Zach Kremlu neuhlídal, ten
i s kufříkem plným peněz v klidu
nasedl do auta a odjel z parkoviště
před bankou. „Zach to celé zvoral,
neuhlídal ho a tak Martin nestihl to propíchnutí gum. Museli jsme tedy zvolit
náhradní řešení,“ glosoval tuto situaci
Robert Kovařík.
Pavel Kremla pak odjel směrem po
Wolkerově ulici a Újezdu, pak zabočil
doprava na Svatoplukovu a mířil do
Vrahovic. Těsně sledován Zachem ve
Škodě Felicii a Kovaříkem s tajemným
Martinem ve Škodě Forman. Není třeba
dodávat, že obě auta byla kradená. „Ty
vole, jede do Vrahovic. Hele, zastavuje u
benzínky,“ hlásí do telefonu Zach Kovaříkovi. „Jo vidím, sleduj ho, jestli někomu prachy předá, jsme v prdeli. Pak se
cíl mění,“ odpověděl Kovařík.
Situace se pro sledovatele komplikovala. Pavel Kremla natankoval benzín
a pak si ještě na vrahovické benzínce dal
kávu z automatu. „Kurva, on tam snad
pije kafe! Buďte v pozoru, jak vyjde,
dám echo,“ ozval se znovu David Zach.
„Jasný. Hele, jestli pak z benzínky odbočí doprava a pojede z Vrahovic ven,
jsme v prdeli, nechali bychom to až pak.
Když pojede doleva, krouhneme ho někde uprostřed Vrahovické,“ zareagoval
Kovařík. „Ty vole, jestli pojede doleva,
já se nestihnu převlíknout,“ hlesnul do
telefonu vyděšeně David Zach. Tímto
odposlouchávaným hovorem v 10.10
hodin policejní záznamy končí.
Je podivné, že soud nemá k dispozici
další hovory, protože Pavel Kremla
byl přepaden až v 10.45 hodin na silnici mezi Štětovicemi a Hrdibořicemi.
Navíc pachateli, kteří přijeli k místu
přepadení v Audi A7, nikoliv ve škodovkách, ve kterých Kremlu sledovali
Kovařík se Zachem.

„Jestli zahne od benzínky doleva,
krouhneme ho na Vrahovické,“
zaznělo z odposlechů od Roberta Kovaříka
směrem k Davidu Zachovi při sledování Kremly
přiznal, že jeho a Zachovou úlohou bylo
pouze sledovat makléře na jeho cestě
z banky a podávat někomu jinému informace o jeho dalším pohybu. Mělo se
tak stát na upozornění Karla Menyháze,
podle něhož Kremla šel do banky pro
2,3 milionu korun v hotovosti. Odposlechy bylo prokázáno, že Pavla Kremlu
už od časných ranních hodin sledoval
od jeho domu David Zach, Robert
Kovařík seděl v autě na parkovišti
před energetickými závody na Poděbradově náměstí a sledoval s řidičem Martinem, jehož identitu nikdy
neudal, dění před bankou.
„Vybral si prachy, za chvíli půjde ven
k autu,“ dostal telefonické echo Kovařík
od Karla Menyháze, jehož tehdejší přítelkyně pracovala v tu dobu v Komerční
bance a byla u výdeje peněz Kremlovi.
„Jo, je v domku. Ale furt ho nevidím,
jdu se podívat,“ zareagoval David Zach

„Ano, ta půlhodina odposlouchávaných hovorů ve vyšetřovacích spisech
není, takže o tom, co se onu zmíněnou
půlhodinu dělo, se můžeme jen domnívat. Každopádně jsme ale přesvědčeni,
že obžalovaní Kovařík se Zachem, a
určitě ještě osádka dalšího auta Audi,
poškozeného Kremlu sledovali, a za
Štětovicemi ho přepadli,“ řekl Večerníku státní zástupce.

„Menyház mi slíbil sto litrů,“
přiznal Kovařík
Ani přes zveřejněné odposlechy Robert
Kovařík neustupuje od svých původních
výpovědí. Stále trvá na tom, že měl za
úkol pouze sledovat Pavla Kremlu, maximálně mu nechat propíchnout gumy
na autě a vytvořit tak pro někoho jiného
šanci ho oloupit. „Kdybych já šel pana
Kremlu přepadnout, kufřík bych mu
vzal už u Komerční banky na Poděbra-

Den třetí,
PÁTEK 17. ledna 2013
Místo rozsudku odročení
Na pátek bylo v původních plánech
počítáno se závěrečnými řečmi státního zástupce i obhájce Kovaříka
a následným vyhlášením rozsudku.
Místo toho se však ještě četly další
a další listinné důkazy různých svědků. Jednalo se o svědky, kteří dříve či
později se jakýmkoliv způsobem zapletli
do obou případů, tedy přepadení dodávky s riflemi i realitního makléře. Žádné
převratné změny do dalšího šetření však
nepřinesly. Těsně před polednem pak
soudce Aleš Novotný na základě požadavků státního zástupce i obhajoby jednání odročil na začátek března. „Trvám
ještě na přečtení textů v motácích, které
se Kovařík snažil propašovat ven z vazební věznice a které podle mého názoru
jasně svědčí o vině obžalovaného,“ řekl
krajský státní zástupce.
A jelikož Robert Kovařík trvá také na
předvolání svého posledního svědka
Kopeckého, který se k soudu již potřetí
nedostavil, nebylo pochyb o tom, že rozsudek v pátek nepadne. „Odročuji jednání na pondělí a úterý 4. až 5. března
tohoto roku,“ rozhodl předseda senátu
Aleš Novotný.
Nebýt útěku do USA, mohl být
Kovařík stíhán na svobodě!
To ale ještě nebylo v pátek všechno.
Byl to totiž poslední den, který měl Robert Kovařík nařízeno vazební stíhání.
Soudce Aleš Novotný tedy ještě musel
posoudit Kovaříkovu žádost o propuštění a stíhání na svobodě. „Pane
předsedo, moje činy nebyly prokázány
a já jsem už kvůli tomu strávil ve vazbě
čtyřiačtyřicet měsíců. Nemám důvod
soudu lhát, jsem teď úplně jiný člověk
než před patnácti lety. Nechal jsem se
dobrovolně deportovat z Ameriky do
Čech, abych to měl všechno z krku
a prokázal svoji nevinu,“ uvedl před rozhodnutím o vazbě Robert Kovařík.
Po desetiminutové přestávce si však
o svobodě mohl nechat jenom zdát. „Obžalovaný, je pravda, že i na tak závažné
zločiny, ze kterých jste obviněn, je čtyřiačtyřicet měsíců vazby přespříliš dlouhá doba. Zřejmě bych už v tuto chvíli
dokonce uvažoval i nad možností stíhat
vás na svobodě. Jestliže vazební důvody,
jako je hlavně ovlivňování svědků, již pominuly, pořád je tady ještě jeden důvod,
který mi zabraňuje rozhodnout o vašem
propuštění. A to je váš desetiletý výlet do
Spojených států a vyhýbání se spravedlnosti. Ne, pořád soud nemá jistotu, že
byste se znovu nemohl pokusit o útěk,“
vysvětlil Aleš Novotný indicie, které ho
vedly k dalšímu prodloužení pobytu ve
vazbě pro Roberta Kovaříka.
Bude už opravdu konec?
Na začátku března už snad konečně ano! Nedá se předpokládat, že by
cokoliv jiného mohlo ovlivnit či oddálit vynesení rozsudku. A začátkem
března u toho Večerník bude znovu! Otázkou je, zda se soudu podaří
prokázat fyzickou přítomnost Roberta Kovaříka u obou loupežných
přepadení. Nebo kápne božskou
Kovařík sám? Už několikrát přiznal věci, které ještě před několika
měsíci razantně popíral...
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Kateřina Králová
11.. 1. 2014 48 cm 2,85 kg
Prostějov

Lucie Dunková
12. 1. 2014 45 cm 2,55 kg
Němčice nad Hanou

Markéta Dvořáčková
14. 1. 2014 46 cm 2,20 kg
Prostějov

Anna Kadlčíková
14. 1. 2014 49 cm 3,60 kg
Kralice na Hané

Nikola Přikrylová
14. 1. 2014 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Nikolas Zakopal
11. 1. 2014 51cm 3,20 kg
Pustiměř

Zdeněk Spurný
12. 1. 2014 51 cm 3,25 kg
Vrbátky

Matouš Komárek
12. 1. 2014 50 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané

Pavel Oborný
13. 1. 2014 47 cm 3,00 kg
Prostějov

Šimon Dimlačka
14. 1. 2014 50 cm 3,35 kg
Vrbátky

Maxim Vychodil
14. 1. 2014 54 cm 4,20 kg
Kralice na Hané

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!

Z NEMOCNICE ...

Nejmenší pacienty hlídají nové oxymetry

Prostějov/Hana
Szotkowská
(tisková mluvčí skupiny Agel) Nejmenší pacienty Nemocnice
Prostějov hlídají tři nové oxymetry. Nové přístroje mohlo zdravotnické zařízení pořídit díky finančnímu příspěvku NADACE
AGEL, která na ně dětskému
oddělení darovala celkem třiatřicet tisíc korun. Nové oxymetry monitorují hladinu kyslíku
v krvi především u nedonošených
dětí a malých pacientů s různými
respiračními nemocemi.
„Jedná se o přístroje, které neinvazivně monitorují hladinu
kyslíku v krvi. Jsou určeny pro
děti všech věkových kategorií
a slouží především v případě, kdy
je pacient ohrožen dechovou nedostatečností. Jedná se tedy hlavně o nedonošené děti, pacienty
s různými respiračními diagnózami jako jsou bronchitidy, pneumonie, laryngitidy, epiglotitidy,

Výrazný pomocník. Nové oxymetry spolehlivě ohlídají hladinu kyslíku v krvi u těch nejmenších pacientů. Foto: Nemocnice Prostějov
nebo také o pacienty se záněty
mozku,“ vysvětlil Večerníku
MUDr. Josef Tenora, primář dětského oddělení prostějovské
nemocnice. Přístroje budou také
využity k monitoraci pacientů po
operačních výkonech.

NADACE AGEL nepodpořila
dětské oddělení prostějovské
nemocnice poprvé. V loňském
roce věnovala příspěvek na podporu dvou dětí trvale hospitalizovaných na oddělení se syndromem spánkové apnoe. Osmiletý

Kristián dostal od zástupců NADACE AGEL dětské kolo a formičky do písku, a čtyřletá Vaneska hračky, zvukové klávesnicové
knížky a dvoje dětské botičky.
Dětské oddělení Nemocnice
Prostějov zajišťuje ambulantní
a nemocniční péči pro novorozence a děti do devatenácti let.
O dětské pacienty zde pečují
kvalifikovaní lékaři a dětské
sestry. Pracoviště je také zapojeno do projektu DaR (děti
a rodiče). Cílem projektu je přizpůsobit prostředí dětského oddělení co nejvíce domácímu prostředí
a vytvořit podmínky, které umožňují rodičům začlenění do celodenní péče o své dítě v nemocnici. „Přítomnost rodičů na oddělení nám
rozhodně není na obtíž. Naopak ji
plně podporujeme. Pokud nemohou být rodiče přijati, snažíme se,
aby dítě bylo s příbuznými přes den
co nejvíce,“ doplnil primář.

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
Prostějov/pr - HELEN DORON ENGLISH-Angličtina pro děti Prostějov, stejně jako sto
dalších learning center HDE v České republice,
zakončila starý rok 2013 soutěží o nejkreativnější vánoční pohlednici. Vítězkou tohoto klání
za Prostějov se stala young lady Justine Hrubá.
Další kreativní počin, kterým vstupuje Angličtina
do dalšího roku je spisovatelská soutěž „Young
Writer“. Děti jsou motivovány k napsání krátkého
příběhu v angličtině o jedné ze známých postaviček angličtiny - klokanu Kangim. Kresli, maluj,
tvoř, piš a zpívej. Nic z toho, není pro Angličtinu
pro děti HDE atypické a neznámé.

A tak HDE - Angličtina pro děti - přichází
s nápadem celonárodní zpěvácké soutěže Helen Doron English STAR. Přestože myšlenka
o hledání pěvecké STAR je inspirací populárních mezinárodních a potažmo českých
pěveckých soutěží o hledání superstar, kontext, do jakého je tato angličtinářská soutěž
zasazena, je zcela originální. Zpívat se bude
v angličtině, zapojit se musí celá rodina a cílem je motivace k učení. Netřeba dodávat, že
vítěze čekají neodolatelné zážitkové ceny a
finále budeme moci sledovat koncem května
v pořadu Sama doma.

Angličtináře HDE v Prostějově také brzy čekají
první mezinárodní Cambridge zkoušky. V roce
2013 se HDE stala oficiálním partnerem a testovacím místem pro Cambridge zkoušky pro děti
a mládež, předchozí výstupy z těchto zkoušek,
jichž se zúčastnilo za HDE několik stovek dětí
z celé ČR, byly stoprocentně úspěšné.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete
na webu angličtiny na www.helendoron.cz, LC
Prostějov. Nebo jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz nebo zavolejte na tel.
604 792 446. Angličtina přeje vše nejlepší v novém roce 2014.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
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Večerníku

jen
č
K
0
8
7
uze do

o
Platí p a 2014
n
26. led

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!
více na straně 21

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

TŘI KRÁLOVÉ vybrali
na Prostějovsku téměř 800 tisíc
Oproti loňsku se jedná o výrazný nárůst

Šedesát králů. Rekordní počet koledníků se letos sešel v Nezamyslicích. Většinu tvořily děti z místní
mateřinky, nejmladším byly tři roky a některé měly i hudební nástroje.
Foto: Jan Košárek
Prostějov/mls - Tříkrálová
sbírka byla letos velmi
úspěšná. V prostějovském
děkanátu se do 14. ledna vybralo celkem 795 033 korun,
což je o osmdesát tisíc korun
více než loni. Peníze putovaly na konto prostějovské
Charity, která je využije při
službě starším a postiženým
občanům.
Týdenní koledování prostějovského děkanátu skončilo.
Do ulic osmapadesáti obcí
vyšlo rekordních dvěstětřináct
skupinek s pokladničkami.
Zadařilo se zejména králům
vedeným Martou Faltýnkovou, kteří do jediné kasičky
vybrali 12 905 korun. Přes
magickou hranici deseti tisíc

se dostaly také ekipy vedené
Milanem Elfmarkem z Olšan,
Pavlou Mikiskovou z Duban,
Jaroslavem Nedbalem z Kelčic a Annou Bulkovou z Pavlovic u Kojetína. Peníze putovaly na konto charity, většina
z nich bude pomáhat přímo
v regionu.
„Plánujeme, že třicet tisíc korun půjde na přímou pomoc
sociálně slabým, za dvěstě tisíc
korun bychom chtěli pořídit
nové auto na plyn pro denní
službu, protože to staré již dosluhuje a zbytek by měl pomoci
domu Marta v Daliborce, který
je určen mentálně a tělesně
postiženým klientům,“ prozradil Večerníku Vít Forbelský
z Charity Prostějov.

Letošní nárůst vybraných
peněz se týká i samotného
Prostějova, kde lidé svojí
štědrostí za menšími obcemi
obvykle pokulhávají. Zatímco loni se v Prostějově
vybralo pouze sedmapadesát
tisíc korun, což bylo méně
než třeba v Konici, letos to
bylo osmdesátšest tisíc. Na
Konicku se pak vybralo celkem
400 tisíc korun.
Do tříkrálové sbírky se zapojilo velké množství nadšenců
po celém regionu. Nešlo přitom
pouze o samotné koledování,
ale i pracnou přípravu na něj.
„Všem dobrovolníkům i dárcům
bychom chtěli ještě jednou mnohokrát ze srdce poděkovat,“
zdůraznil na závěr Vít Forbelský.

Co, kdy, kde, kam ...?
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ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Chcete se dozvědět něco o Německu? Nenechte si ujít příležitost a přijďte v pondělí 20. ledna
v 16.00 hodin do Informačního
centra a můžete strávit hodinu
s dobrovolnicí Laurou, která
u nás působí v rámci Evropské
dobrovolné služby. Více inforPůjčovna rehabilitačních a kom- mací na www.icmprostejov.cz
penzačních pomůcek LAZAMĚSTSKÁ KNIHOVNA
RIÁNSKÉHO SERVISU PV,
PROSTĚJOV
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka - Ve středu 22. ledna v 17 hodin
pevná, pojízdná, podpažní, serví- se koná přednáška „Českoslorovací stolky a polohovací lůžka venská vojenská pomoc Izraeli
(mechanická, elektrická). Kon- v době jeho vzniku“
takt po telefonu pí. V. Zapletalová čtvrtek 23. ledna v 19 hodin - Listování: Inferno - další pořad z cyk776 054 299
lu scénických čtení ve spolupráci
s Městským divadlem Prostějov.
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
Semtamník SONS
v Prostějově nadále poskytuje
pondělí 20. ledna - od 11.00 náslužby nevidomým a slabovštěva solné jeskyně v ul. Budovzrakým občanům na adrese:
cova. Sraz v prostorách jeskyně,
Kostelecká 17, Prostějov.
či dle dohody v kanceláři SONS
a společný přesun.
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a pondělí 20. ledna - 14.30 hodin
prarodiče s dětmi do 5 let –vždy až 15.30 hod - rehabilitační cviv pondělí od 15 do 17 hodin. Na čení pro posílení tělesné kondice
tyto herny není nutné se hlásit a zraku. Pod vedením cvičitelky
Tai-či z Olomouce.
předem.
Individuální výživové pora- středa 22. ledna - od 14.00 hodin
denství – poradenství s výži- - Přátelské posezení v Kavárně
vovou poradkyní dle objednání. Anreto (bývalá u Kocourka)
Večerní kurzy efektivního ro- čtvrtek 23. ledna - 8.00 až11.00
dičovství pro pokročilé – po- Tvoření z keramické hlíny v cenkračovací kurzy pro absolventy tru denních služeb o.s. LIPKA Prokurzu efektivního rodičovství stějov, Tetín č.1. Sraz zájemců v
7.50 hod. před vchodem do Lipky.
dle rozpisu.
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

Ekocentrum IRIS
pondělí 20. ledna od 16 do 18
hodin - tvořivá dílna - keramika
neděle 26. ledna od 10 do 12 hodin
- ornitologická vycházka - zimní
pozorování ptactva. Sraz u občerstvení U Abrhámka v 10.00 hodin.
Vernisáž Jiřího Steigera
s názvem ‚‚Akty‘‘ se bude konat
v pátek 7. února 2014
v 17.30 hodin v prostorách
Galerie u Hanáka.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.,
regionální pracoviště Prostějov
pořádá V. SPOLEČENSKÝ
PLES dne 1. února 2014 od
20.00 hodin. V restauraci Haná
na Plumlovské ul. v Prostějově.
Klub historický a státovědný
v Prostějově zve na přednášku
Mgr. Martina Synka
„NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ
PAMÁTKA RŮŽIČKŮV
LOM - STAV OHROŽENÍ!“,
která se uskuteční
v úterý21. ledna v 17.00 hodin
v sále Státního okresního
archivu Prostějov.

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost

úterý 21.1. 17.00 - 18.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 22.1. 17.00 - 18.00 hodin
neděle 26.1. 13.15 - 14.15 hodin

TIP Večerníku

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
- ZDENĚK IZER

KDY: úterý 21. ledna 2014 v 19:00 hodin
KDE: Městské divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Nejnovější pořad populárního
baviče Zdeňka Izera uvidí v
úterý 21. ledna v 19 hodin návštěvníci Městského divadla
v Prostějově. Pořad nazvaný
Turné čtyř můstků nabídne
Izerovu „klasiku“ - parodie na
nejrůznější televizní pořady či
imitování známých osobností
z naší politické i společenské
scény. Skeče a scénky podtrhnou četné humorné převleky
a hudební vstupy finalistky
první řady Superstar Šárky
Vaňkové.
Zdeněk Izer v sobě objevil bavičské sklony asi ve třech letech:
„Stál jsem u dřevěné skříně s vařečkou v ruce a dospělým jsem
dělal předpověď počasí. Struktura dřeva totiž připomínala ony
tlakové níže a výše. Všichni se
smáli a já netušil proč. Později ve
škole jsem platil za třídního šaška.“ Publikum Izer baví již čtvrt
století, za zdroj inspirace pokládá
podle svých slov hlavně televizní
pořady, nejraději předvádí operní
pěvce a domnívá se, že českého

Foto: internet
diváka spolehlivě pobaví Jára
Cimrman. Na dotaz, jak dlouho ještě bude vymýšlet zábavu,
odpověděl: „Vzhledem k tomu,
že se tím živím, tak doufám, že
alespoň do důchodu. A když to
nepůjde, udělám si rekvalifikaci
na pohřebního řečníka.“ Turné
čtyř můstků uvádí divadlo mimo
předplatné, vstupenky jsou k dispozici v předprodejním středisku
a dle našich informací jsou stále
ještě k mání. Tak neváhejte a zarezervujte si místo na tento pořad.

V pátek se přijdou do škol přihlásit prvňáčci
Vloni se zapsal rekordní počet dětí, bude jich letos ještě víc?

Prostějov/mik - Již tento pátek
proběhnou na prostějovských
základních školách zápisy dětí
do prvních tříd pro školní rok
2014/2015. Vloni přišlo k zápisům rekordních 639 dětí a podobný počet se očekává i letos.
Jak Večerníku řekla náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov pro školství
Ivana Hemerková, v pátek
by se ještě při zápisech neměl
projevit pokles počtu narozených dětí po roce 2008.
„Zápisy budou i letos probíhat
standardně, osobně neočekávám nějaké výrazné změny
oproti předchozímu období.
Předpokládám, že účast bude
dokonce i mírně vyšší. Kapacita škol v Prostějově je v tuto
chvíli dostačující, neočekávám
nějaké
a zásadní problémy při
pisu do jednotlivých škol,“
zápisu

vzdálenost bydliště od školy,
chodí-li na školu sourozenec,
případně vážné rodinné či
zdravotní důvody. Při zápisu
se hodnotí školní zralost dítěte. Budoucí prvňáček by měl
znát barvy, tvary, měl by umět
rozlišit počty do pěti a schopnost reprodukovat básničku
či písničku, v neposlední řadě
pak vyřešenou mluvu bez logopedických problémů. Dále
se posuzuje úroveň grafomotoUž tento pátek. Na základní školy zamíří opět stovky malých dětí
s rodiči k zápisům do prvních tříd.
Foto: archiv Večerníku
uvedla exkluzivně pro Večerník
Ivana Hemerková.
A na co se v pátek mají připravit rodiče, jejich budoucí prvňáčci a podle jakých kritérií
se bude posuzovat schopnost

dítěte nastoupit do první třídy?
„Kritéria si určují jednotlivé
školy. Obecně lze říci, že se použijí v případě, kdy počet dětí
převýší kapacitu dané školy.
Stanovená kritéria zohledňují

rických dovedností, například
úchop tužky, schopnost obtáhnout čáru, stříhat papír a podobně. Někdy dítě kreslí postavu. Mimo to se také posuzuje
sociální zralost, jak dítě reaguje
v novém prostředí na nové osoby. Nesmírně důležitá pro vstup
do školy je samostatnost dítěte
v sebeobsluze, ta se ovšem při
zápise nezkoumá,“ vysvětlila
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Prostějova.

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY
v Prostějově v letech 2008 až 2013
Rok
dostavilo se
přijato
2008
639
546
2009
547
420
2010
561
450
2011
592
486
2012
599
490
2013
639
546

CCELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
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pište: inzerce@vecernikpv.cz
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...
Milada Bláhová 1922
Prostějov
Ludmila Pařilová 1924
Domamyslice
Marie Jelínková 1925
Prostějov
Žofie Šrámková 1926 Vrahovice
Alois Brynza 1945
Prostějov
František Piňos 1928 Prostějov
Dine Londovský 1942 Prostějov
Josef Klimeš 1930
Prostějov
Libuše Labonková 1959 Prostějov
Ludmila Horáková 1930 Smržice

Sidónia Pluhaříková 1941
Hrdibořice
David Huňka 1994 Ptenský Dvorek
Michaela Hrebeňárová 1999
Prostějov
Libuše Opavská 1927 Prostějov
Pavel Kratochvíl 1942 Prostějov
Radomil Melka 1953
Prostějov
Martin Petržilka 1987
Ptenský Dvorek
Jiří Musil 1954
Ptení

Rozloučíme se...
Středa 22. ledna 2014
Zdenka Navrátilová 1926 Křenůvky
Pátek 24. ledna 2014
Vladimír Zatloukal 1926 Prostějov
Jiří Hakl 1939 Lipová
Ing. Ĺudovít Pelikán 1929 Prostějov
Rudolf Klimek 1922 Myslejovice

12.30 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Myslejovice

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

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.

KINO METRO 70
pondělí 20. ledna
14:00 Pondělní Bijásek
– Croodsovi
17:30 Zlodějka knih
americké válečné drama
20:00 Sviňák
britská krimikomedie
úterý 21. ledna
14:00 Úterní Bijásek
– Croodsovi
17:30 Zlodějka knih
20:00 Sviňák
středa 22. ledna
17:30 Zlodějka knih
20:00 Sviňák
čtvrtek 23. ledna
17:30 Vejška
česká komedie
20:00 Vejška
pátek 24. ledna
17:30 Vejška
20:00 12 let v řetězech
am. životopisné drama
sobota 25. ledna
17:30 Vejška
20:00 12 let v řetězech
neděle 26. ledna
17:30 Vejška
20:00 12 let v řetězech

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 22. ledna
15.00 Bio Senior – Šmejdi
sobota 25. ledna
15.00 Za kamarády z televize VII
pásmo pohádek
17.30 Riddick
americký akční sci-fi thriller
20.00 Riddick

APOLLO 13
pátek 24. ledna
21:00 Drum & Tekk in
apollo 13 [B-Day edition]
sobota 25. ledna
20:00 From beyond
& Mimo provoz & ATD

DIVADLO POINT
čtvrtek 23. ledna
19:00 Umění milovat
podle Ovidia
inscenace inspirovaná texty
římského básníka Publia
Ovidia Nasona

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 21. ledna
19:00 TURNÉ ČTYŘ
MŮSTKŮ
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
čtvrtek 23. ledna
19:00 Listování: Inferno
nejnovější thriller
neděle 26. ledna
10:00 O Človíčkovi
Čtyřlístek

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 20. DO 26. 1. 2014

TELEFON 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 poslední čtvrti a proto je možné
pozorovat vedle Jupitera také objekty vzdáleného vesmíru. V případě
špatného počasí je 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
24.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOU Obchodní Prostějov
24.1. Reprezentační ples Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
24.1. Školský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
ZŠ Mostkovice
25.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Art Econ – Střední škola, s.r.o.
25.1. Hasičský ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
SDH Kralice
25.1. Reprezentační a stužk. plesSpolečenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
25.1. Sokolský ples
Sokolovna Smržice
Smržice
TJ Sokol Smržice
25.1. Hasičský bál
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
SDH Němčice n/H
25.1. Hasičský ples
Obecní sál Dětkovice
Dětkovice
SDH Dětkovice
26.1. Dětský karneval
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
DDM Orion, Město Němčice n/H

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 29. 1. 2014 od 7:30 do
17:30 hod.

Vypnutá oblast: celý areál zámku včetně provozovny Hanslík
č.100, 110, 111, (mimo zdravotní
středisko), dále RD č.112
Obec: Laškov
Dne: 31. 1. 2014 od 8:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelé v zámku Laškov
E.ON Česká republika, s.r.o.

www.vecernikpv.cz
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Exkluzivní interview s absolventem RG a ZŠ, který svým umem zaskočil světovou konkurenci v Austrálii

„ARCHITEKTEM JSEM SE STAL DÍKY ZRANĚNÉMU KOLENU“
Zatímco v České republice se Aleš Javůrek prosazoval těžce, u klokanů se mu daří

Sydney (Austrálie), Prostějov - Má na svém kontě jeden
z největších úspěchů české architektury ve světě poslední doby. Jeho návrh byl v mezinárodní soutěži vybrán pro
stavbu domu na slavné Bondi Beach v australském Sydney.
Přitom dvojnásobný inženýr Aleš Javůrek si přihlášku na stavárnu podal na poslední chvíli a o architekturu se začal zajímat teprve ve chvíli, kdy kvůli zraněné noze nemohl sportovat. Přestože pak úspěšně absolvoval dvě vysoké školy
a ve svém mladém věku je autorem řady oceněných návrhů,
v České republice se k zajímavým zakázkám dostával velmi
těžce. I proto se svojí přítelkyní, která je rovněž architektkou,
„emigroval“ do Austrálie. Exkluzivní rozhovor pro Večerník se
točil nejen kolem oceněného projektu, ale i pohledu mladého tvůrce na českou, případně prostějovskou architekturu.
A zavzpomínali jsme i na dobu studií na prostějovské „reálce“...
Martin Zaoral
Jaké byly vaše bezprostřední
pocity po té, co byl váš návrh
vybrán v tak silné konkurenci?
„Byl jsem samozřejmě velmi rád a současně i hrozně překvapen, přestože člověk vždy podvědomě doufá ve vítězství.
O počtu návrhů jsem se dověděl až posléze z médií, a teprve tehdy jsem si opravdu
uvědomil hodnotu svého triumfu.“
Jak je pro mladého architekta,
který není součástí větší kanceláře, náročné připravit takto věhlasný
projekt? Kolik jste na něm například
strávil času?
„Na projektu jsem pracoval až po práci
nebo v období, kdy jsem zrovna žádnou práci neměl. Je to časově velmi
náročné, ale pro architekty v mém věku
nic abnormálního. Hodiny jsem nepočítal, ale odhadoval bych to zhruba na
měsíc práce.“
Z čeho jste při jeho tvorbě vycházel?
„Možná budete překvapeni, ale největší
porci času vždy věnuji analýze místa,
klimatu, účelu stavby a smyslu soutěže.
Až jsem schopen si odpovědět na všechny tyto otázky, pak samotné zpracování
není už tak složité.“
Čím myslíte, že váš návrh porotu zaujal? A čeho si na něm
nejvíce ceníte vy sám?

„Porota u mého návrhu ocenila hlavně
citlivý přístup k místu a jednoduché řešení, které maximálně využívá výhod
australského pobřeží, zvolené materiály a konstrukci. Osobně si nejvíce
cením pravdivosti návrhu. Tím myslím to, že jsem prezentoval konstrukci
i materiál v přirozeném stavu a nic
jsem nemaskoval. Dům si na nic nehraje a nesnaží se konkurovat nádhernému okolí.“
Kdy se dům začne stavět?
„Podle posledních zpráv se
stavba v nejbližší době neplánuje, protože pozemek je zatím ve vlastnictví
města...“
Kolika podobných soutěží jste se
zúčastnil a s jakými výsledky?
„Bylo jich asi pětadvacet, převážně
u nás a občas i mezinárodních. Výsledky byly různorodé, ale realita je taková,
že většinou se vyhrát nebo získat ocenění nepodaří. Nicméně jsem už v minulosti několik ocenění obdržel. V roce
2008 jsem získal společně s dalším rodákem z Prostějova Jiřím Bužkem čestné uznání za návrh objektu pro dočasné
ubytování na Šumavě, posléze dvě
speciální ceny v soutěži na pasivní dům
v Krupce u Teplic a také jsem, společně
s kolegy Jiřím Kolomazníkem a Petrem Kameníkem ve školním ateliéru
pod vedením architekta Fránka, skončil
druhý ve studentské soutěži s návrhem

„O studiu architektury jsem začal uvažovat
v době, kdy jsem měl vážně zraněnou nohu
a nemohl jsem toho moc dělat. Začal jsem proto
navštěvovat kurzy kreslení a potkávat se s lidmi,
kteří achitekturu studovali či se na ni připravovali.”
Aleš Javůrek o tom, jak mu zranění ze zápasu
v Kostelci na Hané změnilo život
mrakodrapu City Plant do Londýna.
Poslední největší úspěch jsem zaznamenal v roce 2009, kdy jsem opět
s Jiřím Kolomazníkem získal tři ceny
v soutěži Porotherm House - Rodinný
dům budoucnosti.“
Jak je těžké se, coby mladý architekt, prosadit v České republice?
„Situace dnešních mladých architektů
je poměrně nelehká. Nejvíc předních
ateliérů tady vzniklo po revoluci a do
přelomu století byly takzvaně karty rozdané. Krize ve stavebnictví a zkreslené
představy široké veřejnosti o naší práci
taky příliš neulehčují zapojení mladší
generace architektů do současné scény.
Uživit se jako samostatný mladý architekt je tak velmi těžké. Osobně jsem se
o to pokoušel zhruba rok, ale nepodařilo se mi to. O úspěšnosti v podnikání
bohužel rozhodují i jiné faktory než
profesní. I proto jsme se i s přítelkyní,
která je rovněž architekta, rozhodli zkusit štěstí v Austrálii.“
Odjeli jste dva týdny po vyhlášení soutěže. Proč jste si vybral
právě Austrálii?
„O tom, že chceme jít pracovat do zahraničí, jsme uvažovali už zhruba před
půldruhým rokem, ale aby jsme byli
schopni někam vyjet, museli jsme si na
to nejdřív vydělat, proto to trvalo tak
dlouho. Rozhodli jsme se pro Austrálii
především proto, že mají stále zájem
o kvalifikované lidi a práce architekta
je tu ceněna úměrně jeho kvalitám,
znalostem a vzdělání. Australská ekonomika je poměrně nezávislá a neza-

Foto: archiv Aleše Javůrka
žívá tak velkou krizi ve stavebnictví,
jaká je třeba momentálně v Evropě.“
Jak se vám na jižní polokouli
daří?
Ale jo, zatím dobře... Jsme tu však
pouze měsíc a půl, takže bych to
zatím moc nehodnotil. První dojmy
jsou však převážně pozitivní a hlavně
máme oba práci. Sydney je zajímavé
město, ve kterém potkáte lidi z celého
světa. Je důkazem toho, že lidé mohou spolu spokojeně žít, i když mají
různé kořeny, víru, barvu pleti a podobně.“
Pomohlo vítězství v prestižní
soutěži nějak ve vaší kariéře?
„Zatím se to nedá hodnotit, protože od
výsledků soutěže uplynula velmi krátká doba. Dostal jsem nějaké nabídky na
spolupráci, ale zatím je to v počátcích.“
Kdy vás vlastně napadlo, že se
chcete věnovat právě architektuře?
„O studiu architektury jsem začal uvažovat v době, kdy jsem měl vážně zraněnou nohu a nemohl jsem toho moc
dělat. Začal jsem tak navštěvovat kurzy kreslení a potkávat se s lidmi, kteří
architekturu studovali nebo se na ní
připravovali. Nebylo to ze dne na den,
ale postupně jsem nabýval dojmu, že
právě architektura by mohla být to, co
hledám...(úsměv)“

Byl někdo, kdo vás v tomto
směru inspiroval?
„Žádná konkrétní osoba mě nenapadá, ale v rodině existuje určitá tradice
spojená s touhou stavět či obecně něco
tvořit. Jeden dědeček byl zedník, druhý
kovář, strýc je architekt a táta se ve stavebnictví pohybuje také velmi dlouho.
Možná jsem nějaké geny s touhou něco
vytvořit zdědil, ale dlouho jsem o nich
ani netušil...(smích)“
Dlouhá léta jste aktivně
sportoval, hrál jste za Prostějov druhou ligu v házené. Toho
jste musel nechat. Co se stalo?
„Zranil jsem se v přípravném zápase

v Kostelci na Hané. Nešťastnou náhodou
jsem v rychlosti došlápl na vlhkou palubovku, a noha se mi v koleni otočila do
boku skoro do pravého úhlu. Lékaři mi
nejdřív tvrdili, že mám pouze natažené
vazy, a tak jsem za nějaký čas, až se otok
ztratil, začal s každý den cvičit v posilovně tak, aby se mi vrátila svalová hmota.
Po půl roce jsem podle pokynů začal
s lehkou přípravou, ale hned na prvním
tréninku jsem cítil, že koleno nedrží. Obrátil jsem se tedy na jiného lékaře, který
mi po vyšetření oznámil, že mám přetržené jak přední, tak i postranní křížové
vazy. Po třech měsících jsem se dostal na
operaci, a potom následovala dlouhá rehabilitace. Koleno sice drželo lépe, ale do
stavu před operací to mělo hodně daleko.“
V čem vás to změnilo?
„Začal jsem se zajímat o ostatní
věci než jenom o sport. Po operaci jsem
ještě několik let hrál, ale už jsem to nebral tak vážně, bylo to spíš odreagování
s perfektní partou kamarádů.“
Myslíte, že jste svého „sportovního ducha“ přenesl právě do tvůrčí oblasti?
„Asi ano. Ta touha soutěžit je u mě
asi vyšší něž u kolegů, kteří nikdy
nesportovali.”

Druhou část rozhovoru
najdete v příštím čísle

kdo je

ing. et Ing. arch. aleš javůrek
Narodil se 1. února 1982 v Prostějově.
j
V roce 2000 absolvoval RG a ZŠ města Prostějova. Ve studiu pokračoval
na VUT v Brně, inženýrské studium na stavební fakultě
dokončil v roce 2005, o šest let později na téže škole absolvoval architekturu. Architektuře se aktivně věnuje už
od roku 2007, za sebou má realizované projekty mateřské školy v Moravanech
u Brna a řadu oceněných projektů. Mezi jeho oblíbené stavby patří termální lázně ve švýcarském Valsu od architekta Petera Zumthora. Je svobodný, bezdětný.
Mezi jeho záliby kromě architektury patří šachy, filmy a házená, kterou aktivně
hrával a dotáhl to až mezi muže druholigového Prostějova.

INZERCE
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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
POŘÁD JEŠTĚ UŠETŘÍTE...

volejte: 582 333 433, pište:
inzerce@vecernikpv.cz
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Fotbal
RUS NETRÉNUJE!

"Eskáčko" začalo
"Eskáčko"
uprostřed týdne
zimní přípravu
čtěte
na straně

ŠOK: JESTŘÁBI MOHOU MÍT

23

rozhovor
Ť
KOPAČKY VYMĚNIL ZA PLÁŠŤ

TOMÁŠ KŘEČEK:
„I při cestě na zápas
a zpět jsem se učil“
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

32

www.vecernikpv.cz

OD ÚTERÝ NOVÉHO KOUČE!
Prostějov/jim

VÝBORNÁ ATMOSFÉRA NA STADIONU, TŘI BODY NA
DOSAH, JENŽE MÍSTO UDRŽENÍ TĚSNÉHO NÁSKOKU
NAD PORUBOU OPĚT GÓL PŘI POWER PLAY
SOUPEŘE A NÁSLEDNÁ PORÁŽKA V PRODLOUŽENÍ.
PROSTĚJOVŠTÍ HOKEJISTÉ TAK JIŽ POČTVRTÉ
V LETOŠNÍM ROCE PROHRÁLI A NA ÚTERNÍM
SETKÁNÍ TÝMU S GENERÁLNÍM MANAŽEREM
„ÁČKA“ JESTŘÁBŮ JAROSLAVEM LUŇÁKEM
SE BUDE ŘEŠIT, CO DÁL. PODLE EXKLUZIVNÍCH
INFORMACÍ VEČERNÍKU JE VE HŘE I VARIANTA,
ŽE BY SE MUŽSTVA UJAL MÍSTO PETRA ZACHARA
NĚKDO JINÝ!

více čtěte na straně 26

volejbal

ČTVRTEK 23. 1.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 17. KOLO

Tenista Tomáš Berdych si podmaňuje Melbourne

VK AGEL PROSTĚJOV
VC SLAVIA PRAHA

Prostějovský tenista postoupil již do čtvrtfinále

Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 24. 1.

Krize. Dojde po třetí porážce v řadě na výměnu trenéra? Koláž Večerníku

Melbourne (Austrálie), Prostějov/jim
– Skvělým způsobem zvládá letošní
ročník Australian Open česká tenisová
jednička Tomáš Berdych. Člen TK
Agrofert Prostějov zatím na úvodním
grandslamu sezony neztratil ani jeden
set a bez potíží prošel mezi nejlepší osmičku. Po prvním týdnu
turnaje je však již jediným zástupcem Prostějova ve dvouhře,
Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Jan Hájek i Jiří Veselý již dohráli.

17:00

MATTONI NBL – 27. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
FARFALLINO KOLÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 25. 1.

14:00

LIGA JUNIOREK U19 – 15. A 16. KOLO

Berďa jede. Lóže Tomáše Berdycha v australském Melbourne Parku má zatím důvod k samé radosti.
Polibky nešetřily ani rodiče člena TK Agrofert.
Foto: Jiří Vojzola, Melbourne

TJ OP PROSTĚJOV
BK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 25. 1.

17:00

36. KOLO 2. LIGY, SKUPINY VÝCHOD

LHK JES TŘÁ BI PR OS TĚJ OV
HC ZU BR R PŘ ER OV
Zimní stadion v Prostějov

futsal

NEDĚLE 26. 1.

8:00-18:00

TŘETÍ, RESP. DRUHÝ TURNAJ OKRESNÍ NADSTAVBY

2. TŘÍDA + VETERÁNI
Hala v Kostelci na Hané, resp. tělocvična RG Prostějov

basketbal

NEDĚLE 26. 1.

12:00

LIGA JUNIOREK U19 – 15. A 16. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
BK PELHŘIMOV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Žákyně z Hané se vypracovala

„PRCEK“

až do Sparty Praha
Prostějov/jim - Teprve dvanáctileté Viktorii Suchánkové
se podařilo to, o čem spousta
kluků, ale i děvčat může pouze
snít. Svým fotbalovým uměním v dresu Čelechovic na
Hané si totiž vysloužila pozornost nejslavnějšího tuzemského oddílu AC Sparta Praha!
A protože její výkony nebyly
náhodné, stále ještě mladší
žákyně už v populárním letenském klubu hostuje. Mimo zápasů v barvách dívčího týmu
Sparty ale rovněž nastupuje
ve výběru „U13“ 1.SK Prostějov. Třikrát týdně tak trénuje
se svými prostějovskými vrstevníky a za „eskáčko“ nastupuje v nejvyšší domácí soutěži
mladších žáků.
více se dočtete
na straně
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SE VRÁTIL!

Zpět na místo činu. Trenér Kamil Přecechtěl se ve čtvrtek odpoledne
alespoň na chvíli vrátil do prostor prostějovského „zimáku“, kde toho
zažil víc než dost. Fanoušci „žlutomodré síly“ dodnes vzpomínají na
slavnou chomutovskou, či mladoboleslavskou jízdu, o vrcholu s Kladnem nemluvě. Nyní se „Prcek“, jak se mu přezdívá, postavil na lavičku
Víceúčelové haly s juniorkou Olomouce. Bodů se ale proti lídru z Chomutova nedočkal.
Foto: Jiří Možný
Talent z Hané. Viktorie Suchánková se zúčastnila i nedávného turnaje v Kostelci, kde získala cenu pro nejlepší hráčku. Foto: Jiří Možný

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také třetí vydání 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. I dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně „pouprave-

na“. 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.
DNES přitom můžete PREMIÉROVĚ usilovat o další chutnou výhru, kterou JSOU DVĚ

Správná odpověď z č. 2: na snímku byl dům z ulice
Tetín 14 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává ložní soupravu, kterou věnovala firma Profitex,
Wolkerova ulice v Prostějově, se stala Věra Hýblová,
Zdětín 111.
.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
23. LEDNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v PONDĚLÍ 27. LEDNA 2014.
Dnes se zápolí o poukaz na PRAVÝ MED v celkové hodnotě
400 Kč, který věnovala firma LAHŮDKY JELÍNEK.



PREMIÉRA PRO SVĚT ZDRAVÍ

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

JAK DOSÁHNOUT IDEÁLNÍ VÁHY A ZLEPŠENÍ ... STAVU?

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

TIP
k obrazovce
KULOVÝ BLESK
FILM ČR (1978)

SOBOTA 25.1. 2014

21:15 HODIN

AUTO, AXOLOTL, BABA, BARY, BRKO, CYKLONY, DEPEŠE,
JÍST, KONEXE, KŠÍR, NÁBOJ, OBĚH, OMYL, PÍKAŘ, RITO,
ROŠT, RUČITEL, SBÍT, SÍŇKA, SLETY, SOBI, ŠAVLE, TYČE,
UJET, VETO, ZBYTEK

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 23. LEDNA 2014, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„KRÁSNÁ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Libuše
DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14, Prostějov, která se tak
může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
v minulém dějství byl opětovně second hand MÓDA LA
PET, sídlící v Kravařově ulici! POUKAZ NA NÁKUP
V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherkyni přímo v redakci
Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit
na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty,
jenž chtějí i v novém roce pro sebe něco udělat...
Partnerem dalšího kola je SVĚT ZDRAVÍ, sídlící v Olomoucké 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
27. LEDNA 2014.

www.svet-zdravi.cz
Ô zdraví ROSA
Svet
v Prostejove
Ô
Ô nove
Ô

Olomoucká 3199/1a
O

Zavádecí
Ô ceny do konce ledna
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PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY, které si poskládáte sami z
těch nejrůznějších kousků! Cenu
V HODNOTĚ 400 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
V minulém, celkovém součtu již stotřiačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Lukáše Krajíčka.
Jediného prostějovského rodáka,
který se objevil v nominaci české
hokejové reprezentace pro zimní
olympijské hry v Soči a dnes válí
za běloruský Minsk v KHL, poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 389 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Lubomír DANĚK,
V. Špály 10, Prostějov.. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla
opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod.
Graficky jsme mírně poupravili
regionálního vyslance víkendového kongresu jedné někdejší
vládní strany, která se momentálně ocitla v kritické situaci...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stotřiačtyřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
23. 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 ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 27. LEDNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: L. Smoljak, Z. Podskalský
Hrají: R. Hrušínský, J. Abrhám, K. Kalaš, D. Kolářová, L.
Smoljak, Z. Svěrák, K. Slunéčková, Z. Kabátová
Marně se neříká, že je lépe dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat. Lidová moudrost přesně
postihuje podstatu problému.
Zorganizovat výměnu bytu
a stěhování tak, aby vše proběhlo
bez újmy na zdraví a majetku, se
pro slabší jedince rovná malému zázraku. V komedii Kulový
blesk se staneme svědky největší nu, jmenuje spojku mezi štábem
stěhovací akce v dějinách lidstva a jednotlivými účastníky, stanoví
- dvanáctisměny. Celé přípravy hodinu „H“ a neopomine ani
a průběhu se ujme podnikavý krycí název akce: Kulový blesk.
doktor Radosta, a to s největší Celý jeho plán však málem zhatí
odpovědností. Od prvních chvil jeden z účastníků, pan Knotek,
si počíná jako zkušený vojevůd- který se opije a v noci vyhlásí
ce. Sestaví podrobný plán přesu- cvičný přesun...
VÍCE NEJEN O TÉTO OBLÍBENÉ ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJ POUKAZ NA ZKRÁŠLENÍ!

Také třetí vydání nového roku
2014 vám nabízí zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž ani
v posledním lednovém čísle
neopomněli bádání s čísly
a díky dalšímu novému partnerovi tohoto klání máte
možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti
tolik populární hry, která si již
dávno získala své věrné a početné publikum, se tentokrát
zápolí o cenu z internetového
obchodu BRYXI-SHOP.CZ.
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, jenž je
POUKÁZKA NA SORTIMENT LIBOVOLNĚ VYBRANÉHO ZBOŽÍ V CEL
KOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou věnoval internetový obchod BRYXI-SHOP.CZ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚ-JOVSKÝ
Večerník,Olomoucká10,Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 27. LEDNA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 3 - 7 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stotřicátýmprvním
výhercem
stal Michal POLEHLA,
Západní 91, Prostějov, jenž
si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU NA NÁKUP
ZBOŽÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od olomouckého obchodu PONOŽKY
OD MARUŠKY, který byl
partnerem uplynulého kola
soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
27. LEDNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Miroslav Vilímek, Vícov 151.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Sleva na vše - sleva 50 %
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 23. 1. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí
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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

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

Volejte: 739 322 895

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310 WWW.SRDCEREALIT.CZ

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

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 6500Kč/měs. + ink.

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

E–mail: jhreality@jhreality.cz

DOMY

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

ww
ww.jjhreality.c
cz

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

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

Prostějov, Wolkerova ul. Pronájem 3 kanceláří (118 m2), 1. patro.
Cena: Kč 12.000,-/měsíc vč. inkasa

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

2+1, OV, V. AMBROSE, cihla, 54m2

1+1, DR, DRUŽSTEVNÍ, lodžie, 43m2
1+1, OV, KROKOVA, lodžie, 42m2
1+1, DR. OKRUŽNÍ, lodžie, 44m2
2+1, DR. LUTÍN, cihla, balkon, 54m2
2+1, DR, KROKOVA, cihla, 50m2
2+1, OV, DOLNÍ, šatna, 56m2
2+1, DR. SVATOPLUKOVA, cihla, 58m2
3+1, DR, DOLNÍ, lodžie,77m2
3+1, DR, OKRUŽNÍ, 72m2

899.000,-Kčč

600.000,-Kč
650.000,-Kč
550.000,-Kč
620.000,-Kč
800.000,-Kč
760.000,-Kč
640.000,-Kč
info v RK
700.000,-Kč

NOVINKA – PRODEJ!

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

RD, 4+2, DOMAMYSLICE, garáž,dílna,zahrada, terasa 1.550.000,-Kč

Prostějov, ul. Na Hrázi. Pronájem 4 kanceláří (100 m2) v přízemí
novostavby, 3 parkovací místa. Cena: Kč 13.000,-/měsíc + inkaso

Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané. CP 1163m2, veškeré inž. sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 100 000 Kč

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk s terasou,
koupacímjezírkem,krytýmparkovacímstánímazahradou.Zast.plocha
149 m2, zahrada 900 m2.
Cena: Kč 3.622.500,Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Cena: 800 000 Kč
Pozemek 466m2.
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění
i krbová kamna, udržovaný.
Cena: 600 000 Kč

Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště. Novostavba RD 5+kk
(132 m2) s garáží, pozemek 288 – 344 m2. Cena: Kč 3.490.000,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.

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,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

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

Kč 4.000,-/měsíc + ink.
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.

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 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
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelec na Hané
RD 4+kk, novostavba zděného
RD v žádané a
klidné lokalitě, jižní strana, zahrada cca 800m, nízké náklady.
CENA: 3.990.000 Kč.
Určice RD 3+1 s průjezdem (garáží) a zahradou k rekonstrukci. Celková výměra
pozemku je 818 m2.
Cena dohodou v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
URČICE RD 4+1,
řadový koncový dům
o velikosti 4+1 po část.
rekonstr. z roku 2008
(nová koupelna, rozvody, podlahy, ústř. vytápění). Výměra pozemku činí 253
CENA: 650.000,-Kč
m2.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích
od 710 m2 až 1150 m2,
sítě na hranicích jednotl.
parcel. Info v RK.
K pronájmu kavárna v
centru města na ulici
Školní u centr. městského parkoviště, 34 m2,
možno využít i jako prodejnu pro jiný sortiment.
Cena: 9600Kč/měs.
Bytový dům Držovice se zahradou a
garáží, 4 byty,
2x2+1 a 2x3+1. Zast.
plocha 256 m2, zahrada 650 m2.
CENA: dohodou v RK.

RD - PRODEJ
RD 5+2, VÍCOV, dvůr, zahrada, vjezd, 2garáže
1.390.000,-Kč
RD 5+2, OTASLAVICE, po část. rekon., zahrada, garáž 1.950.000,-Kč
RD, 5+1, PIVÍN, dvůr, zahrada ,vjezd
850.000,-Kč
RD2+1, SMRŽICE,cihla, po rek.
1.350.000,-Kč
RD 3+kk, KOSTELEC.n/H, po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1, SKALKA, po rekonstrukci, zahrada, patr., vjezd, krbové vytápění,
ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, započata rekonstr., nová střecha, krovy, elekt., voda,
zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1, ŠUBÍŘOV, bydl. i rekreace
360.000,-Kč
RD 5+1, OTASLAVICE, garáž, dvůr, zahrada, po část. rek. 1.280.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Rodinné domy:

Tel: +420 605 011 310

GARÁŽ – PRODEJ:

REALITY
POHODA
777 251 878

a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Prodej RD 8+2 - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
2) Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.560 tis.Kč
3) RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
4) RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
5) Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
6) RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
7) 1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
8) RD 2+kk Lidická, 298 m2
1.250 tis.Kč
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
3+1 Husserlovo nám., 113 m2
5,8 tis.+ ink., trv.pob.
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
3+1 DR Zahradní, Šumperk
1 mil.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, 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.
430 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
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
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
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.
2
Kostelec - 1160 m , zasíť.
Mostkovice - 1600 m2

799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč

Komerční prostory:
Obchodní prost. - Plumlovská, 350 m2, 4 uzav.prost., + byt 2+1 s
koupelnou - náj.
35 tis.Kč/měs. + ink.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká, 40 m2 = po rek. 8,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Lidická, Plumlovská, Krasická, Domamyslice
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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

O S TAT N Í

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

23. 1. 2014

Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
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.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

do 12.00 HODIN

Stavební firma hledá pozemek Pronájem nebytových prostor v těsné
pro výstavbu RD. PV a okolí blízkosti centra města Pv. 200m2, vč.
739 322 895.
sociálního zařízení a malé kanceláře,
k dispozici od února. Tel.: 777 325 258
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronajmu byty 1+1, 45m2, zreVAŠE NOVÉ BYDLENÍ
konstruovaný, částečně vybaven.
Svatoplukova 21, Prostějov
Cena 6 500 Kč/měs.+ ink. a 2+kk,
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
65m2, kompletně vybavený. Cena
Aktuálně NABÍZÍ:
8 500 Kč/měs.+ink. v RD v Pv na ul.
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč
Puškinova. Klidná lokalita. K dispo* BYT 2,5+1, Okružní
710.000 Kč zici sklep i velká zahrada za domem.
* BYT 3+1, K.Svolinského 1.250.000 Kč Domácí mazlíček po dohodě. Mož* RD 3+1, Brodek u PV 350.000 Kč nost nastěhování ihned. Více info na
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
tel.: 775 650 060
* RD 4+kk, Cholina,rek. 1.770.000 Kč
petr.vencovsky@gmail.com
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč
www.puskinova.cz
* POZEMEK Smržice cena dohodou
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Hledáme ke koupi dům se zahradou a
sklepem. RK nevolat. Tel.: 774 414 525
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.250.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.350.000 Kč Pronájem bytu 2+1, 70 m2 v RD v Pv.
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.450.000 Kč Kompletně zařízený. Cena 4 850 Kč +
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč ink. Okrasná zahrada. Tel.: 582 360 184
* RD 6+2, Pačlavice
650.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč Prodám pozemek v Plumlově,
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč 944m2. Atraktivní místo s výhle* PRONÁJEM 3+1,Olomouc8.000/měs. dem na Plumlovskou přehradu
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. a okolí. Cena 2 200 Kč/m2. Tel.:
774 983 849
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody
Prodáme rychle vaši nemovitost.
* byt 3+1, po rekonstrukci
Tel. 774 421 818
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* Byt 2+1 v okolí nemocnice
Koupíme byt 2+1 v okolí nemoc* menší zahradu v PV a okolí
nice. 774 101 818
* větší byt nad 80 m2
WWW.VNB-REALITY.CZ
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR 774 858 723
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
Hledám ke koupi byt v Pv, vět- ihned. Tel. 776 460 300
ší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte!
PRONAJMU zrekonstruovaný byt
728 318 836
3+1 Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
Pronajmu pěkný dům 2+1 vč. ink./měs. 724 724 356
v Přemyslovicích majitel - tel.:
Prodám RD 4+1 se zahradou v žáda603 469 575
né lokalitě v PV. Tel.: 775 919 940
Koupím byt 2+1 po rekonstrukci,
balkon, výtah, max. 3. posch., spr.
kout. Tel.: 723 319 868
Koupím pole. T.: 774 405 644
Pronajmu cihlový byt 2+1, ihned.
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

Koupím zahradu v okolí PV. NejléPronajmu cihlový byt 3+kk ve pe přímo od majitele. RK nevolat!
středu města. Od února 2014. Tel.: Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
774 170 275
Pronajmu garáž v uzavřeném dvoře
Prodám dvougenerační RD 4+1 a (ul. Pod Kosířem). Tel.: 604 975 847
1+1 se zahradou v Otaslavicích. Cena
Pronajmu byt 1+kk, střed Pv. Ih1 950 000 Kč. Tel.: 737 563 847
ned volný. 5 500 Kč vč. ink. Tel.:
Hledáme ke koupi rodinný dům 739 315 208. Volat po 15 hod.
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Pronajmu nebytové prostory na
Tel.: 605 011 310 i SMS
ul. Plumlovská vedle úřadu práce,
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci. po rekonstrukci. Tel.: 607 849 947
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354
Prodám RD v Pv, 4+1 a 2+1 s garáProdávám byt v os. vl., 3. po- ží. Vhodný pro bydlení i podnikání.
schodí, plastová okna, celý dům Tel.: 606 953 141
je nově zateplen, nová střecha,
nízké náklady na topení - dům Pronajmu podkrovní byt 1+1 na
má vlastní kotelnu. K bytu náleží Olomoucké ul., nezařízený. Návlastní sklep. Byt je vhodný k re- jem 4 200 Kč bez energií. Tel.:
konstrukci, je v původním řešení 777 205 014
a vybavení. V blízkosti lokality supermarket, zastávky MHD, škola, Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
školka. Při rychlém jednání mož- Západní ulice. Telefonní kontakt:
736 221 184
ná dohoda ceny!!! 730 815 888
Koupím RD se zahrádkou v PV Hledáme pěkný byt 3+1nebo i větnebo okolí do 20km. RK nevolat! ší, nejlépe po rekonstrukci, tel.:
774 409 430
722 539 880

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

www.
vecernikpv
.cz

REALITY

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

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

www.realitypolzer.cz

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2014
MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!
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Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
SLUŽBY

FINANCE

Stěhování bez pomoci zákazníkaa
a vyklízecí služby. Rychle, levně. Pro--

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce a úklid
sněhu.
POTŘEBUJETE SE PŘEPRAVIT !
Z nemocnice, k lékaři, do lázní, do
lékárny… 777 929 597
Ručně tkané, hadrové koberce vyrábí V. Tomková Tel.: 602 245 797
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
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
Michal Vaněk ZEDNICTVÍ - provádí
obkladačské práce, pokládku zámk.
dlažby, opravy komín. těles a práce
menšího rozsahu. Tel.: 606 317 530,
zednictvivanek@email.cz
Kominické práce a frézování zadehtovaných komínových průduchů 150 Kč/m. T.: 602 481 262
MAČKALSTAV S.R.O. – stavební práce, obklady a dlažby,
rekonstrukce, zateplení budov
a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Kosmetika a pedikura, Jarmila
Nesvadbová, tel.: 605 805 354,
Studio Malý, Dolní 6, Prostějov
(U Tří bříz)

RŮZNÉ
Hledám doučování AJ 6 třídy.
Tel: 777 885 852
Levně doučím AJ. K maturitě,
či pracovnímu pohovoru. Od
začátečníků, až po pokročilé.
Tel: 734 897 730
Připravím k přijímacím zkouškám
na osmileté gymnázium. Kontakt
776 171 673
Prodej palivového dříví. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitostí. Splatnost až 15 let, nízké
splátky, bez prověřování registru.
Tel.: 775 439 282 nebo 607 048 621
Půjčím z vlastního kapitálu do
10 000 Kč pouze pro zaměstnané a
ženy na MD. Tel.: 773 996 600
Půjčky od 50 000 Kč až do 2 mil.
pouze na zástavu nemovitostí. Tel.:
773 996 600
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI
BIANCO s.r.o. Volejte777 551 492
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
Hotovostní půjčka 5 až 15 tisíc vyplácení při podpisu smlouvy. Pracuji pro
jednoho věřitele. Tel.: 607 275 496
Půjčka do 40 000 Kč, rychle, diskrétně, na ruku, nízké rpsn od firmy
INVESTICE CZ. Tel.: 608 881 746

PRODÁM

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkuji firmě GRAND lahůdky
s.r.o., výrobci a distributorovi produktů studené kuchyně, občerstvení
a cateringových služeb, za vynikající služby při zajištění občerstvení u
příležitosti vánočních svátků a mého
životního jubilea v závěru loňského
roku. V. Krejčí, Prostějov

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
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

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

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.
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
Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
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SEZNÁMENÍ
32letý, 160 cm vysoký, bez závazku s vlastním bytem hledá hodnou
a upřímnou dívku přiměřeného věku
z Prostějova. Dítě není překážkou.
Tel.: 606 208 739

www.facebook.com/
vecernikpv.cz
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. ledna 2014

ŠANCÍ, ZAPOJIT
SE DO SOUTĚŽE!
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volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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VZPOMÍNKY
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

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

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
d

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

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.
Když umře tatínek,
slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek
a chlad. V tom šírém světě
sotva se najde, kdo by jak
tatínek uměl mít rád.

Hledám obchodní zástupce pro Olomoucký kraj. Po zapracování možnost
služebního vozidla. Tel.: 773 996 600
Na čerpací stanici v centru Prostějova hledáme pracovníky na venkovní
obsluhu, technická zdatnost. Tel.:
606 339 995
Pro nově otevřený obchod s bytovými dekoracemi hledáme šikovnou prodavačku s estetickým cítěním. Nástup únor
2014. Životopis i s fotografií, prosím,
zaslat na v.horakova@hotmail.com
Volat PO-PÁ po 17té hodině.

Dne 21. ledna 2014
uplynou 4 roky od úmrtí paní
Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Dne 23. ledna 2014
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Aloise SOUŠKA
SOUŠKA..
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, děti s rodinami,
příbuzní a přátelé.

Dne 21. ledna 2014
vzpomínáme 6. smutné
výročí úmrtí
paní
Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina

Na nadcházející letní sezónu přijmu
uzenáře do stánku. Praxe nutná. Tel.:
775 780 045
Hledám ke spolupráci spolehlivou
a samostatnou švadlenu na opravy
a úpravy oděvů. Tel.: 777 118 123
Přijmu brigádnici na občasnou výpomoc do kantýny. Vlastní automobil
a ŘP sk.B podmínkou. Tel. 775 657 706

z Kladek - Bělé.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 25. ledna 2014
uplyne 5 let od úmrtí paní
Jarmily ŠMEHLÍKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

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

Lednová akce
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Akce se neslučují!

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

Lední hokej, prezentace
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INZERCE

Už bez kouče Becka potvrdili Chomutovští Piráti pozici domácí juniorské jedničky

DO PROSTĚJOVA SE VRÁTILA JUNIORSKÁ EXTRALIGA
Vedoucí tým tabulky si v „domácím“ prostředí poradil i s Přecechtělovou Olomoucí
Piráti Chomutov
2:1
2:1
HC Olomouc
(1:0 - 0:0 - 1:0)

Branky: 19. Kaše (Tejnor, Cestr), 48. Hlava z trestného střílení - 54. Rajnoch
(Rašner, Beták). Rozhodčí: Jeřábek - Lošťák, Linhart. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváků: 200
Sestava Chomutova:
Dvořák – Meliško, Rindler, Drobný, Cestr, Šulák, Michálek, Szathmáry,
Černý, Tejnor – Šťovíček, Lenhert, Hlava – Paleček, Veselý, Bednář – Janák,
Huňady, Hejcman – Chrpa, Kaše. Trenér: Martin Ťupa.

Sestava Olomouce:
Kochta – Škůrek, Hradil, Soukal, Rašner, Nesvadba, Brandýs – Ostřanský,
Králík, Jergl – Markl, Bauer, Fibrich – Kocián, Rajnoch, Vrána – Beták, Zezula, Konečný. Trenér: Kamil Přecechtěl.

Prostějov/jim - Necelých jedenáct let od stříbrného úspěchu
prostějovské juniorky se na
zdejší zimní stadion opět vrátila
nejvyšší domácí soutěž v této věkové kategorii. Bohužel pouze
na skok.. Jako svůj azyl si ho
pro duel s nedalekou Olomoucí
vybrali hokejisté Chomutova.
Duel plánovaný nejprve na polovinu října původně sliboval
souboj prostějovského rodáka
Jaroslava Becka s bývalým
úspěšným koučem HC Prostějov Kamilem Přecechtělem,
leč hlavní chomutovský kouč
se i se svým asistentem Petrem
Martínkem přesunul k „A“-týmu Pirátů a družstva se ujal
Martin Ťupa. I s ním si však
Severočeši věděli rady, nad Olomoucí si připsali hned devátou
výhru z deseti utkání.
Do utkání vstoupil mnohem aktivněji favorizovaný Chomutov.
K jeho hráčům se dostávali i náhodně odražené kotouče a působil nebezpečněji. Hned ve čtvrté
minutě si z pravé strany najížděl
Šťovíček, obránce ho ale na poslední chvíli stačil zakřižovat a se
střelou z kruhu si Kochta poradil.
Podle zápisu o utkání „domácí“
Severočeši hrozili i dál, až v sedmé minutě se poprvé do útočné
třetiny osmělili i Olomoučtí. Byl

to ale pouze náznak šance, naopak
po chomutovské chybě v rozehře
se již jednalo o výraznější možnost. Ostřanský šel od poloviny
hřiště jen na jednoho obránce,
jeho pokus ale gólman vyrazil.
Z levé strany téměř od kruhů to pak
zkusil Škůrek, obránce mu ale stihl
lehnout do střely a puk odrazil.
K vidění byla celkově velice
rychlá hra s minimem přerušení,
pískalo se zpravidla pouze postavení mimo hru či zakázané uvolnění. A hrstka diváků se ještě před
koncem úvodní dvacetiminutovky dočkala i první branky. Velká
šance Ostřanského ještě gólem
neskončila, protože olomoucký
útočník místo střely ještě nahrával,
při hře čtyři na čtyři po vzájemném vyloučení Chrpy a Kociána
už ale puk za čarou skončil. Z bezprostřední blízkosti se totiž prosadil David Kaše - 1:0.
Druhá třetina začala dvouminutovým úsekem bez hvizdu rozhodčích a tentokrát to byla Olomouc,
kdo začal lépe. Hosté se hnali dva
na jednoho, jejich akci ale zastavila nepřesná přihrávka před bránu.
Olomouc poté přečkala jedno
z oslabení, když se za celý zápas
vylučovalo jen zcela výjimečně,
a brzy poté to byla opět ona, komu
se naskytla příležitost rychlého
přečíslení. Ani další situace dva na

IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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Zkrácený pracovní úvazek.
Kontakt: 773 784 562 / email: práce@iffacility.cz

Rozdílová branka. Brejk při oslabení skončil faulem za trestné střílení, to Nicolas Hlava proměnil. Foto: Jiří Možný
jednoho však brankou neskončila, ba nebylo z toho vůbec žádné
ohrožení, protože místo střely,
nebo nahrávky přišlo na řadu individuální řešení situace a ztroskotání na jediném beku Chomutova. Severočeši se nechtěli nechat
zahanbit a také oni podnikli pár
útočných výletů, nejblíže navýšení náskoku byl Kaše, jenž však
z dorážky neuspěl. Do závěrečné
třetiny tak šli Chomutovští s hubeným vedením 1:0, o které málem
přišli hned po pár sekundách. To
se musela předvést Dvořáková
lapačka, která zneškodnila další
střelu Hanáků.
Podstatné momenty pro vývoj duelu se udály v rozmezí sedmačtyřicáté a osmačtyřicáté minuty.
Olomouci se totiž naskytla možnost početní výhody a svého
protivníka zavřela v pásmu, puk
však ne a ne poslat do sítě. Přišlo
tak nastřelení na modré čáře, rychlý brejk přes téměř celé kluziště
a faul znamenající trestné střílení.
Puk si vzal nedovoleně zastavený
Nicolas Hlava a při vlastním oslabení nedal Kochtovi zakončením
nahoru šanci – 2:0.
Hosté se však nevzdali, s přibývajícími minutami zavírali Chomutov stále víc a důsledkem byla
další přesilovka. V ní už červení
uspěli a pár sekund před koncem

trestu Michal Rajnoch snížil.
Kouč hostí Kamil Přecechtěl si
pak vzal oddechový čas a v závěru to Olomoučtí zkusili i bez
brankáře, vyrovnání se už ale
nedočkali. Podepsalo se na tom
nejen vyloučení na počátku předposlední minuty, ale i kuriózní
moment ze závěrečných sekund,
kdy čároví rozhodčí odpískali
Olomouci příliš hráčů na ledě,
protože si neuvědomili, že brankář sedí na střídačce.

Chomutov zejména díky výtečnému výkonu gólmana a střeleckému trápení soupeře potvrdil
v Prostějově pozici druhé nejlepší obrany soutěže a pojistil si
extraligové vedení, to Olomouc
musela skousnout třetí porážku
v řadě, byť potřebuje body jako
sůl, aby se jí podařilo splnit cíl a
umístit se do dvanácté příčky.
Kamilu Přecechtělovi tak nepomohla ani bilance značící, že jeho
svěřencům se více daří venku.

MARTIN ŤUPA
Ť
- Piráti Chomutov:
„Zápas to byl vyrovnaný a pro nás jsou to velice cenné tři body. Čekaly
nás tři venkovní zápasy, z nichž jsme chtěli aspoň dvě výhry. Začali
jsme tedy dobře. Myslím si, že rozhodl náš gólman, podržel nás, chytal
výtečně. Malinko jsme si to ve třetí třetině za stavu 2:0 zkomplikovali,
když jsme udělali pár taktických chyb. Zápas jsme mohli v klidu dohrát. První polovinu zápasu jsme byli trošku lepší my, ke konci pak
Olomouc. Tým je výborně kondičně připravený i morálně silný. Kluci
před námi to dělali výborně a my chceme na jejich dobrou práci navázat a mít podobné výsledky. Hrával jsem zde první ligu, stadion je
tu pěkný a myslím si, že by si Prostějov zasloužil hrát vyšší soutěž.“

IF FACILITY a. s. nabízí
volné pracovní místo na pozici

KAMIL PŘECECHTĚL - HC Olomouc:
„Myslím si, že jsme viděli velice kvalitní utkání. Hodně se bruslilo, bylo to
důrazné, nahoru dolů, šance na obou dvou stranách. Bohužel naše zakončení je žalostné, to dnešní zápas rozhodlo. V koncovce jsme se ale začali
trápit až v posledních zápasech. Někteří naši hráči se totiž prosadili do 'áčka'
a bohužel jejich sebevědomí je někde jinde, než by mělo být. Zakončení je
pak toho důsledkem. Sice jsme prohráli stejně jako v sobotu proti Pardubicím, ale byly to dva diametrálně odlišné zápasy, dnes jsme mohli vyhrát.
Do Prostějova se vracím rád, líbí se mi tady a těšil jsem se. Prostředí tu
velice dobře znám, občas se jezdím podívat i na Jestřáby.“
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POZOR! V TOMTO TÝDNU MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST
ZAJISTIT SI PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU A ZAPOJIT SE DO 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...
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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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EN, K
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NAJDETE
AJDETE JJIŽ
IŽ
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

Sport
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Nezamyslický borec RADEK FIALKA se zúčastnil

ragbyového mistrovství Evropy v barvách Slovenska
O postup do skupiny 2D Evropského poháru národů
bojoval v barvách slovenské ragbyové reprezentace
i člen JIMI Rugby Clubu Vyškov a fotbalista Nezamyslic
na Prostějovsku Radek Fialka! Dvaadvacetiletý hráč se
tak podílel na výhrách nad Ázerbájdžánem, porážky s
Tureckem však ani on neodvrátil. Právě ty rozhodly o
tom, že výš šli nakonec Turci, Fialka a spol. se museli
spokojit s nepostupovým druhým místem.
Antalya (Turecko),
Bratislava (Slovensko),
Prostějov/jim
„Jsem rád, že jsem se toho
mohl zúčastnit, byla to další
dobrá zkušenost. Škoda, že
se nám nepodařilo naplnit
naše ambice, na Turecko
jsme ale nestačili. Snad nám
to vyjde příště,“ ohlížel se
Fialka za další absolvovanou
reprezentační
akcí.

Trojice Slovensko, Turecko a
Ázerbájdžán se prostřednictvím
dvou turnajů utkala o jedno
postupové místo. V tom prvním
měli výhodu domácího prostředí
ragbisté Turecka, té také v Antalyi bezezbytku využili. Celý
podnik odstartoval duelem
domácího výběru se Slovenskem a přes veškerou snahu
Slováků se nejednalo o velké
drama. Po poločase sice ještě
platil stav 12:6, pak však domácí

zabrali a i díky celkem šesti
úspěšným pokládkám nakonec
zvítězili 34:6.To druhý duel již
Fialkovi a jeho spoluhráčům
vyšel lépe. Proti mužstvu z pomezí Evropy a Asie se nenechali zaskočit stavem 0:3 ani 5:6
a ještě do konce poločasu otočili
na 12:6. A ve druhém poločase
si už náskok v klidu hlídali a
stále navyšovali, až se zrodil
konečný výsledek 25:16. Tím
Slováci de facto rozhodli, že
na úvod skončí druzí a jejich
soupeř třetí, což také nakonec
potvrdil závěrečný duel. V něm
si s bývalou součástí Sovětského
svazu poradili i domácí ragbisté
- zvítězili zcela jasně 53:3. Velice
podobně dopadl i druhý turnaj,
jejž pořádala Bratislava. Slováci
i napodruhé zdolali Ázerbájdžán
a drželi tak chvíli naděje na
postup. Po velmi těsném

V plné síle. Radek Fialka (v dolní řadě druhý zleva) je pevnou součástí slovenské reprezentace, mimo to hraje i kopanou za Nezamyslice. Foto: internet
poločase 6:5 totiž ten druhý
zvládl Fialka se svými kolegy
ještě lépe a na konci utkání tak
platil stav 18:10. Pouze do
utopie se však postupové sny
přesunuly po výhře Turků 31:3.
Na závěr by totiž Slováci museli
nad Turky zvítězit alespoň
o devětadvacet bodů, což mělo
k realitě hodně daleko. Reprezentaci Slovenska se sice podařilo

ujmout vedení 3:0, poté však
Turci položili první z devíti pětek
a již po poločase to bylo 3:31. Na
překvapení tak nedošlo, naopak
národní výběr země s přibližně
pětasedmdesáti miliony obyvatel
své vedení neustále navyšoval
a vyhrál nakonec 55:3. Do divize 2D tak postoupilo Turecko,
opačným směrem se naopak vydalo Finsko. V příštím ročníku

Nekompromisní sport. Radek Fialka (s číslem 10) právě zastavuje
jednoho z protihráčů a přispívá tak k slovenskému vítězství. Foto: internet
Evropského poháru národů se
tak Slováci o postup výš střetnou
s Ázerbájdžánem a Finskem,
a pokud si svou dosavadní
výkonnost udrží i Radek Fialka
a budou se mu ve větší míře než
dosud vyhýbat zranění, neměl by
u toho chybět ani on. Nejbližší
reprezentační akcí pro Fialku
patrně bude mistrovství Evropy
divize „B“ v sedmičkovém ragby,

kde dojde i na pikantní derby. Ve
skupině „A“ severní skupiny se
totiž vedle Estonska a Běloruska
utká Slovensko i s pořádající
Českou republikou. Skupinu „B“
pak tvoří Norsko, Lucembursko,
Bosna a Hercegovina a Island.
Nejlepší dva z každé skupiny
postoupí do semifinále a budou
pokračovat v bitvě o jedno postupové místo do divize „A“.

ŠIPKAŘI ZAHÁJILI sezónu prvním turnajem Master Korfbalisté potrápili obhájce titulu, na Kolín ale nestačili
a prostějovský Jiří Malíšek bodoval na všech frontách
Olomouc/pk - Restaurace Atlant hostila první turnaj Master v moderních elektronických
šipkách v právě začínající sezóně jednotlivců a dvojic. Do šipkařského centra v Olomouci si
našlo cestu na sto třicet šipkařů
a šipkařek, aby společně bojovali o první body, na jejichž
konci je čeká sportovní trofej,
finanční odměna a pozvánka
do reprezentace České republiky. Hned v úvodu turnaje Českomoravský šipkový svaz předával
ceny Bingo za uplynulý rok a také
ceny Harrows activity pro nejaktivnější hráče. „Nejlepším hráčem
Českomoravského šipkového
svazu pro rok 2013 v individuální
soutěži Bingo (nejvyšší počet hozených trojnásobků na tři šipky)
se stal prostějovský Robert Vymlátil, oblékající dres družstva
Pitbulls Prostějov, před Pavlem
Šroubkem z družstva Zlatá koule Olomouc. Třetí příčka patří
Juraji Holubovi z družstva Dobří
bobři Olomouc. Čtvrté místo putuje opět do Prostějova zásluhou
Romana Šmudly z týmu Vetřelci
Prostějov. Pátá pozice, odměněná polokošilí Klubu Bingo a dárkovým balíčkem, který věnovala
firma ČDS Trading Prostějov,
putovala do Vsetína zásluhou
Vlastimila Jaška,“ prozradil Večerníku Zdeněk Špička z ČDS
Trading.Aby cen pro prostějovské šipkaře nebylo málo, přišli

Prostějované vládli. Nejlepší trojice harrows darts activity, zleva Jiří
Malíšek, Milan Zapletala Marek Lihotský
Foto: archiv Večerníku
si na pódium pro cenu Harrows
Dart Activity tři hráči z Prostějova. A hned pro první tři místa
v pořadí Milan Zapletal, Marek
Lihotský a Jíří Malíšek. Společně
oblékají dres týmu Zavadila o
Jedličky Čechovice a společně
si odnášejí poukazy na nákup
šipkového zboží. Pojďme zpět
k turnaji. „Olomoucký Pavel
Šroubek spolu s Jurajem Holubem nedali nikomu šanci a
turnaj dvojic suverénně vyhráli
před další olomouckou dvojicí Lukáš Koudelka a Dalibor
Krejzlík. Třetí místo patří dvojici Jiří Malíšek a Petr Jeníček,“
prozradil další z organizátorů
Radek Smola. „V turnaji jednotlivců zasáhlo do hry stodeset
hráčů. Nejvýše se svou hrou prosadil hráč Zlaté koule Olomouc
Pavel Šroubek, který ve finále

porazil svého dablového kolegu
a hráče týmu Dobří bobři Olomouc Juraje Holuba. Třetí místo
v tomto skvěle hráčsky obsazeném turnaji obsadil Jiří Malíšek
z družstva Zavadila o Jedličky
Čechovice,“ přidal Smola. Další
informace o turnaji a výsledky
najdete na již dobře známé adrese www.sipky.org popřípadě na
Facebooku – Českomoravský
šipkový svaz. „Závěrem dovolte
poděkovat kolektivu v Restauraci Atlant, rozhodčím a pořadatelům, firmě ČDS Trading Prostějov
poskytující spolehlivé originální
šipkové automaty značky Magic
Dart a v neposlední řadě našemu
generálnímu mediálnímu partnerovi šipkového sportu na Moravě
Prostějovský Večerník za jejich
výbornou spolupráci,“ dodal Zdeněk Špička

Ze Smržic až na legendární Letnou
Prostějov/jim - Má před sebou kariéru jako hrom. řeč je
o dvanáctileté Viktorii Suchánkové, která válíá fotbal
nejen s kluky, ale i za holky
pražské Sparty!
„Mohu o ní říct jen to nejlepší.
Fotbal má hrozně ráda a všeobecně je sportovně založená. Má
potřebnou morálku a chuť vítězit
v každém zápase. Dokáže se vyrovnat klukům a nikdy nechtěla
žádné úlevy, je rovnoprávným členem družstva,“ pěl na dvanáctileté
děvče slova chvály její prostějovský trenér Pavel Musil.
Cení si na ní zejména přímočarosti
a tahu na bránu, veskrze pozitivně
hodnotí ale i další prvky jejího
herního projevu. „Umí přejít jeden
na jednoho, zvládá náběhy, centry
i zpracování a nebojí se žádného souboje. Nemá problém si to
rozdat ani s fyzicky vyspělejšími
hráči a podařilo se nám hodně
zapracovat na psychice, takže je

schopna soustředit se na hru a nenechat se vykolejit nepříznivým
výsledkem. Nebude mít problémy
ani na velkém hřišti mezi staršími žáky,“ představil studentku
prostějovského Gymnázia Jiřího
Wolkera.
Talentovaná fotbalistka je ovšem
rovněž zdatná atletka, jednou
týdně dojíždí na tréninky do Olomouce. „Dělá překážky, dálku
a sprinty. V překážkách měla loni
nejlepší čas v republice, v dálce
skočila přes pět metrů a byla druhá na olympiádě dětí a mládeže,
přestože závodila s dívkami o rok
staršími,“ pochlubila se maminka
úspěšné sportovkyně Kateřina Suchánková.
A když byla ještě v přípravce
s Čelechovicemi na turnaji
v malé kopané, všimla si jí
i Sparta. S pražským týmem pak
získala dva mistrovské tituly
v přípravkách a loni její tým ve
finále až na penalty padl se Zbro-

jovkou Brno. Před pár týdny se jí
pak podařilo přispět k výhře na
velkém halovém turnaji Praga
Cup. „Nejhorší to bylo dva roky
zpět, to hrála za Čechovice, 1.SK
Prostějov i Spartu a měla celou
zimu plné víkendy. Teď už je to
volnější, protože do Prahy jezdí
přes rok jen na několik zápasů,
v zimě na turnaje a v létě na republikové finále,“ zmínila.
Domovským klubem Viktorie
Suchánkové jsou Smržice, odtud
se před pár lety vydala do Čechovic. V jejich dresu se stala nejlepší hráčkou oblastního kola E.ON
Junior Cupu a vyhrála tak týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra Čecha. „Byl to velký zážitek.
Trvalo to jeden týden a jeden den
s nimi byl od rána až do večera
i Petr Čech. Působil velmi sympaticky a absolvoval s nimi dva
tréninky, focení, autogramiádu
i tiskovku,“ zavzpomínala Kateřina Suchánková.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 780 Kč

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

Platí pouze do
26. ledna 2014

více na strana 21

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

Prostějov/jim - Korfbalové
cel-ky dospělých za sebou
mají poslední domácí zápasy
této sezony. Proti obhájci titulu z Kolína podaly extraligový
„A“-tým i ligová rezerva povedené výkony, v derniéře před
vlastními fanoušky se však ani
v jednom případě bodů nedočkali. I po předehrávce sedmého kola tak v obou případech
zůstávají na pátém místě, na
vytoužené čtvrté místo ztrácí
„áčko“ tři kola před koncem
čtyři body. Extraligoví hráči
SK RG Prostějov měli v hlavách
podzimní debakl 12:31 se stejným soupeřem, když úzký kádr
tehdy odpadl zejména ve druhém poločase. Soupeř totiž mohl
těžit z plné lavičky, často střídal
a fyzička mu výrazně pomohla. Odveta však byla i z tohoto
pohledu diametrálně odlišná,
Středočeši totiž dorazili pouze
se čtyřmi hráčkami a pěti hráči.
„Naším cílem bylo hrát zápas
v klidnějším tempu, čemuž se
soupeř přizpůsobil. Celý zápas
se nám dařilo střelecky a využívali jsme každou příležitost
ke vstřelení koše. Až do dvacáté
minuty jsme opět drželi vyrovnaný stav, bohužel v posledních
pěti minutách prvního poločasu
soupeř odskočil,“ popisoval

úvodní část střetnutí kouč domácího výběru David Konečný.
Do čtyřbodového vedení Kolínu
podle něj pomohly zejména prostějovské chyby v obraně. A tento rozdíl se nakonec ukázal být
rozhodujícím. „Druhý poločas
totiž opět pokračoval ve střelbě
z obou stran. I když jsme uhráli
dílčí remízu 7:7, na vítězství to
nestačilo,“ smiřoval se s realitou
Konečný. Zápas ligy rezerv se
již tradičně odehrál ve volnějším
tempu. Oba týmy si poklidně
zahrály a příjemně zastřílely,
více se opět dařilo Kolínu. Ten
si hned v úvodu vytvořil tříbodový náskok, který plynule
navyšoval až do konce utkání.
Celkově tak Prostějovští dokázali svému soupeři nasázet
plných pětatřicet košů, přesto
to ani na jeden bod nestačilo. „Jsem velmi rád, že jsme
utkání hráli až konce zápasu
bez větších výkyvů v tempu
a ve střelbě. Dvacet vstřelených
košů ‚áčka‘ je pro nás velmi
pěkným počinem, opravdu se
nám střelecky dařilo. Velmi se
mi líbilo i nasazení a atmosféra
v našem týmu, fungovalo stálé
povzbuzování, pozitivní přístup
a snaha hrát koncentrovaně celý
zápas,“ měl Konečný i přes nepříznivé výsledky důvody k ra-

VÝSLEDKY

Skupina „A“
SK RG Prostějov „A“ – VKC Kolín „A“ 20:24 (13:17)
Sestava a koše Prostějova: Vyroubal 7, Uherka 1, Lešanská, Zelinková 1 – T. Marek 5, Lužný 4, Nasadilová 2, Šťastná. Střídali
M. Marek, Schönfeldová. Trenér: David Konečný.
Skupina „B“
PSK RG Prostějov „B“ – VKC Kolín „B“ 15:21 (8:11)
Sestava a koše Prostějova: Vyroubal 7, M. Marek 1, Lešanská 1,
Schönfeldová – T. Marek 3, Lužný 2, Nasadilová 1, Šťastná. Střídali Uherka, Zelinková. Trenér: David Konečný.
TABULKA ČESKÉ KORFBALOVÉ EXTRALIGY
1. VKC Kolín
7 6 0
1 173:124 12
2. KCC Sokol Č. Budějovice 6 5 0
1 142:105 10
3. KK Brno
6 4 0
2 123:108 8
4. Modří Sloni Znojmo
6 3 0
3 113:109 6
5. SK RG Prostějov
7 1 0
6 114:162 2
6. SKK Dolphins Prievidza 6 0 0
6 101:158 0
TABULKA KORFBALOVÉ LIGY REZERV
1. VKC Kolín
7 6 0
1 141:115
2. KCC Sokol Č. Budějovice 6 5 0
1 137:86
3. KK Brno
6 4 0
2 125:77
4. Modří Sloni Znojmo
6 2 0
4 88:106
5. SK RG Prostějov
7 2 2
5 88:128
5. SKK Dolphins Prievidza 6 0 0
6 73:140
dosti. Podstatné podle něj také
bylo, že si tým věřil a nechtěl
na domácí půdě dostat výprask.
Naopak rezervy stále vidí v aktivitě a přesnosti střelby i defenzivní práci. „Zlepšit se můžeme
stále v oblasti asistence a pomoci
spoluhráči s míčem. Slabinu vi-
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dím v obraně, na kterou potřebujeme více času a pravidelnost v
trénování. Myslím si, že právě
v obraně nejvíce ztrácíme proti elitní čtveřici extraligových
týmů,“ domnívá se hlavní trenér
dospělých SK RG Prostějov David Konečný.

Cyklisté reprezentují Prostějov i v dalekém Mexiku
Z Nizozemska přivezli jezdci SKC dvě medaile,
v Berlíně se jich představí hned sedm

Apeldoorn (Nizozemsko)
Guadalajara (Mexiko)
Prostějov/jim,oš
Napilno mají v těchto dnech
členové SKC TUFO Prostějov.
Trio mladíků se v uplynulých
dnech vrátilo z úspěšné mise
v Nizozemsku, polská posila
Wojciech Pszczolarski právě
dokončila závody na posledním závodě Světového poháru
v mexické Guadalajaře, již ve
čtvrtek pak odstartuje 103. berlínská šestidenní, na jejíž start
se postaví rovněž Jakub Filip,
Luděk Helis, Viktor Vrážel, Luděk Lichnovský. Christopher
Imrek, Wojciech Pszczolarski
a Martin Šmída.

V Apeldoornu dojel Helis
druhý a třetí
Česká dráhová reprezentace juniorů má za sebou první letošní
zahraniční výjezd a v jeho sestavě nechyběla ani trojice zástupců
SKC TUFO Prostějov. Ti se na
tradičních mezinárodních závodech v nizozemském Apeldoornu předvedli ve velmi dobrém
světle, přitom již tradičního reprezentanta Luďka Helise doplnilo duo debutantů v národních
barvách Daniel Chytil a Veronika
Pěčonková.Ve výborném světle
se předvedli sprinteři brněnské
Dukly, jejichž barvy hájí i bývalé
členky prostějovského sportovního centra mládeže Ema a Sára
Kaňkovské, avšak velice pozitivně na sebe upozornil i prostějovský Luděk Helis. Ten se nejprve
v sobotu umístil na čtvrtém místě

ve scratchi, především pak ale na
výtečném třetím místě v bodovacím závodě. Společně s týmovým kolegou Danem Chytilem
pak obsadili třinácté místo v madisonu, tedy bodovačce dvojic.
V neděli pak Luděk na své výsledky navázal a ve vylučovacím
závodě si vedl ještě lépe – vyjel si
druhé místo. Opět s Danem pak
byl dvanáctý v madisonu. Dan
Chytil především sbíral cenné
zkušenosti, vedle zmíněných
startů v madisonu, obsadil čtrnácté místo ve scratchi i ve vylučovačce. Zúčastnil se i atraktivních
závodů za dernami, v nichž však
ze své rozjížďky nepostoupil.
Veronika Pěčonková startovala
mezi juniorkami, ačkoliv věkem
ještě patří mezi kadetky. Potýkala se tak i se závodnicemi o dva
roky staršími. Stejně jako Dan
především sbírala zkušenosti
a ve scratchi i ve vylučovačce obsadila patnácté místo, bodovačku
pak dokončila jako dvaadvacátá.
Společně s další kadetkou Emou
Kaňkovskou si pak dojela pro
čtvrté a šesté místo v madisonu.
Veronika si vyzkoušela i závod
za dernami, kde však stejně jako
Dan nepostoupila ze své rozjížďky.

Pszczolarski cestoval
až do Střední Ameriky
Závodník SKC TUFO Prostějov
Wojciech Pszczolarski startoval
o uplynulém víkendu na posledním podniku Světového poháru
aktuální dráhové sezony, který
se uskutečnil v mexické Guadalajaře. Lednová posila se nejprve

v silně obsazeném bodovacím
závodě umístila na čtrnáctém
místě, dále ho ještě čekal stíhací
závod a madison. Výsledky těchto disciplín ještě nebyly v době
psaní článku k dispozici.

Berlínská šestidenní
se silným prostějovským
obsazením
Již tento čtvrtek 23. ledna odstartují 103. berlínské šestidenní.
Tato událost by neměla uniknout
pozornosti prostějovských sportovních fanoušků, neboť cyklistů SKC bude na berlínském
velodromu závodit opravdu
hodně. V kategorii UIV talents
se jich představí hned šest, v závodech mládeže pak ještě jeden!
K Jakubovi Filipovi postaví
trenér Michal Mráček Luďka
Helise, Viktor Vrážel se tentokrát představí ve dvojici s Luďkem Lichnovským. Christopher
Imrek bude stejně jako na předchozích šestidenních startovat
ve dvojici se svým rakouským
kolegou Tobiasem Wauchem

a Wojciech Pszczolarski se
svým kolegou z polské reprezentace Rafalem Jeziorksim.
V závodech mládeže bude startovat prostějovský kadet Martin
Šmída. „Vyjma Pszczolarskiho
se zdá, že nejlepší formu má
v současné době Vrážel. Uvidíme, jak si mu povede ve dvojici
s Lichnovským, výkonnostně
mají na to, aby udělali dobrý
výsledek, ale na druhé straně pro
Vrážela to bude premiérový start
na šestidenních a Lichnovský
těch zkušeností zatím také moc
nemá,“ věří v příjemný pohled
na výsledkovou listinu Michal
Mráček. Jakub Filip je podle
něj vynikající po technické a
taktické stránce, bohužel ještě
není v takové formě, jak by si
přál. Kromě Pszczolarského a
Imreka se všichni prostějovští
závodníci připravovali na dráze
v Praze-Motole. Průběžné výsledky z Berlína můžete sledovat na webu www.skcprostejov.
cz, informace vám rovněž přineseme v následujícím vydání
Prostějovského Večerníku.
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA 1.SK PROSTĚJOV ODSTARTOVALA Gólmanskou jedničkou
V sobotu odehraje „eskáčko“ první zápas v Hranicích

Prostějov/tok - Přestože nás kalendář vehementně přesvědčuje
o tom, že je polovina ledna, počasí spíše naznačuje, že tu máme
jaro. Ještě že se řídíme podle kalendáře, protože v opačném případě by fotbalisté museli bez přípravy naskočit přímo ze zimního
volna do náročných soutěžních
zápasů. A to by asi nedopadlo
dobře... Takhle má tým 1.SK
Prostějov pod taktovkou dvojice
František Jura - Roman Popelka na kvalitní přípravu více než
dva měsíce.
Ve středu 15. ledna okolo půl páté
odpoledne se do šatny prostějovského stadionu Za Místním nádražím začali trousit první hráči.
A zajímavostí bylo, že na hřišti
rychlý bek Pavel Krejčíř naopak
dorazil mezi posledními. Generální sportovní manažer klubu
a hlavní trenér „A“-týmu František Jura nakonec přivítal čtrnáct
borců základního kádru, mezi nimiž již nebyla trojice zkušených
plejerů Hunal, Pospíšil a Kazár,
která ukončila své zdejší angažmá. Omluven byl zastupující
kapitán Tomáš Mazouch, naopak
přítomen byl Aleš Rus, který má
po návratu z hostování v Určicích

absolvovat s týmem zimní přípravu a bojovat tak o místo v kádru
účastníka MSFL. Pro doplnění se
pak s „áčkem“ začalo připravovat
i několik hráčů juniorky - Roman
Kamený, Marek Hloch a Lukáš
Petržela.
Zpovzdálí pouze přihlíželi dva
rekonvalescenti. Aleš Rus má
problémy s vazy a je tedy otázka, kolik zimní přípravy zvládne.
Nadějný obránce, který na podzim zářil v určickém dresu a nyní
má bojovat o místo v kádru účastníka MSFL, sice hodlá příští týden zkusit trénink, podobná zranění ale potřebují čas na doléčení.
Opatrně se rozhýbával rovněž
druhý gólman Zdeněk Kofroň,
jež po skončení podzimní části
strávil několik dnů v prostějovské
nemocnici a vzhledem ke zdravotním trablům neurologického
charakteru musí zvyšovat zátěž
velmi zvolna.
Po nezbytných organizačních
pokynech se všichni přesunuli na
umělý trávník, kde před avizovaným fotbálkem začala tvrdá kondiční příprava. Není se co divit,
fyzické testy na sportovní klinice
Agelu jsou za dveřmi a během
nadcházejícího týdne jej absol-

Konice se stane
klenovická „dvojka“

Pánové, začínáme. Generální sportovní manažer 1.SK Prostějov František Jura (na snímku zády)
dohlíží na úvodní tréninkovou jednotku zimní přípravy „A“-týmu, která proběhla uprostřed minulého
týdne.
Foto: Tomáš Kaláb
vují všichni hráči. Ještě předtím
čekali na hráče „eskáčka“ dva
tréninky a víkendové volno.
V tomto týdnu má lodivod Jura
pro své ovečky v plánu čtyři tréninkové jednotky.
O tom, jak na tom jednotliví
borci skutečně jsou, vypoví jednak zmíněné zdravotní testy,
v hlavní řadě pak přípravná

utkání. To první se uskuteční
v sobotu 25. ledna od 11.00 hodin na hřišti divizních Hranic
na Moravě. Ty jsou sice v tabulce po podzimu až na desátém
místě, o vyrovnanosti účastníků
skupiny „E“ ale vypovídá, že
na čtvrté Určice ztrácejí pouze
čtyři body. Hranický tým má evidentně problémy v útočné fázi,

o čemž svědčí nejmenší počet
vstřelených branek spolu s Přerovem, Šumperkem a Brumovem.
Předností bude spíše obrana, která prověří povánoční střelecký
apetit forvardů Machálka a Krče.
Druhý přípravný zápas odehraje
„eskáčko“ v první únorový den
na půdě druholigového Frýdku-Místku.

Klenovice na Hané, Konice/jim - Pouze sto osmdesát dva minut - tedy dva
a kousek utkání - hájil během podzimní části bránu
Klenovic Miroslav Rec. I
přesto se ale aktuální gólmanská dvojka, která se v
uplynulých měsících vracela
po dlouhém zranění, pravděpodobně dočká angažmá
ve vyšší soutěži. Na konci
ledna totiž nastupuje do přípravy Sokola Konice a I.A
třídu Olomouckého KFS
tak může nahradit za krajský přebor.
„Chce si zkusit vyšší soutěž,
věří si i na divizi. Jedničkou
je u nás Kuba Polák, k němu
tak nyní budeme hledat zkušenějšího brankáře na pozici
dvojky, který by ho mohl
v případě nutnosti zastoupit,“
prozradil překvapivou zprávu
trenér klenovického Sokola
Petr Navrátil, jenž mužstvo
na podzim dovedl ke druhé-

mu místu v soutěži jen bod za
vedoucí Opatovice.
Informaci o zamýšleném
transferu potvrdil i konický
kouč Roman Jedlička, jenž by
se tak mohl dočkat vyjasnění
jednoho z otazníků. Dlouholetá jednička Peter Kmecik totiž bude i nadále hostovat ve
Valašském Meziříčí, Vojtěch
Nakládal dal přednost Slatinicím, Petr Machač je po operaci, Pavel Mühlhauser má
prý namířeno do zahraničí
a neúspěšné byly i snahy zlákat zpět zkušeného Antonína
Hradila, jenž působí v roli
hrajícího trenéra ve Ptení.
„Ano, je tomu tak, Rec by měl
k nám přijít. Jsme domluveni
s ním i s Klenovicemi, vyzkoušíme ho a ať se ukáže.
Stejně ale musíme získat ještě
druhého gólmana, s jedním
nemůžeme jít do jara,“ vyjádřil se na Recovu adresu Jedlička, pro něhož je to tak alespoň
jedna dobrá zpráva.
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Plány přípravy regionálních oddílů v kostce

Prostějovsko/jim - Zimní spánek fotbalovým oddílům pomalu končí a začínají se rozbíhat přípravy na zbytek sezony.
V některých klubech již začali, v ostatních se tak stane v
nejbližších dnech či týdnech.
V následujících řádcích tak
přinášíme souhrn změn, které
se od konce podzimu v jednotlivých týmech udály, a nástin
přípravy na jaro včetně domluvených přáteláků.

TJ Sokol Určice
Hráčské změny: Odešli
Ivo Zbožínek s Alešem
Rusem, s Konicí se naopak jedná
p
o příchodu
Martina Schöna.
Zimní příprava: „Začínáme 20. ledna a trénovat
budeme čtyřikrát týdně – v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Jednou týdně bude běh či posilovna,
jednou tělocvična v Klenovicích, dvakrát budeme na našem
hřišti, nebo na umělé trávě v Prostějově. O víkendech pak budeme hrát přáteláky,“ popsal týdny
zbývající do počátku jarní části
lodivod Určic Evžen Kučera.
Přátelská utkání: neděle
26. ledna: Zábřeh – Určice (UT Sigma Olomouc), sobota
8. února: Kojetín – Určice (UT
Chropyně), středa 19. února:
Uničov – Určice, sobota 22.
února: Určice – Blansko (UT
Prostějov), sobota 1. března:
Rousínov – Určice (hřiště
Vyškov), sobota 8. března:
Šternberk – Určice, sobota 15.
března: Morkovice – Určice.

FC Kralice na Hané:
Hráčské změny: Do přípravy se zapojili mladíci Kopečný, Machynek a Vlach, na
odchodu je naopak pravděpodobně Marek Pořízka.
Zimní příprava: „Již trénujeme, k dispozici máme
umělku v Prostějově, kam je to
jen pár kilometrů, a nikam nepocestujeme, nebudeme ani dělat
soustředění,“ zmínil kralický trenér Petr Gottwald.
Přátelská utkání: sobota
22. února: Konice – Kralice
na Hané, sobota 1. března: 1.SK

Prostějov U19 – Kralice na Hané,
sobota 8. března: Rousínov –
Kralice na Hané (Vyškov), víkend 15. - 16. března: Lipová –
Kralice na Hané. V plánu jsou
ještě zápasy o víkendech 8. - 9.
a 15. -16. února.

Sokol Konice:
Hráčské změny: Hostování skončilo Pavlu Krylovi i
Milanu Čižmarovi, Tomáš Řehák
je na rok mimo hru, na odchodu
jsou i Jan Bednář, Martin Schön,
Pavel Mühlhauser. Z hostování se
naopak vracejí Michal Drešr a
Jan Burget, do přípravy se zapojí
i Miroslav Rec.
Zimní příprava: „Začínáme v pondělí 27. ledna,
bude ale záležet na účasti. Pokud
jich přijde pět šest, má cenu rozsvítit hřiště? Fyzické věci si zřejmě budou muset všichni odsloužit sami a šli bychom jen na
herní věci. Od 15. února pak
máme v plánu přáteláky, se soupeři jsme domluveni a mělo by
se hrát každý víkend. Kdyby nás
ale mělo chodit málo, tak by to
bylo nečestné a nesportovní vůči
soupeři a zredukovali bychom
to,“ prozradil kormidelník Konice Roman Jedlička.
Přátelská utkání: sobota
15. února: Konice – Nové
Sady, sobota 22. února: Konice
– Kralice na Hané, sobota 1.
března: Konice – Polička, sobota
8. března: Konice – Klenovice
na Hané, sobota 15. března: Konice – Litovel, sobota 22. března: Konice – 1.SK Prostějov
U19, sobota 29. března Konice
– 1.HFK Olomouc U19.

novat v pondělí, středu i pátek,
27. února pak odjíždíme na
čtyřdenní soustředění do Mutěnic,“ přiblížil klenovický trenér
Petr Navrátil.
Přátelská utkání: neděle
16. února: Kojetín – Klenovice na Hané (UT Chropyně),
sobota 8. března: Konice – Klenovice na Hané, sobota 15. března: 1.SK Prostějov U19 – Klenovice na Hané, sobota 22.
března: Bělkovice – Klenovice
na Hané (UT Sigma), v plánu je
i zápas v sobotu 29. března.

TJ Sokol Čechovice:

ku z posledních let, tedy tréninky dvakrát týdně a vše v domácích podmínkách. Sehrajeme
pouze dva přáteláky, sezona je
totiž dlouhá, nemusíme nikoho
zkoušet a chceme šetřit síly na
soutěžní zápasy,“ informoval
trenér Hané Daniel Kolář.
Přátelská utkání: sobota
22. března: Haná Prostějov
– Plumlov, v plánu je ještě jeden
zápas.

TJ Sokol v Pivíně:
Hráčské změny: Zůstávají Svozil, Frýbort, Martinec i Labounek, do přípravy se
zapojí rovněž dorostenci Donát
s Makošem. Odchody v plánu
nejsou, příchody cizích hráčů
také ne.
Zimní příprava: V úterý
21. ledna začínáme s přípravou, trénovat budeme čtyřikrát týdně – v úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Dá se totiž
předpokládat, že vždy někdo
nebude moci, a cílem je něco odběhat. Od středy 12. do neděle
16. března pak jedeme na soustředění do Boskovic,“ shrnul
zimní plán kouč Pivína Jaroslav
Svozil.
Přátelská utkání: neděle
16. února: Olšany u Prostějova – Pivín (UT Chropyně),
neděle 23. února: Určice „B“ –
Pivín (UT Chropyně), sobota 1.
března: Smržice – Pivín (UT
Chropyně), neděle 9. března:
Čechovice – Pivín (UT Chropyně), neděle 23. března: Pačlavice – Pivín (UT Morkovice).

Hráčské změny: Matěj
Hatle odchází do Klenovic, Machynek s Vlachem začali
přípravu v Kralicích, Peka šel
studovat policejní školu do Prahy. Příchody jsou v jednání.
Zimní příprava: „Přípravu jsme již zahájili, budeme trénovat třikrát týdně. Jednou v Čechovicích, jednou na
umělce 1.SK, jednou v tělocvičně a posilovně na Sídlišti
Svobody. V plánu je ještě začátkem března malé soustředění v
Jeseníkách, to by se konalo od
čtvrtka do neděle,“ rozfázoval
zimní čas čechovický kouč Milan Nekuda.
Přátelská utkání: sobota
15. února: 1.SK Prostějov
U19 – Čechovice, neděle 23.
února: Hněvotín – Čechovice
(UT Sigma Olomouc), sobota
1. března Bělkovice – Čechovice (UT Sigma Olomouc), neděle 9. března Pivín – Čechovice
(UT Chropyně), sobota 15.
SK Lipová
března 1.HFK Olomouc „B“ Hráčské změny: O podoČechovice, neděle 23. března:
TJ Sokol
bě kádru se bude teprve
Olšany u Prostějova – ČechoviKlenovice na Hané:
j
ce. Jedná se ještě o soupeři na jednat.
Hráčské změny: Gólman- neděli 30. března.
Zimní příprava: „Chtěli
ská dvojka Miroslav Rec
bychom začít v polovině
TJ Haná Prostějov:
jde zkusit štěstí do Konice, posiúnora, trénovat dvakrát týdně a
Hráčské změny: Vše je v doplnit to přáteláky. Do té doby
lou je Matěj Hatle a po zranění
jednání, rýsuje se ale pří- se hráči budou udržovat indivise zapojí přerovský mladík Tomáš Odložil. Marek Borovský chod jednoho až dvou hráčů. Po duálně, třeba prostřednictvím
nakonec neodchází, takže Vít zraněních by se navíc měli vrá- sálovky,“ poznamenal kouč LiKopečný zamířil do Kralic.
p Pavel Růžička.
tit Pavel Trnavský a Michal pové
Zimní příprava: „Startu- Chum.
Přátelská utkání: Víkend
Zimní příprava: „Poprvé
jeme 5. února, kluci ale
15. - 16. března Lipová –
se sejdeme druhý týden v Kralice na Hané, další zápasy
díky sálovce jsou v pohybu.
Prvních čtrnáct dní budeme tré- únoru a absolvujeme naši klasi- ještě nejsou definitivní.

TJ Sokol
Vrchoslavice 1946:

Hráčské změny: Žádné
změny nejsou v plánu.
Zimní příprava: „Budeme se scházet od prvního
únorového týdne, a sice dvakrát
týdně. Absolvujeme třídenní
soustředění určené zejména na
stmelení kolektivu na Trojáku u
Bystřice pod Hostýnem,“ přiblížil vrchoslavický lodivod
Roman Šmíd.
Přátelská utkání: sobota
8. února: Záříčí – Vrchoslavice (turnaj v Chropyni), sobota 15. února: Vrchoslavice –
Němčice nad Hanou (turnaj v
Chropyni), sobota 22. února:
Vrchoslavice - Lutopecny (turnaj v Chropyni), neděle 2. března: Vrchoslavice - Lobodice
(turnaj v Chropyni), sobota 15.
března: utkání v Chropyni o konečné umístění. V plánu jsou
ještě duely na zbývající březnové víkendy.

TJ FC Kostelec na Hané:
Hráčské změny: Kádr zůstává pohromadě, nikdo
neodchází a o případných posilách se teprve jedná.
Zimní příprava: „Začínáme v pátek 31. ledna, protože sezona startuje až v dubnu.
Nechceme to zbytečně hrotit, navíc hráči se udržují v kondici sálovkou. Budeme trénovat dvakrát
týdně a na počátku března je v
plánu čtyřdenní soustředění v Jaroměřicích,“ nastínil kostelecký
trenér Petr Walter.
Přátelská utkání: sobota
15. března: Jesenec – Kostelec na Hané (UT Holice, nebo
přírodní tráva), cílem je sehrát
celkem čtyři přáteláky.

TJ Sokol Mostkovice:
Hráčské změny: Nikdo
neodchází a cílem je posílit
o dva hráče. Vše je ale otevřené,
protože některé oddíly ještě nezačaly s přípravou, a jasno bude asi
až v únoru.
Zimní příprava: „První
trénink jsme měli v pátek
17. ledna, budeme se scházet

Ještě dva měsíce. Boje o jarní body vypuknou až na přelomu
března a dubna, týmy tak pomalu zahajují přípravu. Foto: Jiří Možný
dvakrát týdně na dvě hodiny. V
plánu je běh v Mostkovicích a u
přehrady, kruhové tréninky a posilovna, měsíc a půl dlouhá
makačka pak vyvrcholí na přelomu února a března pětidenním
soustředěním v Jeseníkách, kde
je v plánu mimo jiné šestnáctikilometrový běh na Rejvíz. Začíná
se až v dubnu, takže teprve březen bude ve znamení herních činností,“ podělil se o své představy
kouč Mostkovic Jiří Kamenov.
Přátelská utkání: neděle
23. února: Mostkovice –
Pačlavice (UT Morkovice), v
plánu jsou další tři duely.

TJ Sokol Plumlov
Hráčské změny: Cílem je
udržet hostující hráče, po
zraněních by se měli vrátit plumlovský Jiří Hrstka a hráč 1.SK
Michal Fabiánek. Otázkou je David Gryglák, jenž si obnovil podzimní zranění, a Martin Peka.
Zimní příprava: „Zatím
máme zimní spánek a probíhají pouze jednání o posilách,
kde jsme ale závislí na vyšších
soutěžích. Začneme až v únoru,
tréninky proložíme přáteláky na
umělce v Prostějově,“ usmíval
se plumlovský sekretář František Kocourek.
Přátelská utkání: sobota 1.
března: Plumlov – Protivanov (UT Prostějov), sobota 8.
března: Plumlov – Otinoves (UT
Prostějov), sobota 15. března:

Plumlov – Slavonín (UT Prostějov), sobota 22. března: Haná
Prostějov – Plumlov, sobota 29.
března: Slatinice – Plumlov.

TJ Haná Nezamyslice:
Hráčské změny: Nic nového, pokud by to ale šlo, tak je
cílem doplnit kádr.
Zimní příprava: „Začali
jsme už v lednu, více běhat
budeme ale až od února,“ zmínil
nezamyslický kouč Drahomír
Crhan.
Přátelská utkání: Budou se
řešit operativně.

FC Hvozd:
Hráčské změny: Kmenoví
hráči Litovle Petr a Filip Coufalové odcházejí hostovat do Červenky, po dlouhodobých zdravotních problémech se naopak vrací
David Grulich a další posilou je
bývalý hráč Konice Michal Pírek.
Zimní příprava: „Hrajeme
sálovku a oficiální přípravu
zahajujeme v pondělí 20. ledna.
Chtěli bychom trénovat třikrát
týdně, budeme kombinovat halu
a běh v okolí Hvozdu a Bouzova. Na soustředění nepojedeme,“ sdělil hvozdecký lodivod
Karel Procházka.
Přátelská utkání: Sobota 8.
března: Litovel – Hvozd
(Uničov), v plánu i zápasy s Přemyslovicemi, které trénuje bývalý kouč Hvozdu Rudolf Švehla, a
Konicí.

Fotbal Extra – 6. díl

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové ohlédnutí

Zimní fotbalová přestávka již započala svou druhou
třetinu a stejně tak postupuje směrem vpřed 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 třeba listováním 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 a po minulém čísle věnovaném
zejména Kralicím na Hané se dostalo i na Sokol
Konice. Slovo dostali ti nejpovolanější – předseda
oddílu Jiří Kučera, trenér Roman Jedlička a nejzkušenější z hráčů Radek Řehák.
V příštím čísle zabrousíme do I.A třídy, kde
Prostějovsko zastupovala po konci Konice „B“ trojice 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.

12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Kozlovice
FK Nové Sady
1. HFK Olomouc „B“
FK Troubky
FC Želatovice
FC Šternberk
FC Kralice na Hané
TJ Medlov
TJ Tatran Litovel
FC Hněvotín
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
Sokol Konice
TJ Sokol Ústí
FC Dolany
TJ Zlaté Hory

Z V R
17 13 3
17 9 6
17 9 3
17 9 3
17 8 3
17 7 5
17 6 5
17 6 4
17 7 1
17 6 3
17 5 5
17 5 4
17 5 4
17 3 7
17 4 4
17 2 4

P
S
B
1 38:12 42
2 43:23 33
5 30:23 30
5 35:34 30
6 35:27 27
5 26:24 26
6 38:36 23
7 29:31 22
9 25:31 22
8 33:27 21
7 31:34 20
8 24:25 19
8 24:38 19
7 23:32 16
9 29:43 16
11 21:44 10

+/(15)
(9)
(3)
(3)
(3)
(2)
(-1)
(-5)
(-5)
(-6)
(-4)
(-5)
(-5 )
(-11)
(-8)
(-17)

PODZIMNÍ TABULKY KRAJSKÉHO PŘEBORU
SOKOL KONICE – HRÁČSKÉ STATISTIKY
Brankaři:
1170
13
360
4
Brankáři:
Pavel MÜHLHAUSER
1080
12
Vojtěch NAKLÁDAL
347
4
Jiří RYP
13
1
Obránci:
Ladislav BÍLÝ
312
10
Jan BURGET
216
4
Filip DREŠR
1248
15
Michal JURNÍK
2
8
Jaromír RUS
1190
14
Martin RŮŽIČKA
1152
14
Radek ŘEHÁK
1438
16
Lukáš VÁCLAVEK
883
14
Záložníci:
Jan BEDNÁŘ
1250
15
Michal DREŠR
90
6
Petr FRANC
3
1
Michal GOTTWALD
51
3
Jakub KOŘENOVSKÝ 1521
17
Tomáš SEDLÁČEK
1320
15
Martin SCHÖN
1309
15
Útočníci:
Petr ANTL
744
14
Milan ČIŽMAR
747
9
Martin KOVÁČ
13
1
Pavel KRYL
454
7
Adam NOVOTNÝ
90
1
Lukáš OLEJNÍČEK
2
3
Tomáš ŘEHÁK
1240
15
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman JEDLIČKA
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
David KREJČÍ
Radim MILER

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. ledna 2014

0
0

3
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
6
0
3
3
6
4

0
0
1
0
0
0
1
0

2
0
0
0
2
0
8

7
1
0
0
3
1
2

1
0
0
0
0
0
0

0
4
0
1
0
0
5

2
4
0
0
1
0
7

0
0
0
0
0
0
1

Poznámka: Za jménem následuje počet odehraných minut, utkání, branek, žlutých a červených karet.
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Na divizní časy se může v Konici pouze nostalgicky vzpomínat, hlavní je nyní zachránit kraj

„Fotbal jde dělat jedině snížením nákladů,“ ROMAN JEDLIČKA: „PO MEJDANU SE MUSÍ VYSTŘÍZLIVĚT“
upozorňuje na složitou ekonomickou situaci konický jednatel Jiří Kučera Konický trenér v otevřeném rozhovoru hodnotí podzim, těžkosti se skládáním kádru i vyhlídky do jara

Podzim 2013 byl pro šéfa
konické kopané Jiřího Kučeru
nesmírně únavný. Problémy
s nedostatkem hráčů vyústily až
ve zrušení „béčka“ v I.A třídě
Olomouckého KFS, povzbudivé nebyly ani výsledky „áčka“
v krajském přeboru. Průběžný
stav po polovině soutěže pro něj
ale nakonec není až tak hrozný,
byť ke spokojenosti mu scházelo
třeba získat tři body ze souboje
s posledními Zlatými Horami.
„Moc se mi to nechce hodnotit...
Bylo nás málo a museli jsme
přemlouvat i dorostence, někteří
navíc hráli s nedoléčenými
zraněními a nemohli podávat stoprocentní výkony. Třeba Pavel
Kryl odehrál tři zápasy a šel na operaci s ramenem, Tomáš Řehák se
v závěru těžce zranil. Byli jsme ale
rádi, že jsme je měli,“ ohlížel se za
útrapami posledních měsíců.
Relativně radost mu naopak udělal
duel v Nových Sadech, přestože
skončil porážkou. „Sice chytal
Radek Řehák, protože jsme neměli
brankáře, byl to ale jeden z našich
nejlepších zápasů,“ zavzpomínal.
A ohledně kádru čeká konické

funkcionáře těžký boj i nyní,
situace není příliš růžová, což dokazuje Kučera právě na Krylově
případě. „V okolí Olomouce je
spousta mužstev, které hrají podobné soutěže. Má to náročné s dopravou, navíc pracuje na tři směny
a musí se mu hodně chtít dojíždět,“
vypíchl zkušený funkcionář faktory, které nehrají Konici do karet.
V podzimní části se navíc celý klub
musel vyrovnat s tím, že nad Zlatými Horami nevyhraje kontumačně,
ale že dojde na náhradní termín. Při
něm se pak zrodila pro hosty ze
severu šťastná remíza 1:1. „Protestovali jsme proti tomu, protože jsme
měli indicie, že vůbec nevyjeli.
Řada hráčů totiž není ze Zlatých
Hor, vedení klubu se navíc rozhádalo, vyhodili trenéra a neměli s kým
hrát. Chtěli jsme narovnat fotbalové
regule, STK jim ale dala za pravdu,“ vracel se Kučera k patáliím.
Jednatel Sokola také navrhl
dvě změny, které by podle něj
klubům a zejména těm menším
mohly pomoci. „Fotbal jde
dělat jedině snížením nákladů.
Málokterý klub je na tom dobře
bez pomoci obce a nadšenců,

Na počátku března tomu budou dva roky, co konické vedení sáhlo k poslední trenérské změně a „A“-týmu se ujal Roman Jedlička. Nástupce Svatopluka Kováře
si ovšem na lavičce účastníka krajského přeboru zatím příliš radosti neužil, prakticky každý půlrok do poslední chvíle neví, s kterými hráči může do utkání počítat.
Postupně se také mění ambice klubu a z původních vizí na rychlý návrat zpět
do divize je nyní cílem alespoň zabránit pádu do I.A třídy, odkud Konice během
podzimu odhlásila „B“-mužstvo. Po zbytek sezony se musí Jedlička vyrovnat se
ztrátami v defenzivě i ofenzivě, odcházejí například autoři dvaceti podzimních
konických branek a hlavním zdrojem doplnění kádru se jeví vlastní dorost.

Posunou se výš? Koničtí hráči se potáceli v sestupovém pásmu, na sedmé místo jim přesto chybí jen čtyři body.
kteří do toho vkládají své
peníze,“ poznamenal.
Zaprvé je to hrazení rozhodčích.
„Peněz není v klubech nazbyt,
rozhodčím se ale zvýší odměny.
Nejde jen o soutěže mužů, ale
i mládeže včetně přípravek. Ať

to hradí OFS z peněz od fotbalového svazu, aby kluby nenesly
takové břemeno...,“ nadhodil.
Druhý podnět se pak týká mládeže,
a sice sportovních center mládeže.
„Stačilo by jedno v celém kraji,
takto nám Prostějov i Olomouc

přetahuje hráče a nemáme s kým
hrát. Snad jedině v Čechovicích
mají tolik mládežníků, že neví, co
s nimi. Amatérský fotbal už nemá
kdo hrát, s takovou zruší fotbal na
vesnicích,“ obává se Jiří Kučera
nejhoršího.

„Jsou to mladí kluci a musí se to naučit,“

rozebírá Radek Řehák příčiny poklesu konické kopané

Ve fotbale toho již Radek Řehák poznal mnohé. V
dresech Sigmy Olomouc, LeRKu Prostějov, Holice
a Uničova strávil dlouhé roky v nejvyšších domácích
soutěžích, poslední sezony je pak jeho jméno pevně
spojeno s konickou kopanou. S ní atakoval i top pozice
v divizi, teď si ale jednatřicetiletý stoper musí zvykat na
boje uprostřed či dokonce až v dolní polovině krajského
přeboru. Hlavní příčiny vidí v nedostatku hráčského
materiálu i kvality, současný tým je navíc až na výjimky
velmi mladý a potřebuje teprve vyzrát. Pokud ale nenastanou výrazné změny na soupisce, očekává posun
vzhůru vyrovnanou tabulkou.
Po podzimu se nacházíte až
na třináctém místě. Jak jste
byl spokojen s hrou a výsledky?
„Půlrok to byl špatný. Jak výsledkově, tak i nedostatkem hráčů, kdy
klub musel zrušit ‚béčko‘. Zpočátku chodilo pět šest hráčů o víkendu
hrát za ‚áčko‘ i za ‚B´-tým, což se
potom projevilo. Ani příprava nebyla optimální. Zpočátku to tudíž
bylo špatné, pak už se to zlepšilo,
byť ne vždy nám to vyšlo. V Dolanech to bylo zlé, doma se Zlatými
Horami jsme měli vyhrát, poslední
naše vystoupení v Litovli byla katastrofa. Některé herní projevy ale
nebyly špatné, zejména ke konci
soutěže.“
Dá se tedy říci, že to nakonec až tak zlé nebylo?
„Prostě se nám to nepovedlo podle
výsledků, zas až taková tragédie
to ale také nebyla. Kdybychom
měli o čtyři body víc, byli bychom
v horní polovině tabulky. Stačilo
doma porazit Zlaté Hory i Velké
Losiny a měli bychom stejně bodů
jako sedmé Kralice. Je to strašně
namačkané. Máme devatenáct
bodů a třetí 1.HFK třicet bodů, to
jsou tři zápasy. Až tak divoké to
tedy není. Určitě bychom byli spokojenější, ale body nemáme, tak
budeme bojovat. Na druhou stranu
máme devět bodů k dobru na poslední místo, co také až tolik není.“
V Konici jste poměrně dlouhou dobu. Šel by loňský podzim porovnat s ostatními?
„To nelze porovnat. V první fázi tu
byl daleko kvalitnější kádr a zkušenější hráči, teď se hraje s tím, co
je...(pokrčí rameny) Finanční pro-

středky nejsou dostatečné, někteří
kluci jsou navíc ještě hodně mladí.
Chybí nám střední kategorie, která
tu vůbec neexistuje, tedy hráči mezi
pětadvaceti a třiceti roky. Je nás tam
pár starších až přestárlých a jinak
vše strašně mladí kluci. Kádr tedy
určitě nemá takovou kvalitu jako
ten, co udělal čtvrté místo v divizi.“
V útoku se vám moc nedařilo, kde lze najít příčiny?
„Není to jen útočníky, ale vždy to
vychází hlavně ze středové řady,
která vytváří šance. Nedařilo se
nám navíc dávat góly ze standardních situací, které jsme dříve často proměňovali. Středovou řadu
máme hodně mladou a problém
to byl hlavně zpočátku, myslím
si, že ke konci jsme už branek
dávali celkem dost, někdy to byly
i přestřelky. Hledali jsme optimální
systém, optimální složení mančaftu. Chvilku to trvá, než si to sedne.
Pak si to sedlo a Marťa Schön, brácha (Tomáš Řehák – pozn. autora)
a Čižma (Milan Čižmar – pozn.
autora) začali dávat góly.“
Zmínil jste Tomáše. Jak
fungovala vaše bratrská
spolupráce?
„Hráli jsme spolu již několikrát,
v Uničově i na Sigmě. Vedli jsme
ho sem s tím, že nám může zvednout střeleckou sílu, což se bohužel
zcela nepodařilo. V letní přípravě
to šlo, během sezony se to ale táhlo
a moc gólů nedával. Je pravda, že
ke konci z toho těžil Martin Schön,
ale nebylo to optimální. Z útočných hráčů měl být nejzkušenější.
Moje role je taková, že se klukům
snažím pomoci, také mám své

klady a zápory. On měl pomoci
ofenzivě, zatím se zdá, že jí moc
nepomohl.“
Vaší hlavní rolí je defenziva,
jak s ní jste byl spokojen?
„Gólů jsme dostali moc, snad
z každé situace. Naopak my jsme
se na vstřelenou branku strašně
nadřeli. Měli jsme třeba deset
šancí a oni jednu, jako se Zlatými
Horami, nebo s Kralicemi, byť ty
na konci také měly nějaké šance.
Obrana byla špatná, bylo tam hodně věcí špatně. Spolupráce s brankářem, komunikace. I to bránění
ale patří celému mančaftu.“
Projevilo se tedy, že se nepodařilo najít adekvátní
náhradu za Petera Kmecika?
„Kmeca je nadstandardní brankář,
ale už na jaře jsme jej neměli. Určitě by nám pomohl, ale není to jen
o tom. Šlo o to, že jsme měli jen
jednoho gólmana a nebyla žádná
konkurence. Na jaře jsme tolik
branek nedostávali.“
Na čem tedy bude potřeba
přes zimu nejvíce zapracovat?
„Důležité bude, kdo zůstane
a kdo ne. To se projevilo již v létě,
všichni chtěli být někde jinde...
Hodně hráčů pak odešlo i během
sezony. Brácha nemůže rok hrát
fotbal, protože má vážné zranění
kolene, dva hráči jsou z Holice,
Marťa Schön má vyšší ambice.
Záleží, jak se nám podaří doplnit
kádr, potřebovali bychom minimálně jednoho brankáře a do
každé řady posílit, i kdybychom
zůstali všichni. Je také nutné zlepšit tréninkovou morálku, ta již ke
konci podzimu nebyla optimální, což také bylo znát. Čeká nás
hodně práce, ale máme i mladé
kluky, kteří potřebují nabrat zkušenosti, jako je Filip Drešr, Tomáš
Sedláček, Honza Bednář, Kuba
Kořenovský. Musíte hrát na to, na
co máte, a jestli jste druzí nebo čtrnáctí, když se nehraje o postup, je
trochu jedno. Určitě ale nechceme
spadnout, což bude stěžejní úkol.
Vše se bude odvíjet od toho, jak
se kádr poskládá, kdo bude hrát
a kdo nebude.“
Jaká byla nálada v mužstvu,
projevovaly se neúspěchy?

„Stále jsme hráli dole, nějaký zápas
nám vyšel, nějaký ne. Od třetího
k poslednímu je ale rozdíl jen pár
bodů, to dvakrát vyhrajete doma
a jste v tabulce úplně jinde. To bych
nějak neřešil, jestli se projevila hlava kvůli výsledkům. Jsou to mladí
kluci a musí se to naučit. Když máte
zálohu, která by měla být hnacím
motorem mužstva, s věkovým
průměrem jednadvacet let, tak se
to projevit musí. Navíc do toho promlouvaly hodně školy či práce.“
Kdyby se tedy podařilo
mužstvo udržet, tak jeho
čas by přišel za pár let?
„Určitě. Budoucnost v těchto
hráčích je, když už v tomto věku
jsou schopni v župním přeboru
výkony podávat. Ale chtělo by to
k nim zkušenějšího hráče, který
by roli vůdce převzal v složitějších
okamžicích. Momentálně tam ale
nikdo takový není. Proto se teprve
podle kádru budeme muset zařídit,
jestli hrát ze zajištěné obrany, nebo
budeme mít takovou kvalitu, abychom soupeře přehrávali. Na dru-

hou stranu jsme se žádným soupeřem, kromě Nových Sadů, kde
jsem musel chytat já a museli jsme
hrát z hluboké defenzivy, pouze
nebránili a nebyli horším mančaftem. Dostávali jsme góly z brejků nebo po chybách, takže bych
z toho takovou vědu nedělal.“
Naopak předpokládám, že
duel v Holici s výhrou nad
tamním „béčkem“ 2:0 byl váš
nejpovedenější...
„Asi se to nečekalo, ale jsou to
hodně mladí kluci, mančaft, který byl ještě méně zkušený než
náš. Nám tam toho vyšlo hodně,
dobře jsme se na zápas připravili,
brzy jsme dali gól, věděli jsme, jak
soupeře eliminovat, co mu dovolit
a co ne. Možná menší zkušeností
na to nedokázali zareagovat a sešlo
se vše se vším. Zápas to byl určitě
nejpovedenější, mohli jsme klidně vyhrát i 5:0. Tak jak nám třeba
nevyšel druhý zápas v Dolanech
a prohráli jsme tam 3:0. Ale v Holici nám vyšlo všechno. Obrana
i útok a neměli jsme problémy.“

Převládá u vás pocit neúspěchu, jak to dopadlo,
nebo úspěchu, že to aspoň tak
dopadlo?
„Určitě jsme chtěli mít více
bodů, ale na danou situaci si
myslím, že bodů máme ještě
moc... Hodnotíme to v půlce sezony a uvidíme, jak se to bude
počítat po sezoně, jestli to bude
málo, nebo moc. Myslím si, že
na jaře bodů bude daleko míň.
Je otázka, jestli po třicátém kole
to na záchranu stačit bude, nebo
ne. Říká se, že na udržení je potřeba mít dvaatřicet bodů, máme
jich devatenáct a troufnu si říct,
že třináct jsme schopni získat. Je
to specifické, v Konici se jedna
skupina lidí zaraduje, část lidí si
řekne, že je to špatné, části lidí
to bude jedno. Tvrdil jsem to na
podzim v Litovli, jsme na cestě
přerodu z divizního mužstva přes
krajské, otázkou je, zda vůbec
krajský přebor budeme hrát. Nezní to moc optimisticky, to ne, ale
je to skutečnost. V Konici není
ani tolik hráčů, abychom to hráli
jen s místními.“
Změní se přes zimní přestávku nějak kádr?
„Ano, dozná značných změn.
Michal Drešr byl na hostování
v Brodku u Konice a jsme domluveni, že s námi zahájí přípravu, stejně tak Honza Burget.
Víme, že Tomáš Řehák je minimálně rok pryč, Peťa Kmecik
bude pokračovat ve Valašském
Meziříčí, Martin Schön jde do
Určic, Ondra Klobáska bude
pokračovat v Holici. A hostování skončilo Pavlu Krylovi,
ten bude v Hněvotíně, i Milanu
Čižmarovi, jenž zatím neví, kde
bude. Honza Bednář taky nebude
pokračovat, naopak Tomáš Sedláček ano. V podstatě všechny
podzimní góly tak jdou pryč. Co
bude za dva měsíce, to se uvidí.
Kdo se postará o ty jarní
branky?
„To opravdu nevím. Máme
v plánu nějaká přípravná utkání
a uvidíme, kdo ten gól zkusí dát.
Asi to nebude žádná hitparáda,
že bychom měli nějakého střelce, který by nasázel deset gólů.
To těžko. Bude to muset být rozložené mezi celé mužstvo a více
se zaměřit na bránění.“
Bylo jasné hned po skončení podzimu, jaký nastane průvan v šatně?
„Na konci půlsezony jsme si to
zhodnotili sami, v listopadu řekli
jen Martin Schön s Bednou (Jan
Bednář - pozn. autora), že nebudou pokračovat. Možná se za
půldruhý měsíc změnilo myšlení
kluků, ale spíše to u všech hlodalo delší dobu, nemusel se ale
nikdo bát již tehdy říct, že nechce
pokračovat. Nevidím ale v regionu mužstvo, které by mělo ambice někam se přílišně hnát. Dražší
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´hostovačky´ všichni omezují, říkají, že do jara jdou cestou vlastních zásob.“
Jedničkou zůstane i pro
jaro Pavel Mühlhauser?
„S Pavlem jsme zatím nemluvili,
přípravu začínáme až 27. ledna.
Co mám informace, měl jít do
zahraničí. Nevím, co budeme
dělat, to řeknu na rovinu (hořký
smích). Peťa Machač je po operaci křížových vazů a počítat nemůžeme ani s Jirkou Rypem. Ten
po jednom utkání oznámil, že
v životě už do brány nevstoupí.
Takže není ani on.“
Dá se tak říct, že ze čtyř
řad je de facto nejstabilnější složení obrany.
„Je to otázka. S Růžou (Martin
Růžička – pozn. autora) jsem
nemluvil, Řehy (Radek Řehák
– pozn. autora) i Jara (Jaromír
Rus – pozn. autora) asi zůstanou. Lukáš Václavek se neozval,
Laďa Bílý se ozval, ale nevím,
jaký je jeho zdravotní stav.“
S jakými pocity tedy
půjdete do přípravy a následně do jara?
„Jsou na to dva měsíce, soutěž
začíná až třiadvacátého března.
Za současných klimatických
podmínek je otázkou, zda se
začne, možná ano, možná ne.
Nevím ale, co vše se může stát.
Napřed vyřadí hráče Sigma,
pak třetí liga, pak přijde na řadu
divize, pak si budou zbývající
hledat místo v krajském přeboru, nebo po vesnicích. Budeme
muset čekat, není to ideální, nic,
nad čím by se dalo smát, ale je
to realita. Nikomu nemůžeme nic
slíbit. Vidím malé světlo v tunelu
a uvidíme, kam to dotáhneme.“
Takže to bude jako v létě,
kdy se kádr skládal na
poslední chvíli?
„Ono je otázkou, zda se vůbec
bude nějak skládat. Asi se doplní dorostenci a dostaneme se tak
do situace, kterou nikdo nechce
slyšet. Zrušili jsme ‚béčko‘, abychom ulehčili dorostu, ale stejně
přijde další krok, že dorost bude
muset hrát za muže. Je to na
hloubkovější zamyšlení, otázkou
je, jak dorostenci budou příští sezonu fungovat, jak na tom budou
žáci. Začínáme doma s Troubkami, pak jedeme do Ústí. I kdyby
všichni chtěli odejít, tak se může
stát, že je budeme uvolňovat
až k šestému dubnu a budou tu
‚muset‘ dva zápasy odehrát. To
ale dávám do uvozovek, protože
když nebudou mít zájem, tak těžko někoho přemluvím...(pokrčí
rameny)“
Je v případě mladíků
z čeho brát?
„My hrajeme krajský přebor
mužů, oni krajský přebor dorostu. Jsou dvanáctí, my jsme
dvanáctí. Asi tam nějaký rozdíl
je, ale loni si to občas zkusili

a uvidí se, jaký to pro ně bude zápřah, jak se to projeví. Netroufnu
si říct.“
Co třeba Petr Ullmann,
je reálný jeho návrat?
„O tom nevím, neoslovoval jsem
ho. Peťa bydlí v Konici, ale trénuje
v Prostějově, hraje za Plumlov, jezdí u záchranky. Opravdu nevím...“
Dá se říci, že na podzim
vám nejvíce vyšel zápas
v Holici?
„Paradoxně jo. Šli jsme do toho,
že nás bylo stěží jedenáct a ještě
se hrálo v neděli ráno. Ale opravdu
jsme byli lepší, hráli jsme docela
dobrý fotbal, vypracovali jsme si
neskutečný počet šancí. To ale byla
taková vlaštovka, podle toho nejde
hodnotit celou sezonu. Hned na
úvod v Medlově jsme dostali čtyřku, pak už se to vyjasnilo. Odešel
Adam Novotný, ten se mi doteď
taky neozval. Pak jsme porazili Litovel, ale pořád nás bylo jen deset
dvanáct a do pátého kola, než jsme
odhlásili ‚béčko‘, to byla víkendová vražda. V Troubkách jsme
potom neměli prohrát, ale prohráli
jsme a odvezli jsme si i dva vyloučené, což se poté projevilo doma s
Ústím, kdy jsme prohráli 0:4. Teď
je potřeba u kluků zapracovat na
tom, že se mění celý koncept, že
z bývalého divizního mužstva tam
nejsou hráči, nejsou tam ani podmínky. I myšlení hráčů je někde
jinde.
Zmínil jste vyloučení, za
podzim jste dostali hned
čtyři červené karty...
„Čtyři není až tak hrozné, někdo
tam má i šest. Byli to dva a dva
v daném utkání, takže jsme vždy
dohrávali v devíti. V Troubkách
se to stalo až v poslední minutě,
pak doma s Medlovem. Emoce
se vždy v jednom utkání nakupí,
přiletí jedna karta za řeči, druhá za
faul. Komentovat by se to nemělo, já osobně s tím teď mám problémy, na druhou stranu, když se
nebude diskutovat, tak se vrátíme
někam, kde být nechceme.“
Takže to pramenilo z fru-strace?
„Myslím si, že jo. Nejprve to byli
oba Řeháci v Troubkách, Tomáš
to přehnal, ale mladší rozhodčí
jsou všelijací a nebudu to komentovat. Doma si o to Honza Bednář koledoval celý první poločas
a měli jsme ho vystřídat, byla to
naše trenérská chyba. Filip Drešr
dostal červenou za faul a nějaké
ždouchnutí, to bych tak nebral.“
Jak zatím celkově hodnotíte podzimní dění v krajském přeboru?
„Kozlovice byly vždy nahoře, kádr
moc nezměnily. Získaly útočníka,
ten jim pomohl. S Novými Sady
jsme hrávali pravidelně každou
zimu, polovina jejich kluků v Konici působila. Přerovská mužstva
se po dlouhých letech v dolní části
tabulky vyhoupla nahoru, střed se

přemílá, nováčci do toho přinesli
dost bojovnosti, agresivity. Kojetín
nehrál špatně, Medlov dost posílili
kluci z Uničova a okolí. Soutěž mě
ale moc nepřekvapila, je to stejné
jako při pohledu na ligu. Kde mají
peněz na rozhazování, tak jsou nahoře, ti co nic nemají, tak jsou dole.“
Když jsem hovořil s Radkem Řehákem, trochu si
posteskl, že se vám letos tolik
nedařily ani standardky...
„Ano, ale klíčové bylo, že v létě
odešel Oťas (Otakar Cetkovský
– pozn. autora), který ze standardek měl nejvyšší vytíženost. V tu
chvíli tam byli s Jarou a Radkem
tři, takže byly tři možnosti. A když
se tam balon dobře dal, tak tam jeden z nich byl. Když Oťas odešel,
zůstali jen dva a soupeř se na ně
lépe připravil. To byl asi největší
kámen úrazu.“
Konická záloha je hodně
mladá, může i to hrát
podstatnou roli?
„Jsem zvědav, jak bude vypadat
na jaře. Jestli teď měla průměr
dvacet let, tak na jaře může mít
třeba jen sedmnáct. Je mladá,
fyzicky jsou ale kluci stejní, jen
zkušenost jim chybí. Všichni
však hráli krajský přebor dorostu, někteří i v Sigmě v osmnáctkách, ale není to jako když je

druhý názor, protože když bude
kluk chtít odejít, tak ho neudržíme a prostě odejde. Někoho nutit
a přemlouvat nejde. Je to děláno na bázi dobrovolnosti, naše
podmínky se rapidně změnily.
Nebude na vyskakování a drahé
útraty nehrozí. Všichni odcházející jsou naši kmenoví hráči, hostovali jen Čižmar s Krylem. Asi
nemají zájem v Konici pokračovat, nebo za jiných podmínek.“
Kalkulujete s tím, že by
na záchranu mohlo stačit
i patnácté místo?
„Samozřejmě, celý podzim tak
člověk kalkuloval. Zkraje to vypadalo, že to stačit nemusí, pak
se Přerov i Šumperk ‚zventili‘.
O Mohelnici ani Šumperk starost
nemám, Určice jsou zachráněny,
otázkou je co Přerov. Máme sice
téměř deset bodů náskok na poslední Zlaté Hory, doma jsme ale
jen remizovali a pokud bychom u
nich prohráli, je to hned jen šest
bodů.“
Dlouho se přitom hovořilo
o cíli vrátit se zpět do divize.
„Paradoxně to ani nebylo možné. Po sestupu ulétly všem Hranice, loni to byly Určice, letos
Kozlovice. Soutěž už se potom
ztrácí, hraje se jen o další místa
a náskok toho prvního po podzi-

Další věcí jsou diváci. Přišlo
mi, že nyní na kraj ani dříve
na divizi jich moc nechodilo...
„Když byla divize, tak jich třeba
dvě stě přišlo. Přijelo hodně rodičů a známých, i lidé, kteří by jinak do Konice na fotbal nepřišli.
Když se to vrátilo do župy, tak se
ukázalo, že konických fanoušků - nechci je urazit - je strašně
málo. Tak padesátka.“
To přijde i na vesnici na
okresní soutěže!
„Konice hlásí, že samotné město
má dva tisíce sto obyvatel. Když
se podívám, jak je tvarovaná, strukturovaná, tak to není tak špatné
procento. Na vesnici může být šest
set lidí, hraje tam dvanáct kluků
a přijde jich sto padesát, protože si to nenechá nikdo
ujít. Když mi přijde sto
lidí z dvou tisíc, je to pět
procent. Prostějov má
pětačtyřicet tisíc obyvatel a chodí tu dva
a půl tisíce na každý
zápas? To je specifikum nižších soutěží
a vesnické kopané.“
Jak bude vypadat příprava?
„Začínáme v pondělí
sedmadvacátého led-

na, bude to záležet na účasti. Pokud jich přijde pět šest, má cenu
rozsvítit hřiště? Každý přijede z
jiného místa. Pokud nebude rapidní účast, tak fyzické věci si budou
muset všichni odsloužit sami a šli
bychom jen na herní věci. Od 15.
února pak máme v plánu ´přáteláky´. Se soupeři jsme domluveni, mělo by se hrát každý víkend.
Kdyby nás ale mělo chodit málo,
tak by to bylo nečestné a nesportovní vůči soupeři a zredukovali bychom to. 15. února máme
Nové Sady, pak Kralice, Poličku,
Litovel, Klenovice, devatenáctku
1.SK, devatenáctku Holice.“

„I kdyby všichni chtěli odejít, tak se může stát, že je budeme uvolňovat až k 6. dubnu a budou tu ‚muset‘ dva zápasy
odehrát. To ale dávám do uvozovek, protože když nebudou
mít zájem, tak těžko někoho přemluvím...“
současný konický trenér ROMAN JEDLIČKA
o vlně zimních odchodů kmenových
ý hráčů
tam třicetiletý, který sice toho už
tolik nenaběhá, ale hraje pozičně.
Zkušenost musí přijít, musíme
chvilku počkat.“
Pozoroval jste, že by se na
podzim otrkávali?
„Bodů máme stále méně, od aspiranta třetího pátého místa jsme
se dostali na opačný pól. Odpověď by měla znít ne, ale otázkou
je, zda to za současného stavu
není strop možností. Když přehodnotíme sportovní cíle a chceme se zachránit, tak cíl zatím plníme. Otázkou je, zda se opravdu
zachráníme.“
Jak se projevilo, že jste
zrušili „béčko“?
„Má to plusy i minusy. Víme,
že budeme za víkend hrát jen
jednou. Vesměs ‚béčko‘ hrávalo
před ‚áčkem‘ a hráči pak na to
byli připraveni, na druhou stranu se změnilo vytížení a přišla
druhá uvolňovací kúra, protože
tolik jich potřeba nebylo, když
se člověk tolik na hřiště nedostane. Dohostovali tak podzim
v okolních mužstvech ve III.
a IV. třídách. To byla stinná
stránka, je však nesmyslné, aby
jen seděli. Někteří s námi ovšem
i dál trénovali.“
Budete stát o to, aby se
pro jaro vrátili?
„O tom se teď bavíme na schůzi.
Vedení řekne, že jsou to naši hráči a kam by chodili. Já zastávám

mu je nedohnatelný. Pak už se
hraje pouze o to co nejdříve se
zachránit. Říkám, že po mejdanu se musí vystřízlivět. První
sezonu jsme měli špatný začátek, pak se sice šňůra uhrála, ale
bodový odstup byl značný. To
stejné loni.“
V Konici je přitom krásný areál...
„Areál je jedna věc, ale řeknu
to celkem otevřeně, strašně nás
táhne dolů ekonomicky a nejsme
schopni jej utáhnout! Říkám si,
jestli není lepší mít hřiště s malou boudkou na převlečení jako
v Troubkách a být čtvrtí, nebo
mít areál s třemi hřišti, šatny, že
tam můžeme pozvat Ligu mistrů, ale jsme tak zatíženi, že tam
nemůžeme žádného hráče mít.
Jsou to dvousečné zbraně.“
Lze vsázet na to, že Konice byla hlavním klubem
regionu?
„To je taky otázka. Region je
specifický tím, že je hodně
mimo centrum, každý musí za
prací dojíždět. Mužstev je navíc
v okolí poměrně dost, co dědina, to mužské družstvo, na druhou stranu ale nikde mládežnické družstvo. Nemyslím si, že by
se nějak zvyšovala spolupráce
s okolními kluby, protože každý má svých jedenáct hráčů
a v rámci kultury na obci chce
fotbal hrát. Není tak kde brát.“

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
ze do
Platí pou 014
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více na straně 21
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ,
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

Lední hokej
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VSK TECHNIKA BRNO

0:1

1:0

Hokejistům Prostějova se nedaří, z domácího dvojzápasu vytěžili jen bod...

0:2

Branky a nahrávky: 21. Polák (Venkrbec) - 9. Benýšek (Štindl, Látal), 47. Štindl (Brzobohatý, Fadrný), 60. Látal (Benýšek). Vyloučení: 4:7, navíc Fadrný (B) 10 minut osobní trest.
Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváků: 1 132.

Sestava lhK jestřábi
Veselý, Kolibár,
Knesl, Kořínek,

Indra, Luňák, Venkrbec
Antončík, Belay, Coufal
Šebek, J. Jurík, Černý
D. Jurík, Duba, Kryl.

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

VSK Technika Brno:
Chvátal– Habrovec, Odehnal, Dittrich, Havíř, Zapletal, Maršálek,
Štindl, Fadrný, Jurča, Čtvrtníček, Zábranský, Kozák, Benýšek,
Látal, Bustin, Boček, Hnilička. Trenér: Roman Kaňkovský.

2 PPLHKJESTŘÁBIPROSTĚJOV
3
HC RT TORAX PORUBA

0:0

1:1

1:1

Jestřábům se přestalo dařit v početních výhodách, první místo ale mají ve svých rukou

Skóre 15:14 z pěti letošních utkání toho příliš nenaznačuje a spíše se z něj dá usuzovat, že Jestřábi odehráli
vyrovnaná utkání, která končila střídavě v jejich prospěch a neprospěch. Nebýt však výhry 9:2 nad Břeclaví,
poměr branek by už vypadal 6:12. Prostějovští hokejisté
totiž hned čtyři lednové duely prohráli, průměrně 1,5:3.
Hlavní současnou starostí je totiž efektivita v zakončení, což dokázaly i poslední dva případy – porážky 1:3
s Technikou Brno a 2:3 s Porubou.

O. Kocián
Malý, Polák,
Veselý,
ák V
Švaříček, Nedbálek,

V NOVÉM ROCE PŘIŠLY UŽ ČTYŘI PORÁŽKY!

0:1

Branky a nahrávky: 32. Černý (Šebek, Malý), 41. Luňák (Coufal) – 23. Chaloupka (Pavlačka, Vaněk), 59. Javín (Sedlář), 65. Krayzel (Kilnar). Vyloučení: 6:8,
navíc Jedlička (P) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. Diváků: 1628.

Proti Technice ale Prostějovští potrestali pouze jedno vyloučení ze
„Z devadesáti střel jsme dali tři sedmi, proti Porubě ani jedno z debranky, to je velmi tristní bilance. víti. A je v tom obsaženo i celkem
Těžko říct, proč se nám víc nedaří. pět situací pěti proti třem. „Střel není
Roli může hrát sebedůvěra hráčů, málo, jsou tam, ale nebylo to nic
chození do brány. To potřebujeme důrazného, co by tam spadlo. I štěstí
zlepšit,“ hledá cestu ze současné nám chybí. Musíme mu jít naproti,
krize stále ještě hlavní kouč Jestřábů pracovat a pracovat a zlomit to,“
přemítal.
Petr Zachar.
Jeho týmu se přestalo dařit ze- Ještě v neděli odpoledne navíc nejména při přesilovkách, to přitom mohl pochopit, co se stalo o den
byla dlouho velká zbraň mužstva. dříve proti Porubě, že místo zakon-

Prostějov/jim

Malý, Polák,
Švaříček,
ák Š
Jedlička, Kolibár,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Nedbálek
Knesl, Veselý

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

Sestava hc rt torax pORUBA:
Tihlář – Hruzík, Wolf, Šindelář, Javín, Prokop, Slavík, Peslar – Sedlář,
Seidler, Krayzel, Vaněk, Kilnar, Vrána, Buček, Chaloupka, Pavlačka,
Zachar. Trenér: Tomáš Sršeň.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
33. kolo: HC Nový Jičín - HC Orlová 3:2 (1:1, 1:1, 0:0,1:0).
Branky: 13 Novotný (Lehečka), 29 Uhlár (Hanák, Horák), 61 Macháček (Horák, Sprušil) – 18 Pavliš (Grepl, Studený), 32 Studený (Štefanka, Pavliš). Diváci: Neuvedeno * HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC ZUBR Přerov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Branky: 56.
Škutchan (Kubáč, Hartmann). Diváci: 300 * HC Frýdek-Místek
- SHK Hodonín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Branky: 17. Kříž (Špok, Miklík), 24. Jurásek (Kulich), 39. Miklík (Kříž, Škorík), 51. Jurásek
(Peš, Skočovský). Diváci: 45* HC Slezan Opava - HC RT TORAX Poruba 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Branky: 17. Měch (Tichý, Chalupa), 48. Galvas (Měch) – 32. Seidler (Buček, Vrána). Diváci: 591
* LHK Jestřábi Prostějov - VSK Technika Brno 1:3 (0:1, 1:0,
0:2). Branky: 21. Polák (Venkrbec) – 9. Benýšek (Štindl, Látal),
47. Štindl (Brzobohatý, Fadrný), 60. Látal (Benýšek). Diváci: 1132
* HC LVI Břeclav - VHK Vsetín 2:3 (1:1, 1:2, 0:0). Branky: 13.
Haman (Rejžek), 30. Popolanský (Hrbatý) – 14. Vítek, 33. Ambruz
(Kajaba), 36. Vrba L. (Ambruz, Vaněk). Diváci: 261.
34. kolo: HC Frýdek-Místek – HC ZUBR Přerov 4:2 (1:1, 1:1,
2:0). Branky: 18. Gogolka, 39. Stránský (Čintala, Podešva), 43.
Gogolka (Vacula), 60. Ivan (Richter, Podešva) - 5. Pala (Osina,
Brančík), 24. Goiš (Kovařík). Diváci: 87 * HC Bobři Valašské
Meziříčí – HC Nový Jičín 3:4 (2:0, 1:2, 0:2). Branky: 14. Kvapil (Martiník, M.), 15. D. (Hartmann, R.), 1. Kubáč (D., R.) – 29.
Gebauer (Macháček), 35. Fojtík (Hanák), 52. Lehečka (Vašut, Hanák), 56. Gebauer (Macháček). Diváci: Neuvedeno * HC Orlová
– VHK Vsetín 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Branky: 52. Studený (Sznapka,
Pavliš) – 13. Ševčík (Mikšovský, L.), 30. Ambruz (Kajaba), 37. Kajaba (Vaněk, Ambruz), 44. Vaněk (Ambruz). Diváci: 300 * LHK
Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX Poruba 2:3 po prodl. (0:0,
1:1, 1:1). Branky: 32. Černý (Šebek, Malý), 41. Luňák (Coufal) –
23. Chaloupka (Pavlačkka, Vaněk), 59. Javín (Sedlář), 65. Krayzel
(Kilnar). Diváci: 1628 * HC Slezan Opava – SHK Hodonín 2:1
(0:0, 1:1, 1:0). Branky: 30. Chalupa (Svoboda), 42. Vítek (Svoboda) – 33. Miklík (Špok, Kříž). Diváci: 600 * Lvi Břeclav - VSK
Technika Brno odloženo na 24.1.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 34. KOLE


Tým

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

LHK Jestřábi Prostějov
HC Torrax Poruba
HC Slezan Opava
SHK Hodonín
Technika Brno
HC ZUBR Přerov
VHK Vsetín
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Lvi Břeclav
HC Orlová
HC Bobři Val. Meziříčí

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

34
34
34
34
33
34
34
34
34
33
34
34

22
21
17
17
16
14
14
14
8
8
7
6

2
4
4
2
4
2
2
3
6
2
4
4

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

5
7
10
12
12
13
14
15
18
17
21
20

158:85
128:76
119:87
121:102
115:90
102:97
99:102
108:133
90:124
83:117
86:128
70:138

75
73
62
58
57
51
50
50
38
34
31
30

Kam příště....
35. kolo, středa 22. ledna, 18:00 hodin: HC Bobři Valašské Meziříčí
- HC Orlová, HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek, HC ZUBR Přerov HC Slezan Opava, SHK Hodonín - LHK Jestřábi Prostějov, HC RT
TORAX Poruba - HC Lvi Břeclav, VSK Technika Brno - VHK Vsetín.
36. kolo, středa 25. ledna, 17:00 hodin: HC Orlová - VSK Technika
Brno, VHK Vsetín - HC RT TORAX Poruba (17:30), HC Lvi Břeclav - SHK Hodonín, LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov,
HC Slezan Opava - HC Nový Jičín, HC Frýdek-Místek - HC Bobři
Valašské Meziříčí.

„Zatím jsem trenérem, ale za hodinu či dvě může být vše jinak. To je
sportovní život,“ nechává se překvapit, co bude.
Faktem ale zůstává, že letošní leden 2014 tak trochu připomíná
ten loňský, jenž byl ale ovlivněn
marodkou klíčových hráčů mužstva. „Nemohu si stěžovat, že bychom přes Vánoce nepotrénovali,
nebo že by nás soupeři přehrávali,
je to v nás. Musíme se s tím porvat
a zlomit to. Trošku změníme tréninky, ale myslím si, že je to v hlavách
kluků,“ věří, že neúspěšné období
musí co nevidět skončit.
Obě utkání z minulého týdne připomínala střetnutí play off, Petr Zachar
je ale přesvědčen, že až nejdůležitější období sezony přijde, hráči
si budou vědět rady a zvládnou to
i přesto, že někteří soupeři mohou
mít zkušenější hráče. „Trochu nám
zkušenosti chybí, musíme se ale naučit zvládat vyrovnané zápasy, hrát to

jednoduše a ne tak otevřeným způsobem. Musí se to hrát na zajištěnou
obranu, čekat na chyby soupeře, to
se musí mladí kluci naučit,“ je si ale
vědom, že zcela hladce vše nepůjde.
Do konce základní části zatím
chybí přesně deset kol a Jestřábi
disponují dvoubodovým náskokem na Porubu, stále se tak
nemusí ohlížet na výsledky ostatních, přestože má Poruba lepší bilanci ze vzájemných utkání. Jako
první bude na řadě ve středu Hodonín, v sobotu pak Jestřábi přivítají na
vlastním ledě Přerov. „V této situaci
je každý zápas těžký. Musíme mluvit s klukama, přesvědčovat je, tlačit
je do toho. Pravdou ale je, že nás
čeká těžký zápas v Hodoníně, derby doma s Přerovem. Ty ukáží, jak
mužstvo na tom je. Teď jsme udělali
neskutečně špatnou sérii, musíme se
z toho rychle otřepat,“ přeje si Petr
Zachar navázat na úspěšné září, listopad i prosinec.

že z jejich strany to líp už nejde,
zatímco z naší strany to líp ještě
určitě jde. A to výrazně,“ je přesvědčen.
Hlavní tak podle Luňáka bude
zvládnout obtížné boje v play off
a následně v baráži. „Každý tým
si za sezonu projde nějakou krizí
a nechtěl bych vyvolávat žádnou
vlnu emocí z toho, že jsme třikrát
prohráli. Stále totiž tabulku ve-

deme a my se z chyb poučíme.
Lepší je prohrát teď než potom
v play off. Atmosféra na stadionu
si zasloužila na konci ovace, rád
je ale vyměním za ty finálové
v play off,“ snažil se na vše dívat
s nadhledem.
Po porážce s Porubou Jestřábi
v této sezoně již jednou trenéry měnili. David Zachar a jeho
spoluhráči v dresu slezského

týmu tehdy pomohli Petru Zacharovi k návratu na pozici
hlavního kouče, nyní možná
stejná sestava jeho misi ukončila. Otázkou je, kdo by se
v takovém případě „A“-mužstva
ujal. Byl by to Jiří Vykoukal, jenž
momentálně plní roli mentálního
trenéra a specialisty na obránce,
nebo by vedení klubu vsadilo na
někoho zcela jiného?

Převezme tým Vykoukal?

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián

čení při soupeřově hře bez gólmana
a navýšení na 3:1 přišel protiútok
a srovnání na 2:2. „Znovu jsem si
prošel šance, měli jsme větší než Sareza. Bohužel jsme fatálně nezvládli
power play. Venkrbec jel sám, ale
nepochopitelně se puku zbavil místo
toho, aby ho dal do soupeřovy brány,“ nechápavě kroutil hlavou.
Přišlo tak nenápadné nahození od
modré čáry, které prošlo až do sítě.
„Stáli tam tři soupeřovi hráči před
naší bránou a proletělo to. Měli veliké
štěstí, že Javín nikoho netrefil. Zahráli
to tak, jak se má – házet to na bránu
a věřit, že tam něco spadne. Takový je
sportovní život,“ hledal slova a věřil,
že se štěstí v dalších utkáních přikloní
opět na stranu jeho týmu.
O své budoucnosti na pozici hlavního kouče nechtěl moc spekulovat, paradoxně by se jeho štace
uzavřela utkáním v týmu, kam
kvůli školním povinnostem odešel
před sezonou hostovat jeho syn...

Prostějov/jim - Druholigovým
Jestřábům se v novém roce
2014 nedaří, z čehož nemá
boss „A“-týmu Jaroslav Luňák
pochopitelně žádnou radost.
A vzhledem k jeho známé povaze, kdy od svých spolupracovníků čeká jen a jen maximum,
lze očekávat všelicos.
„Závěry z toho hodlám vyvodit,
ale nechci je činit s horkou hlavou. O vedení týmu do konce sezony se budeme bavit v úterý na
poradě. Nebudu o čemkoli spekulovat, ale musím říct, že spokojeni opravdu nejsme. Ztratili jsme
čtvrtý zápas v power play, což je
zvládnutelná situace a spíše v ní
góly nepadají, než padají,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník Jaroslav Luňák, generální manažer
druholigového týmu, k současné situaci a připomněl ztracené
zápasy s Přerovem, Technikou
a dvakrát Porubou.
Právě konce normální hrací doby
a následná prodloužení ho trápí,
s některými prvky stále nemůže
být spokojen. „Při power play
to je loterie, i když ji podle mě
jde sehrát líp, než jsme ji sehráli.
Pak hrajeme prodloužení, řekneme si, že nesmíme faulovat, při
rovnosti hráčů na ledě nás totiž
nepřehraje žádný tým v soutěži,

ale zase uděláme faul. Pak už to
bylo jen o čase,“ okomentoval
dramatické rozuzlení v neprospěch Prostějova.
Největší radost mu naopak
udělala divácká kulisa, fanoušci totiž vytvořili hráčům
nádherné prostředí. „Atmosféra byla více než parádní, přímo
fantastická. A věřím, že na Přerov lidí přijde ještě víc a vrátíme
se na vítěznou vlnu, kterou si
udržíme až do play off,“ přeje si.
Zda tedy na počátku týdne k zásahu do realizačního týmu dojde, to
neprozradil. Jako první hodlá své
záměry sdělit mužstvu. „Nechtěl
bych to momentálně jakkoliv
komentovat. V každém případě
je pan Zachar jako hlavní kouč
zodpovědný za současné výsledky týmu. Rozhoduje, jak se tým
povede, jak se bude co hrát. Bylo
by nelogické tvrdit, že pokud se
nám nedaří, tak to jde mimo něj.
Na druhou stranu je potřeba říct,
že on na ledě není a řadu věcí,
co po nich chce, nesplní hráči,“
upozornil.
Hokejový boss si také současně uvědomuje, že nejde stále
vyhrávat a upozorňuje, že od
Prostějova se dočasně odvrátilo i štěstí. „S výjimkou Orlové,
kde to bylo částečně ovlivněno
podceněním, jsme další zápasy
prohráli přesto, že jsme byli lepší. Soupeři se vždy dokázali vypumpovat na maximum a věřím,
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Prostějovský Večerník, jakožto 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. Až proti Technice dokázal
Petr Pitela z Prostějova správně natipovat čtyři branky
a získal pro sebe hlavní cenu v podobě repliky dresu,
šály Jestřábů a ročního předplatného Večerníku, ve hře
je však ještě cena číslo dvě. To znamená šála Jestřábů a
nejen hokejový servis v podobě půlročního předplatného Prostějovského Večerníku.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí mít dobrý odhad a znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji

jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a pak jen čekat, zda-li se právě
na vás usměje štěstí při losování z osudí…
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK BRANEK PADNE V SOBOTNÍM
UTKÁNÍ 36. KOLA DRUHÉ HOKEJOVÉ
LIGY MEZI MUŽSTVY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV A HC ZUBR PŘEROV.
Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „JESTŘÁBI“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v
redakci do PÁTKU 24. LEDNA 2014, 16.00 hodin.
Výherce zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které
u svých prodejců najdete v pondělí 27. ledna.

Hodonín se pokusí proti Jestřábům urvat první body

Prostějov/jim – Tři jednoznačné
výsledky se zatím zrodily při setkání prostějovských a hodonínských hokejistů. Ve všech
případech měli jasně navrch
hráči z Hané, kteří doma slavili
výhry 5:0 a 7:2, na jihu Moravy
pak Jestřábi při comebacku Petra Zachara na pozici hlavního
kouče zvítězili 6:2. Ve středu
22. ledna od 18.00 hodin se na
zimním stadionu SHK Hodonín
koná čtvrté setkání.

Hodonínští disponují třetí nejlepší
ofenzivou soutěže, jako jediní
z horní poloviny tabulky již ovšem
inkasovali více než sto branek.
V sobotu navíc po předešlých dvou
výhrách s čistým kontem těsně
padli v Opavě a porážka 1:2 s tímto
soupeřem pro ně znamenala zvýšení
odstupu na třetí místo na čtyři body.
Doma zatím získal aktuálně čtvrtý
tým východní skupiny dvaatřicet
bodů za deset výher v normální hrací
době a dvě porážky v nastavení.

Na vlastním ledě nebodoval jen
s Břeclaví, Přerovem, Prostějovem,
Frýdkem-Místkem a Technikou
Brno, naopak Valašské Meziříčí
porazil 8:1 a 6:0, Vsetín 7:4.
Při vzájemných střetnutích dosud
Jestřábi ani jednou neprohrávali
a soupeř vždy jen korigoval, takže
o třech bodech bývalo rozhodnuto již před koncovkou. Ve druhém
kole vychytal Ondřej Kocián svou
první nulu a jeho spoluhráči dali za
úvodní dvě třetiny tři branky, na jihu

Moravy to před druhou pauzou bylo
již 0:5 pro hosty, při jejich druhém
zastavení pak po dvou třetinách platil stav 6:2 pro Jestřáby.
Nejpilnějším sběratelem kanadských bodů je i nadále Martin Špok,
se čtyřiadvaceti brankami a jednadvaceti asistencemi je navíc nejlepším
střelcem i nahrávačem mužstva.
As celkem pětačtyřiceti body jen těsně
zaostává za prostějovským duem
Stejskal-Luňák, Venkrbec má o dva
bodíky méně.

Většinu utkání odchytal v hodonínské bráně Zdenko Kotvan,
čtyřiadvacetileté slovenské posile
se ale příliš nevedlo, což dokládá
úspěšnost pod devadesát procent
a průměr téměř tří a půl branek na
zápas. V posledních týdnech se tak
na pozici jedničky chytl Filip Barus, jenž vychytal celkem dvě čistá
konta a jeho průměr po jedenácti
startech 1,68 branky na zápas
i úspěšnost zásahů 94,62 procenta
je zcela jinde.

V SOBOTU SE KONÁ ČTVRTÉ DERBY, PŘIJEDE PŘEROV
Prostějov/jim - Chyba gólmana Zubrů Jiřího Sklenáře
a branka z hole Michala Černého
v poslední minutě rozhodly dosud
poslední vzájemný zápas mezi
prostějovskými a přerovskými
hokejisty. To další se uskuteční
v sobotu 25. ledna od 17.00 hodin
na zimním stadionu v Prostějově
a atmosférou proti Porubě nastavili i fanoušci laťku pořádně
vysoko. Dá se však očekávat, že
návštěvnost bude vyšší a prostředí ještě hokejovější.

Při úvodních dvou derby této sezony platilo, že rozuzlení přišlo
až v prodloužení. V Přerově se
po vítězné ráně Stejskala radoval
Prostějov, v Prostějově zase výhru
Přerova vystřelil Vlček. A hostující
tým vyhrál i naposledy, ovšem to se
Jestřábům navzdory ztrátě vedení
2:0 podařilo ještě v normální hrací
době. V posledních deseti minutách
totiž Kovařík dvěma brankami dotáhl ztrátu Zubrů, aby jen těsně poté
nabídl hostům všechny body do té
doby spolehlivě chytající Sklenář.

Přerov sáhl stejně jako Prostějov během sezony k výměně
na trenérském postu, přesto se
mu stále nedaří zapojit se do
boje o elitní čtyřku. Po výsledkovém zlepšení z druhé poloviny
prosince totiž přišel minulý týden a v něm nejprve porážka 0:1
v posledním Valašském Meziříčí,
poté další neúspěch - tentokrát
2:4 - na ledě Frýdku-Místku.
V tabulce je tak Přerov až šestý
a zisk jednapadesáti bodů ho
předurčuje spíše k bojům o uhá-

jení šesté příčky. Na čtvrtý Hodonín a pátou Techniku totiž ztrácí
sedm a šest bodů, zatímco sedmý Vsetín a osmý Frýdek-Místek mají jen o jeden bod méně.
O účast ve vyřazovací části se
ale mužstvo Vladimíra Kočary
a jeho asistenta Daniela Faltýnka
bát nemusí, devátý Nový Jičín je
deset zápasů před koncem již třináct bodů zpět.
Týmové produktivitě zatím vládne Jiří Goiš o jediný bod před
Zdeňkem Sedlákem. Čtvrtý je

s patnácti body bývalý Prostějovák Richard Brančík, šest bodů
získal další útočník Michal Popelka i obránce Jiří Osina, jedenáct pak další bek Tomáš Vlček.
Bodovat se podařilo i Michaelu
Janotovi, jenž stejně jako Popelka patřil loni do kádru Jestřábů.
Gólmanskou jedničkou je Martin Vojtek, jenž se o pár setin
drží nad devadesáti procenty, při
zdravotních potížích ho zastupoval Jiří Sklenář, jenž je na tom ve
statistikách trochu hůř.
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Technika „vyloupila“ Prostějov „Prostě tomu přidal sám a škoda že pan rozhodčí to neviděl lépe,“
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim – Minutou ticha uctili prostějovští hokejisté
i hosté z Brna památku dvou
mladých fanoušků Jestřábů,
kteří mezi Vícovem a Ohrozimí
o minulém víkendu zemřeli při
tragické dopravní nehodě. Výsledkově však je ani drtivou většinu z více než jedenácti stovek
diváků nepotěšili. Bez tří opor
byli v koncovce téměř neškodní
a od Techniky dostali lekci, jak to
může vypadat i v blížícím se play
off. Po osmi domácích výhrách
v řadě tak přišla porážka, naposledy totiž v Prostějově vyhrál na
konci října Přerov. Alespoň malou útěchou tak mohla být skutečnost, že podruhé v řadě vyšla
bez bodu i druhá Poruba.
Do sestavy Jestřábů se sice vrátil
uzdravený David Šebek, mimo
hru však naopak zůstal potrestaný
obránce Robert Jedlička, pouze
v civilu pak duel sledovali i nejproduktivnější hráč celý druhé ligy
Vladimír Stejskal a Frank Kučera,
po první třetině je doplnil rovněž
Marek Indra.
A hosté toho využili, byť hned
v úvodu museli čelit několika
šancím Jestřábů. Ve čtvrté minutě
dostal Duba puk z obranné třetiny
až na modrou čáru, pálil však jen
do gólmana, o minutu později se
v gólovce na brankovišti objevil
Indra, po přihrávce z pravé strany
však netrefil bránu.
Jako první se tak prosadili hosté.
Těsně před koncem Švaříčkova
trestu se prosadil dorážkou z brankoviště Karel Benýšek. Domácí se

„Z naší strany to bylo dost smolné utkání, protože jsme určitě
nebyli horším celkem. Měli jsme tam šance, bohužel jsme stejně
jako ve Vsetíně doplatili na naši nemohoucnost v zakončení. To
rozhodlo. Ale přesilovky mě slušně řečeno zlobí, Technika dnes
předvedla, jak to má vypadat. Házela to k naší bráně, dvakrát jim
to tam spadlo. My jsme to hráli po rozích, za brankou, nedostali
jsme se ani do zakončení. To byl jeden z důvodů, proč jsme dneska
prohráli. Pokud se chceme někam dostat a vyhrát play off, tak tyto
zápasy doma musíme zvládat. Musíme zvednout klukům sebedůvěru a nacvičit chození do předbrankových prostorů. Dorážení, tlak
do brány, jednoduchost. To je to, co my potřebujeme zlepšit.“

ROMAN KAŇKOVSKÝ – VSK Technika Brno:
„Prostějov představuje velkou hokejovou kvalitu a my jsme rádi,
že jsme tady uspěli. Kluci odehráli výborné utkání, i když jsme
většinu času hráli v oslabení, tak ukázali vysokou morálku a ubránili je. Nakonec dali dva góly, které znamenaly vítězství. Prostějov předvádí velmi kvalitní hokej a my jsme rádi, že jsme mu byli
důstojným soupeřem.“
po zbytek
b k úvodní
ú d í části
čá i marněě snažili o vyrovnání, při své přesilovce
si vytvořili velký, ale neúčinný tlak.
A Technika se mohla opřít i o svého
gólmana, jenž neváhal a zbytečně
nepřerušoval, místo toho sám hokejkou odpálil puk do bezpečí.
Jestřábi se tak dočkali až na počátku druhé části. Těsně před
přestávkou totiž usedl na trestnou
lavici hostující Zapletal a domácí ho vrátili zpět do hry hned po
čtyřiceti sekundách druhé třetiny.
Jako úspěšné se ukázalo Polákovo
nahození – 1:1. Domácí hráči hrozili i nadále a udržovali Chvátala
v brněnské bráně v neustálé pozornosti, podruhé ho už ale po zbytek
utkání nepřekonali, mimo jiné se
o to neúspěšně snažil David Šebek,
jenž se sice prokličkoval až před
bránu, v zakončení ale neuspěl.
Ve třetí třetině nejprve zahrozili prostějovští hráči při vlastním
oslabení, jenže ještě v tomto trestu
se nakonec radovali hosté. Štind-

lovo
nahození
l
h
í odd brány
b á totiž
iž přeř
kvapivě propadlo až za Kociánova
záda – 1:2. Pojistku navíc mohl
při Fadrného trestu přidat Látal,
při nájezdu ale neuspěl a Kocián
ho vychytal. Málem tak platilo,
nedáš-dostaneš, i na opačné straně.
Luxusní příležitost ke srovnání se
Prostějovu naskytla v posledních
minutách. Nejprve dostal dvě minuty Benýšek, krátce po něm i Havíř
a dvě a čtvrt minuty před koncem
tak mě-li Jestřábi k dispozici minutovou výhodu pěti proti třem. Tu ještě
zvýraznili odvoláním brankáře a zejména Michalu Černému chyběl ke
skórování jen kousíček, hostům se
ale přesto podařilo dvakrát vyhodit.
A pro druhý puk si přebruslením
všech protihráčů dojel Ondřej Látal,
z pár centimetrů tak dodal pojistku
na výhru Techniky. Stalo se tak přesně se zahájením šedesáté minuty
už při poměru hráčů čtyři ku šesti.
Jestřáby tak aspoň mohla těšit těsná
porážka Poruby v Opavě.

www.vecernikpv.cz
cz

Venkrbec mohl rozhodnout,

Poruba to potrestala
PP
Prostějov/jim – Šlágr, jak se
patří. Sobotní duel čtyřiatřicátého dějství východní skupiny
druhé ligy svedl proti sobě
nejlepší dva celky soutěže.
Souboj vedoucích Jestřábů
Prostějov a těsně druhé Poruby
splnil vysoká očekávání a nabídl
prvoligové parametry. Trenéři
obou celků tentokrát vsadili
pouze na tři formace a přineslo
to vysoké tempo, nasazení, bojovnost a dramatičnost až do
samotného konce. Domácímu
týmu se ovšem nadějný průběh
nepodařilo vymanit z tristní
lednové bilance, a byť scházelo
ke třem bodům jen dvaašedesát
sekund, nakonec na Hané zůstal
pouze jeden a zbylé dva putovaly
do Slezska. To znamená nejen
dotažení Poruby na pouhé dva
body, ale i definitivně horší bilanci vzájemných utkání.
Na hostující soupisce chyběl
bývalý Jestřáb a muž, jenž vychytal
předchozí výhru nad Prostějovem,
Michal Gleich, do brány se tak
stejně jako v prvním souboji na
prostějovském zimním stadionu
postavil Radek Tihlář. Napoprvé
tu dokázal při derniéře kouče Josefa Málka vychytat čisté konto,
napodruhé svou neprůstřelnost
prodloužil o další půlzápas. Pikantní
souboj čekal i jeho spoluhráče Davida Zachara, koučem Prostějova
je totiž právě jeho otec Petr.
Po úvodním dlouhém úseku bez
přerušení se poprvé museli naplno
ukázat oba gólmani. A potvrdili
své kvality. Nejprve si Ondřej
Kocián poradil s nebezpečnou
střelou nejproduktivnějšího hráče
hostí Petra Seidlera, na druhé
straně vychytal Tihlář v tutovce
Luňáka. To už Jestřábi hráli svou
první přesilovku v utkání, když se
provinil jeden z pozdějších hrdinů
Luděk Krayzel.
Ještě větší šanci pak dostal
v závěru třinácté minuty Michal
Černý, když rozhodčí usoudil, že
gólman proti puku hodil hokejku.
Následovalo tak trestné střílení,
nejstarší z domácí sestavy ale
kličkou neuspěl, Tihlář si ji betonem pohlídal. Hned vzápětí pak
Jestřábi ukázali jeden ze svých
nešvarů – faul v útočném pásmu.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„V první části jsme byli lepší a nevyužili jsme spoustu šancí. Ve druhé třetině
nás Poruba trochu zaskočila a zpočátku měla navrch ona, pak jsme se dostali zpět do zápasu. Bylo to vyrovnané, bohužel jsme to takticky nezvládli
a dostali jsme vyrovnávací gól. Nebyla to ani střela, ale spíše nahození na
branku, které prošlo. Špatná už ale byla naše hra před tím, kdy jsme měli
v útoku kotouč, ale místo zakončení za červenou čarou jsme ho ztratili.“

TOMÁŠ SRŠEŇ - HC RT TORAX Poruba:
„Viděli jsme velice kvalitní utkání z obou stran, Prostějov měl v určitých
fázích hry navrch, zejména v přesilovkách, ale ty se nám podařilo ubránit.
Bohužel za stavu 1:1 jsme na začátku třetí třetiny dostali gól, i když jsme si
říkali, že musíme obsazovat hráče, kteří zůstávají nahoře. Hokej se ovšem
hraje až do konce a dnes se to povedlo, myslím si, že jsme srovnali zaslouženě. V prodloužení přišel faul Prostějova a my jsme toho využili.“
Právě
P á ě za tuto věc
ě byl
b l jen
j v prvníí
třetině dvakrát vyloučen Šimon
Antončík.
Všechny tresty z úvodní části – byly
dohromady čtyři – ovšem branku
nevyprovokovaly, po úvodní třetině
tak platil stav 0:0. Závěr ovšem patřil
domácím a Poruba dlouhé desítky
sekund doslova nevěděla, čí je. Za
hlasité podpory fanoušků se vedoucímu týmu tabulky dařilo účinně
napadat a získávat spoustu kotoučů
hned při rozehrávce soupeře, hosté si
evidentně nevěděli rady.
Přesto se jako první radovala právě
Poruba. Stalo se tak na počátku
druhé třetiny, kdy se zblízka po
souhře prosadil Jan Chaloupka.
Krátce před tím Jestřábi zahodili přečíslení tří na jednoho, které
ztroskotalo na obtížně zpracovatelné žábě přes obránce.
Hostům se poté podařilo účinně
ubránit i další oslabení, aby sami
odjeli do přečíslení dva na jednoho,
to akrobaticky vyřešil Kocián a rozjel brejk na opačnou stranu, kde
se však Černému zastavil puk na
modré čáře. Druhé brance Poruby
zamezil opět Kocián, když svou
holí vystihl křižnou přihrávku na
volného hráče hostí, domácím se
tak přece jen podařilo vyrovnat.
Dočkal se Michal Černý, jenž neměl
po přesné spolupráci s Davidem
Šebkem a Jurajem Juríkem u pravé
tyče problém poslat puk za čáru.
A domácí mohli vývoj zcela otočit,
naskytla se jim totiž minutu dvacet dlouhá přesilovka pěti proti
třem. Jenže v tomto momentu
hráčům paradoxně nepomohli
někteří z vlastních fanoušků, když
po předchozím choreu opakovaně
naházeli papíry až na led, takže se
chvíli nehrálo. De facto tak Porubě
dopřáli oddechový čas a Jestřáby
vyvedli z tempa.

Hnedd na startu poslední
l d í dvad
cetiminutovky se však Prostějovu
přece jen podařilo dostat do vedení. Domácí ujížděli dva na jednoho, Lukáš Luňák to vzal na sebe
a střelou z levé strany do horního
růžku dal na 2:1. Jen o chvíli později
se pak domácím podruhé v utkání
naskytla možnost zahrát si dvojnásobnou početní výhodu, stejně jako
proti Technice, ale i tentokrát zůstaly
obě dvě nevyužity. A gól nepřineslo
ani čtyřminutové vyloučení Hruzíka, jenž zanechal svou holí krvavý
šrám v Dubově tváři.
Stav 2:1 tak platil až do konce
devětapadesáté minuty. S blížícím
se koncem normální hrací doby
se domácí stále více soustředili na
uhájení těsného náskoku, to se jim
však nakonec nepodařilo. Hosté si
totiž vzali oddechový čas a zkusili
hru bez brankáře. V tuto chvíli měl
rozhodnutí na holi Matouš Venkrbec, jenž jel společně se Stejskalem na jednoho obránce a prázdnou bránu, po přejetí červené čáry
mu však nevyšla nahrávka a místo
pojistky se na tah dostala Poruba.
Ta zavřela Jestřáby v obranné
třetině a díky přesnému nahození
od Javína se v čase 58:58 dočkala
srovnání na 2:2.
A Porubě se podařilo z Prostějova
odvézt hned dva body. Po
vyloučení Roberta Jedličky na dva
plus deset za vražení na mantinel,
totiž v přesilovce čtyři na tři rozhodl
Luděk Krayzel. Kocián nejprve
několikrát skvěle zasáhl, při oslabení tři na čtyři však přece jen
inkasoval, když si zkušený útočník
najel z pravé strany na přesnou
přihrávku zleva a neměl už problém trefit klec. Náskok Jestřábů
na čele tabulky se tak smrskl na
dva body, do konce základní části
zbývá ještě deset kol.

popisoval své vyloučení v prodloužení Robert Jedlička

Prostějov - Po trestu do konce utkání v duelu se
Vsetínem musel Robert Jedlička vynechat středeční
neúspěšný zápas s Technikou Brno, zpět na led se tak
vrátil až v sobotním taháku proti Porubě. Pětadvacetiletý
odchovanec prostějovského hokeje a nejproduktivnější obránce týmu ovšem neprožil vítězný comeback,
Porubě se totiž v závěru podařilo srovnat a právě
p
při
p
Jedličkově trestu vsítit vítěznou
ou branku v prodloužení.
Jiří Možný
Jak jste se po krátké zápasové pauze cítil na ledě?
„Trénuji, stále jsem na ledě, ale
zápasové tempo mi trochu chybí.
I s tím, že teď byly Vánoce a měl
jsem třízápasovou stopku. Bylo to
komplikovanější, ale myslím si,
že po dnešku jsem se do toho opět
dostal a bude to jen lepší a lepší.“
Nad Porubou jste dlouho
vedli, jak jste viděl konec
třetí třetiny?
„Velká škoda toho, jak jsme jeli
dva na jednoho na prázdnou bránu.
Nevím, co přesně se tam stalo, ale
Mates Venkrbec chtěl uvolňovat
Láďu Stejskala, ale ono to úplně
nevyšlo, nedali si to přesně. Vznikl
z toho protiútok, sevřeli nás ve třetině a je to již několikátý zápas, kdy
jsme takto v závěru ztratili body. To
by se nemělo stávat, musíme hrát
po
p celých
ý šedesát minut.“
Měly nevydařené závěry
něco společného?
„Myslím si, že ne. Nemyslím si,
že máme špatné konce, ale trochu
smůlu. Někdy se malinko zatáhneme dozadu a oni nás zatlačí. Nevím,
čím to jje, ale nemělo by se to stávat.“
Zdálo se mi, jako byste
v posledních minutách
přestali hrát tolik dopředu
a spíše jste se soustředili na
udržení těsného vedení.

„Je to možné, nebyl to žádný taktický tah, že bychom měli hrát dozadu.
Bylo to i tím, že Poruba se zvedla a hrála trochu vabank. Hráli
hodně dopředu a my defenzivní hráči jsme si museli
hlídat jejich hráče.
Utkání se od toho
odvíjelo, ale dokázali jsme si po
celý zápas vytvářet šance, pár
jsme jich měli i
v závěru.“

Foto: Jiří Možný

Pak přišlo prodloužení
a v něm vaše vyloučení.
Co se u mantinelu přihodilo?
„Nevím, jak to viděl pan rozhodčí, ale z mého pohledu hráč
těsně před mantinelem přede
mnou zabrzdil. Já jsem do něj
naplno nešel, chtěl jsem ho jen
přimáčknout. Chvilku tam pak
ležel, ale pak se zvedl a smál se.
Prostě tomu přidal sám a škoda že pan rozhodčí to neviděl
lépe.“

Konec zápasu jste tak nervózně sledoval mezi střídačkami, co se vám honilo hlavou?
„Stál jsem mezi střídačkami
a modlil jsem se, abychom gól
nedostali a aby nám bod pak nechyběl.
Je to obrovská škoda.
y
Co z toho plyne pro rozhodující
j zápasy
p y sezony?
y
Stále se učíme, na play
off se připravujeme,
tam to bude vypadat
zcela jinak. Bude to

„Je to hrozný pohled. Pohled hráče
ze střídačky nebo z tribuny je daleko jiný, než když jste na ledě. Máte
větší přehled, vidíte totiž celých tři sta
šedesát stupňů, zatímco hráč na ledě
jen sto osmdesát. Máte hroznou chuť
skočit na led a pomoci, je to fakt těžké. Snažil jsem se jim pomoci aspoň
fanděním a ppovzbuzováním.“
Kouč Zachar po mnoha
m
chybějíutkáních zmiňoval ch
cí důraz. Bylo to dneska lepš
lepší?
„Byli jsme o něco důraznější, ale pře-

„Na play off se připravujeme,
tam to bude vypadat zcela jinak.
Bude to agresivnější, budou to jiné zápasy.
Daleko vyhrocenější, a když se dostaneme
do prodloužení, tak to podle mě uhrajeme.“
prostějovský obránce ROBERT JEDLIČKA
věří při vyřazovací části v lepší závěry
agresivnější,
agresivnější, budou to jiné zápasy.
Daleko vyhrocenější a když se dostaneme do prodloužení, tak to podle mě
uhrajeme.“
Po celý zápas vás neustále
povzbuzovali diváci. Vnímali jste to?
„Skandování bylo super, zapojily
se do toho obě tribuny. Doufám,
že vymyslí ještě něco dalšího.
Myslím si, že to byl divácky zajímavý hokej, napínavý, měli jsme
to ale ukončit naší výhrou.“
Musel jste vynechat předchozí zápas s Technikou,
jaké to je sledovat duel pouze
z tribuny?

devším důraz do brány by m
měl být
ještě větší. Měli bychom chodit
chod před
bránu, puky házet do brány skoro
z každé pozice a tlačit to tam.
tam Nám
se teď tolik nedaří ty nádherné
nádhern akce,
tak to musíme nahradit agresivitou.“
agresiv
Opět jste nevyužili dv
dvě přesilovky pět na tři, co je teď
při početních výhodách špatně?
„Při přesilovce pět na tři se začalo
kombinovat, ale při klasické přesilovce nás Poruba moc nepustila ke
střele. Asi to přečetli a rychle přistupovali. Bourali nám přesilovky a
kouskovali to, hráli to docela dobře.“
Teď vás čekají další týmy
z popředí - Hodonín a Přerov. Jak na ně?
„Nejtěžšího soupeře už máme za sebou a tyto soupeře už přejedeme. Musíme dělat body a pro nás už žádná ztráta
neexistuje. Věřím tedy v šest bodů.“

Miroslav Javín: „Opravdu to bylo spíše nahození“
Nestárnoucí obránce dokázal těsně před koncem vyrovnat a pro body si jezdí i s Porubou

Prostějov – Pětačtyřicet let není žádný věk a člověk stále může stačit i sportovcům o generaci mladším. Svým příkladem to
dokládá velezkušený zadák Miroslav Javín (na snímku Jiřího
Možného), jenž řídí defenzivu Poruby, tedy týmu disponujícího
nejlepší obranou v celé východní skupině druhé ligy. Karvinský
rodák stihl v dresech Vítkovic a Popradu ještě čtyři federální
ročníky, mimo to si na nejvyšší úrovni zahrál i ve Zlíně, Jihlavě,
Opavě, Havířovu, Slovanu Bratislava, Košicích, Zvolenu či
Žilině. Získal slovenský i polský titul a loni na jaře se jako karvinský hráč podílel na vyřazení Prostějova, nyní se vyrovnávací
brankou podílel na celkově třetí výhře Poruby nad Jestřáby.
Jiří Možný
V uplynulých pětašedesáti minutách byl k vidění kvalitní prvoligový hokej.
Souhlasíte?
„Ze strany Prostějova určitě. Výborně bruslili, mělo to nasazení, my jsme
spíše čekali na jejich chyby. Ale od
druhé třetiny jsme se již ve výkonu
nenechali zahanbit a byli jsme zdárným soupeřem. Tu se hraje vždycky
výborně, bývá tu skvělá divácká kulisa, diváci té kvalitě jen prospějí.“

Po dvou třetinách platil stav
1:1, poznamenal vás rychlý
gól hned po návratu ze šatny?
„Samozřejmě. Utkání bylo strašně vyrovnané a tušil jsem, že kdo
dá gól, bude na tom o hodně lépe
i psychicky. Navíc Prostějov hrál
doma, diváci ho hnali dopředu,
strašně těžko se to tady otáčí. Hrajeme ale tak, abychom vyhráli, fandíme si, povzbuzujeme se.“
Zdálo se, že utrpíte třetí
porážku v řadě, jaké byly
rady kouče při oddechovém čase?

„Naznačil nám nějaký vzorec,
který bychom měli zahrát v první
fázi. Pak už je to na hráčích a zkušenostech, co tam odehrají.“
Váš tým a Prostějov zbytku
soupeřů výrazně utekl. Jak
byste vedoucí dvojici porovnal?
„Co si budeme vykládat, Prostějov
má věkově mladší a perspektivnější
tým, nicméně ve druhé lize nevím,
jestli je to až taková výhoda. My
máme také dobře bruslařsky obsazený tým, máme ale více zkušených
hráčů, kteří dokáží v pravý čas puk
podržet,
a zbytečně ho neodhazují.“
p
Mohly by právě zkušenosti být pro play off
rozhodující?
„Ano, zkušenost je nenahraditelná. Play off je opravdu jiná soutěž,
bývá to vyrovnané, nehrají se zápasy s velkým gólovým rozdílem,
tahá se to o branku, takže je to
o zkušenostech a trpělivosti.“
S Karvinou jste loni došel až do finále. Na co si
věříte letos?

„Přání dostat se daleko tam určitě
je, co si budeme zastírat. Pracujeme na tom od začátku sezony,
je to náš cíl. Chceme jít co nejdál
a finále by bylo krásné.“
I v úctyhodném věku
stále dokazujete, že na
to máte. Berete už hokej jen tak
jako zábavu?
„Furt to beru vážně, protože když
člověk jen trochu něco podcení
a vypustí, tak se mu to vymstí. Je tu
hodně mladých ambiciózních hráčů,
takže když člověk na chvíli vypne,
hned dostane ránu. Stále se tak musím naplno soustředit a hrát naplno,
nejde hrát na půl plynu. Zvlášť s takovými soupeři, jako je Prostějov.“
Celý rozhovor naleznete
na www.vecernikpv.cz

„S Prostějovem je to vždy jako play off,“
užíval si duel tahoun Techniky Jan Fadrný
Prostějov – Ve středečním utkání proti Jestřábům sice
nejproduktivnější hráč brněnské Techniky Jan Fadrný své
bodové konto nerozšířil a zapsal se do statistik jen dvanácti
trestnými minutami, přesto neměl důvod smutnit. I díky jeho důraznému dohrávání, zkušenostem a vlivu na spoluhráče totiž stál na vítězné straně a Jihomoravané podruhé
v sezoně dokázali nad Prostějovem zvítězit. Bývalý hráč
extraligové Olomouce, Slavie Praha, Českých Budějovic,
Znojma, Vsetína, Žiliny, Martina či rumunské Csíkszeredy
se zkušenostmi z německých i nižších zámořských soutěží se tak i v třiatřiceti letech může hokejem bavit.
Jiří Možný
Podruhé v sezoně se vám
podařilo vyzrát na Jestřáby, co rozhodlo tentokrát?
„Byl to vyrovnaný zápas, měli jsme
štěstí. Proměnili jsme přesilovku a
oni měli dvakrát pět na tři, ale nedali ani jeden gól. Potvrdilo se, že
když ji nevyužiješ, tak si nezasloužíš vyhrát. Rozhodli jsme další přesilovou hrou, kdy gólman neviděl.
Byl to ale totálně vyrovnaný zápas,
v něm rozhodují maličkosti. Ty hrályy dneska pro nás.“
Na konci jste čelili soupeřově přesilovce šest na tři,
bylo to jen o štěstí, že jsme neinkasovali?
„Kluci to odmakali a zvládli jsme
první buly. Nepochopil jsem, proč
hráli šest na tři, ten šestý hráč tam byl
navíc. Bylo to ale jejich rozhodnutí.“
Vy osobně jste začal zápas „desítkou“

za střelbu po odpískání ofsajdu, jak jste situaci viděl?
„I kdyby to ofsajd byl, tak už vystřelíš, když máš nataženo. Puk
vyletí, to nejde zastavit. Ještě nikdy se mi toto nestalo a rozhodčího jsem nepochopil. Stalo se však
a potom to bylo těžké, protože
jsem měl těžké nohy. Ale zvládli
jsme to jako mančaft a dohráli
jjsme,, jjak jsme to potřebovali.“
Byla na vás všech vidět nahecovanost. Jak jste se na
zápas těšili?
„Nechci nikoho urazit, ale je rozdíl namotivovat se, když jedete do
Orlové nebo Meziříčí. Tady hrajete padesát kilometrů od domova,
přijdou diváci, hrajete se super
mančaftem, s nímž jsme zatím
odehráli skvělé zápasy. První zápas
jsme měli vyhrát, ale prohráli jsme
na penalty, druhý jsme vyhráli, teď
znovu. Jsme s nimi schopni hrát a
paradoxně čím lepší soupeř, tím líp

se nám hokej hraje. Když musíš
tvořit, tak tě soupeři vesměs hákují,
mlátí, jen brání a je těžší se proti papírově horším prosazovat.“
Bojujete s Opavou
a Hodonínem o třetí místo v tabulce. Jak zatím
ročník hodnotíte?
„Já jsem tu loni
odehrál jen

trochu útlum, protože jsem byl zraněný a tři týdny jsem nic nedělal.
Teprve nedávno jsem zdravotní
problémy překonal a dostávám se
do toho. David je
borec, odehrál
patnáct let v extralize, získal čtyři tituly, to

deset zápasů,
předtím jsem hrál
venku. Skupina je to
úplně jiná, je daleko
těžší a osobně jsem překvapený, jak se nám daří,
měl jsem z toho větší obavy.
Držíme se na čtvrtém páje vidět
tém místě, mohli bychom
i proti Prosbýt ale i třetí. Máme lepší
tějovu. Ten má sice
vzájemné zápasy s Ostramladý mančaft a je favovou a lepšími. Bojujeme o
ritem, ale play off je jiné.“
třetí místo a chtěli bychom
tak skončit, abychom
Vyřazovací část se
začínali doma a měli
pomalu blíží, šlo
výhodu rozhodujícího
by i právě skončený zápas k
zápasu doma. O prvněmu přirovnat?
ním a druhém místě
„Ano, s Prostějovem je to vždycje už rozhodnuto.“ Foto: Jiří Možný ky jako zápas play off. Všechna
utkání byla vyrovnaná, rozhodují
maličkosti. Pouze v přípravě jsme
dostali,
dostali to byl ale úplně první zápas,
zápas
Vy a David Havíř jste nej- kdy jsme byli tři dny na ledě. Jinak
většími osobnostmi týmu. se to hraje zezadu a rozhodují maCítíte, že na vás spoluhráči hod- ličkosti, štěstí, každá chyba. Navíc
je tu super atmosféra a velmi dobře
ně spoléhají?
„Asi to tak vnímám. Mám teď ale se při ní hraje. Je to taková dobrá
příprava na play off.“

Basketbal

Basketbalisté Prostějova museli skousnout drtivou
ivou prohru

83 ARIETE PROSTĚJOV
71 NH OSTRAVA

VÍTĚZNÁ SÉRIE SKONČILA PO SEDMI ZÁPASECH
Kouč Choleva: „Naše hra v poslední době nebyla ideální...“

poločas: 38:37

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.

čtvrtiny: 19:23,19:14, 22:23, 23:11
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

38/21:40/20
8:8
21/17:14/7
32:25

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

16:18
21:24
8:10
20:16

Rozhodčí: Hošek, Kec, Blahout.
Diváci: 500

Prostějov/lv
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Bohhačík Ja
Jaro
romíír
ro
Švrd
rdlík Kami
miil
Kohho
Ko
houtt Onddře
hout
řejj
Sleezák
ák Pav
a el

24
14
12
1111

Maaark
M
rkko Rooma
man
Brat
Br
rattče
čenkkov
ov Votě
ojtě
oj
těchh
Neečaas Raade
dek
Krat
Kr
atochvíl
hvvíl Jann

9 Trenér: Zbyněk Choleva
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Sestava a body NH Ostrava:
Willman Joseph Victor 32, Číž Adam 12, Alič Admir 11, Ruach Tut 7, Stehlík
Jan 5, Dedek Jiří 2, Pelikán Rostislav 2, Jurečka Luděk 0, Medvecký Michael
0, Zbránek Filip 0
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. ledna 2014

„Utkání v Pardubicích nám
ukázalo, kde se musíme zlepšit.
Máme na čem pracovat. Do dalšího utkání se pokusíme naši hru
vylepšit. Porážka by nám mohla pomoci. Můžeme se odrazit
k další sérii. Snad se to podaří,“
doufá trenér Zbyněk Choleva.
Výsledkový výpadek se dal
předpokládat. V předcházejících
zápasech sice Orli vítězili, nešlo
však o žádné přesvědčivé výko-

ny. Na půdě USK Praha přetlačili vysokoškoláky o tři body, naposledy doma proti Ostravě byl
stav po třech čtvrtinách naprosto
vyrovnaný a Ariete využilo až
únavy oslabeného protivníka
v posledních minutách.
„Naše hra v poslední době nebyla ideální. Sice jsme vyhrávali, ale bylo cítit, že ve výkonu
chybí důslednost a energie, kterou jsme do zápasů dávali dřív.
Nějak jsme se vezli a bodovali
i ve chvílích, kdy jsme si to ani

Všechno jednou končí. Trenér Prostějovských basketbalistů Zbyněk Choleva o víkendu nemusel hráčům
vysvětlovat, jak chutná porážka.
Foto: www.orliprostějov.cz
nezasloužili. Porážka nás může
zase nastartovat. Nejlépe hned
v dalším utkání proti Kolínu,“
přeje si lodivod Prostějova.
Navázat na předcházející úspěchy nebude snadné. Orly nyní
čeká několik těžkých zápasů,
především na půdě soupeřů.

Po pátečním domácím střetnutí
s Kolínem pocestují do Děčína,
následně přivítají Jindřichův
Hradec a hostují v Opavě. Válečníky přitom v sezoně ještě
Ariete neporazilo a prohrálo
také úvodní vzájemný duel
v Opavě...

„Každý zápas je jiný. Pochopitelně chceme být úspěšní. Bude
to těžké, protože hlavně venku
nás čekají těžké bitvy. S tím
se musíme poprat. Nikdo je za
nás neodehraje. Potřebujeme
chytnout rytmus,“ uvědomuje
si Zbyněk Choleva.

BK JIP PARDUBICE

65 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 44:32
čtvrtiny: 25:20, 19:12, 26:17, 21:16
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

51/28:51/21
5:5
24/20:16/8
37:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:16
22:23
13:16
10:5

Rozhodčí: Hošek, Matějek, Kučerová
Diváci: 820

Nová huť odpadla fyzicky v poslední čtvrtině

Sestava a body PARDUBICE:
Nelson Travis 29, Peterka Martin 17, Pospíšil Zbyněk 15, Kotas Lukáš 13,
Příhonský Josef 6, Čarnecký Michal 5, Sanders Levell 3, Šoukal Tomáš 2,
Faifr Samuel 1, Půlpán Viktor 0, Šoula Jiří 0
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Trenér: Zbyněk Choleva
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koše Mattoni nbl v číslech:
25. kolo: Opava - Pardubice 94:86 (30:27, 51:47, 73:72) . Nejvíce bodů: Blažek
22, Šiřina 20, Sokolovský 14, Gniadek 13, Dokoupil 12 - Pospíšil 19, Čarnecký 17,
Nelson 16, Sanders 15. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Holubek. Fauly: 21:23. Trestné
hody: 26/22 - 22/14. Trojky: 10:10 * Prostějov - Ostrava 83:71 (19:23, 38:37,
60:60) . Nejvíce bodů: Bohačík 24, Švrdlík 14, Kohout 12, Slezák 11 - Willman 32,
Číž 12. Rozhodčí: Hošek, Kec, Blahout. Fauly: 21:24. Trestné hody: 21/17 - 14/7.
Trojky: 8:8 * Brno - Ústí nad Labem 84:68 (18:16, 43:38, 66:55). Nejvíce bodů:
Geiger 27, McClain 18, Zachrla 13 - Mitchell 26, Lewis 12. Rozhodčí: Kučera, Znamínko, Kapaňa. Fauly: 17:31. Trestné hody: 30/22 - 10/4. Trojky: 4:4 * Svitavy
- USK Praha (odloženo) * Jindřichův Hradec - Kolín (odloženo).
26. kolo: Ostrava - Svitavy 88:75 (29:12, 49:37, 70:54). Nejvíce bodů: Willman 25, Číž
14, Zbránek 12, Alič 10 - Kornowski 19, Kyles 12, Jelínek 10. Rozhodčí: Paulík, Kapl,
Remenec. Fauly: 25:25. Trestné hody: 27/25 - 25/13. Trojky: 7:6 * Kolín - Opava 83:80
(21:17, 37:38, 54:52). Nejvíce bodů: Machač 20, Mitchell 18, Horák 13, Ličartovský 12 Blažek 21, Šiřina 15, Dukanovič 12, Dokoupil a Sokolovský po 10. Rozhodčí: Hruša, Galajda, Karásek. Fauly: 20:26. Trestné hody: 29/20 - 15/11. Trojky: 9:9 * Děčín - Jindřichův Hradec 117:88 (30:21, 61:46, 89:71). Nejvíce bodů: Bosák a Venta po 20, Jiříček
a Kaša po 13, J. Houška a Vyoral 11 - Hall 25, Laroche 16, Vošlajer 13, Rolls 11, Melski
10. Rozhodčí: S. Kučera, Kec, Jeřáb. Fauly: 26:30. Trestné hody: 38/22 - 23/12. Trojky:
9:12 * Pardubice - Prostějov 91:65 (25:20, 44:32, 70:49). Nejvíce bodů: Nelson 29,
Peterka 17, Pospíšil 15, Kotas 13 - Kohout 14, Pandula 11, Marko 10. Rozhodčí: Hošek, Matějek, Kučerová. Fauly: 22:23. Trestné hody: 24/20 - 16/8. Trojky: 5:5 * USK
Praha - MMCITÉ 87:89 (21:22, 46:40, 62:65). Nejvíce bodů: Chán 26, Votroubek
14, Feštr 14 - Geiger 26, McClain 14, Zachrla 13, Marič 12. Rozhodčí: Lukeš - Vondráček, Baloun. Fauly: 23:19. Trestné hody: 11/8 - 12/8. Trojky: 9:7.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 26. 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
BC Farfallino Kolín
NH Ostrava
Quanto Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno
BK Lions Jindřichův Hradec

12
25
24
25
24
25
23
24
24
24
24
24

12
19
16
16
15
14
11
11
7
7
6
5

0
6
8
9
9
11
12
13
17
17
18
19

1086:695
2024:1785
2018:1846
2080:1920
2015:1826
1916:1979
1778:1821
1938:1936
1820:2004
1766:1991
1790:2071
1798:2155

100,0
76,0
66,7
64,0
62,5
56,0
47,8
45,8
29,2
29,2
25,0
20,8

KAM PŘÍŠTĚ
27. kolo, neděle 26. ledna 2014, 18:00 hodin:
Opava - Děčín (22.1.,18:00), Prostějov - Kolín (24.1., 17:00), Svitavy - Pardubice, Brno - Ostrava (25.1., 17:30), Ústí nad Labem - USK Praha

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/lv - Ani Ostrava
nezastavila
vítězné
tažení basketbalistů Ariete
Prostějov. Hosté sice drželi
vyrovnanou partii až do
třicáté minuty, pak se ale projevila únava oslabené sestavy.
Orli nabídnutou šanci využili
k rozhodujícímu trháku
a zvítězili 83:71.
Úvod domácím příliš nevyšel,
Soupeře pustili do poměrně
snadného vedení a to díky jeho
úspěšným trojkám a střelám
z druhých pokusů. Ostrava

se tak postupně dostala do
čtyřbodového vedení 18:14,
na které už musel reagovat
prostějovský trenér oddechovým
časem. Bohužel ani po něm se
situace příliš nezměnila. Orli se po
pěti bodech Willmana dostali až
do devítibodového deficitu 14:23.
Teprve úspěšná trojka Bohačíka,
nejlepšího domácího střelce, nastartovala tým ke zvratu. Následující minuty na přelomu první a
druhé desetiminutovky Hanáci
vyhráli poměrem 11:0 a rázem
vedli 25:23. Soupeř sice ještě
jednou srovnal, ale jinak hráči
Ariete drželi tenkou vedoucí linii
a to i díky naší zlepšené obraně
a devíti bodům Marka v této části.
Do šaten tak oba celky nakonec
odcházely za mírného vedení
Prostějova 38:37.

První minuty druhé dvacetiminutovky naznačily, že by se v utkání
mohlo bojovat až do poslední
minuty a to když domácí nejprve
zvýšili na 43:37, ale následně hosté otočili na 46:45 a ke zvratům
v tomto úseku pak došlo ještě
dvakrát. Vyrovnaná hra tak nakonec vyústila v plichtu po třiceti
minutých 60:60 a vše se řítilo do
rozhodující čtvrté čtvrtiny.
Poslední periodu naštěstí zahájili
domácí Orli třemi trojkami v řadě
(2x Bohačík, 1x Bratčenkov).
Zatímco soupeř tak najednou
musel dotahovat, domácí byli
v relativním klidu a pomalu
zvyšovali náskok. Za velkého
přispění Bohačíka se dostali až na
maximum 81:66. Konečná výhra
83:71 je sedmým prostějovským
úspěchem v řadě.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Dlouhé minuty nám dělal obrovské problémy
Willman, který nebyl k zastavení. Navíc jsme
dlouho měli chaos v obraně, byli docela nervozní a z toho pramenily i některé ztráty míče.
Náš výkon tentokrát neměl obvyklou šťávu,
což byl důvod, proč jsme o vítězství nerozhodli dříve. V závěru soupeři přece jen trochu došly síly a to nám pomohlo. Výhru bereme,
ale výsledek není zrovna dnes ve srovnání s tragédií jidřichohradeckých basketbalistů vůbec důležitý.“
Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Tři čtvrtiny jsme mohli pomýšlet na slušný
výsledek, v poslední desetiminutovce ale
Prostějov přidal v obraně a bylo rozhodnuto. My
jsme příliš driblovali a neposouvali míč. K tomu
se vyfaulovalAlič, za kterého nemáme adekvátní
náhradu v útoku i obraně. Bylo nás málo, a proto jsem třeba v závěru
nemohl chtít třeba od Willmana, aby byl důrazný v obraně, když neslezl
z hřiště. Konečný výsledek je zasloužený.“

Exkluzivní rozhovor Večerníku s oporou BK Ariete Prostějov

„Chce to ještě zlepšit rychlý protiútok,“ míní Bohačík

Prostějov - Druhým nejvytíženějším mužem
družiny Zbyňka Cholevy je Jaromír Bohačík.
Minuty strávené na hřišti si docela užívá
a patří mezi tahouny prostějovského Ariete.
Společně se spoluhráči cítí, že si v probíhající
sezoně musí úspěchy patřičně odpracovat, na
dřinu si přesto v žádném případě nestěžuje.
„Musíme často o vítězství bojovat až do konce,
což je pochopitelné. Žádný soupeř nám nedá
nic zadarmo,“ říká Bohačík v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

Ladislav Valný
V minulé sezoně jste část
vyhrávali s velkou lehkostí. Stojí úspěchy v aktuálním ročníku více sil?
„Osobně bych řekl, že to vyjde
nastejno. Naše zápasy jsou sice urputné a musíme hrát naplno až do
konce, loni nás ale zase bylo málo
a síly rychleji ubývaly. V nové sezoně můžeme více střídat.“
V poslední době se vám
osobně daří. Třeba proti

Ostravě jste minul jedinou střelu z pole. Cítíte rostoucí formu?
„To nedokážu posoudit. Hrajeme
nesobecky a díky tomu se často
dostáváme k otevřeným střelám.
Snažím se přihrávky využívat. Je
ale jedno, kdo se trefí.“
Bezpečně držíte druhé
místo. Počítáte s tím, že si
tuto pozici udržíte až do začátku play-off?
„Pochopitelně bychom si to
všichni přáli, ale takové úvahy
nás nemůžou rozptylovat. Sami

si uvědomujeme, že některé
zápasy byly pouze o pár bodů
a mohly dopadnout opačně. Nesmíme polevit!“
Může tým v průběhu sezony ještě zlepšit své výkony?
„Pořád se o to snažíme, pracujeme především na rychlém protiútoku a tým na to rozhodně máme.
Chceme zlepšit přesnost a ještě
přidat na rychlosti. Hrát do postavené obrany je těžké a zrychlení
přechodu na útočnou polovinu
nám to může usnadnit.“

Orli nedokázali uhlídat pardubické pivoty
Pardubice,Prostějov/lv-Vkompletní sestavě se představili basketbalisté Prostějova v šestadvacátém dějství nejvyšší domácí soutěže na půdě Pardubic. Východočechům naopak scházelo Petr Bohačík
a Muirhead, s absencemi se
ale dokázali vyrovnat a především po výborném výkonu
podkošových hráčů vyhráli drtivým skóre 91:65. Prostějovští
Orli si tak na své konto připsali
šestou porážku v letošním
ročníku Mattoni NBL.
Ariete Prostějov sice nezačalo
utkání se špatnou obranou,
ale domácí byli už od samot-

ného úvodu ve střeleckém
„laufu“ když trefovali všechny
střely přes bránící hráče.
Poměrně snadno se tak drželi
ve vedení, nejprve 4:0 a následně16:8. Orlům se pak sice
podařilo srovnat na 18:18
a to především díky volným
a úspěšným trojkám. Bohužel
v první polovině týmu hodně
chyběl základní stavební kámen v podobě Bohačíka, který
odehrál jen šest minut a hned
měl tři osobní chyby a na hře
Hanáků to bylo znát. Orli ještě
do konce čtvrtiny prohrávali
o pět bodů 20:25 a nárůst deficitu probíhal i ve druhé desetiminutovce. Dlouho sice drželi
se soupeřem krok, ale závěr
patřil soupeři, když dokázal
vyhrát závěr poměrem 9:2
a v polovině tak vedl poměrem
44:32.

Po přestávce se obraz na palubovce příliš nezměnil, když
se Orlům nepodařilo snížit
náskok soupeře. Domácí celek
pokračoval ve vysunuté obraně
přes celé hřiště a trestal ztráty
soupeře, který přišel v utkání
o šestnáct míčů. Právě to vedlo
k více než dvacetibodovému
vedení domácích, kteří si tak
už před poslední čtvrtinou
mohli oddechnout a mírně povolit – 70:49. V závěrečné desetiminutovce Pardubice ještě
nejprve zvýšily na maximum
v podobě sedmadvacetibodového náskoku 76:49 a i když hosté
následně zaznamenali osm bodů v řadě a snížili na 76:57, na
domácí to nestačilo. Pardubice svůj náskok opětovně
zvýšily a basketbalisté Prostějova se museli smířit s vysokou porážkou...

a byl z toho DEBAKL!
Očima trenérů

Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Měli jsme za cíl hned od úvodu zápasu vytvořit
tlak na hostující tým a to se nám dařilo. Šlo nám
to také na obranném doskoku, s nímž jsme měli
v předchozích vzájemných zápasech problémy.
Díky tomu jsme se rychleji dostávali na útočnou polovinu hřiště
a vytvářeli si jednodušší situace pro zakončení. Jednoznačně jsme
využili hru podkošových hráčů. Za období, co jsem v Pardubicích,
to byl nejlepší obranný výkon pivotů.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„My jsme se v tomhle zápase prostě trápili, nešlo
nám to ani v obraně, ani v útoku. Pardubice naopak
hrály v obraně velmi dobře a na rozdíl od nás si
posílaly míč. Nechali jsme rozehrát jejich pivoty,
kteří nás školili a dali dohromady nějakých šedesát bodů. Nevěděli
jsme kam dřív skočit, nedávali jsme ani trestné hody, dělali ztráty...
Prostě s takovým výkonem jsme nemohli pomýšlet na úspěch!“

Sport
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FUTSAL V ČÍSLECH
1. TŘÍDA

neděle 19. ledna 2014, Kostelec na Hané

SK GRIFFINS 98 – BOTAFOGA 0:5 kontumačně, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – FC RELAX
„A“ 5:2, SK GRIFFINS 98 – ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 0:5 kontumačně, AC ZAVADILKA
2000 „A“ – BOTAFOGA 4:1, FC RELAX „A“ – SK GRIFFINS 98 5:0 kontumačně, ŽE-STAV
Nezamyslice n.H. – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 3:3.

Průběžná tabulka:
1. FC ANDĚL Prostějov
5
4
1
0
19:8 13+4 17
2. FC RELAX Prostějov „A“
6
4
0
2 16:11 12+3 15
3. MECHECHELEN Prostějov 5
3
0
2 18:10 9+0 9
4. AC ZAVADILKA 2000 „A“ 6
2
1
3 16:13 7+2 9
5. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 5
2
2
1
15:9 8+0 8
6. SK ARISTON Prostějov 92 „A“5
2
0
3 18:20 6+1 7
7. AC VYPRAHLO Konice
5
2
1
2 14:21 7+0 7
8. BOTAFOGA Prostějov
5
2
0
3 13:13 6+0 6
9. SK GRIFFINS 98 Prostějov 6
0
1
5
5:29 1+0 1
Poznámka: Předposlední sloupec udává body získané v nadstavbové části +
bonifikační body, poslední sloupec pak body celkem..
3. TŘÍDA

neděle 19. ledna 2014, Kostelec na Hané

FC MASUCKER – INDIANA Plumlov 4:4, FC MENPHIS – MEDVĚDI Prostějov 3:1, MEDVĚDI Prostějov – FC MASUCKER 1:5, INDIANA Plumlov – FC MENPHIS 0:1, MEDVĚDI
Prostějov – INDIANA Plumlov 3:2, FC MASUCKER – FC MENPHIS 2:3.

Průběžná tabulka:
1. FC MENPHIS
6
6
0
2. SK ARISTON Prostějov 92 „B“3
3
0
3. ATLETICO Smržice
4
2
0
4. SOKOL BEDIHOŠŤ
3
2
0
5. FC MASUCKER
5
1
1
6. INDIANA Plumlov
6
1
1
7. FC LABENECH
2
1
0
8. MEDVĚDI Prostějov
5
1
0
9. FK AGRO Vláčil Čehovice 2
0
0

0
0
2
1
3
4
1
4
2

17:4
12:7
14:9
14:10
14:19
10:20
5:5
11:20
2:5

18
9
6
6
4
4
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.
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Basketbalistky zdolaly Krnov a pojistily si vedení
Prostějov/jim – Na cestě vstříc
vytouženému celkovému vítězství v oblastním přeboru
jsou i po desátém zápase basketbalistky TJ OP Prostějov.
Hráčky vedené koučem Željko Živkovičem dokázaly navázat na úspěšné období před
Vánocemi a i nový rok začaly
vítězně. V domácím prostředí
si bez výraznějších potíží poradily s rezervním týmem Krnova, před nímž zvýšily svůj
odstup již na tři body. O jubilejní desátou výhru se utkají v
pátek na palubovce Zlína.
Poslední domácí střetnutí s tímto
soupeřem došlo až do nesmírně
dramatické koncovky, v níž se
Prostějovu podařilo trestnými
hody srovnat až sekundu před
koncem a nakonec v prodloužení vybojovat výhru, teď to bylo
mnohem jednoznačnější. Hned
v první čtvrtině si prostějovské

hráčky v tělocvičně ZŠ Dr. Horáka vytvořily čtrnáctibodový
náskok, po slabší druhé části
prvního poločasu pak okamžitě
po pauze definitivně rozhodly.
Jejich náskok průběžně narůstal
a zastavil se až na jednadvacetibodové hranici.
„Nebylo to tak napínavé, to je
pravda. Hned v úvodu jsme si
vytvořili náskok, pak se ale projevilo, že byly Vánoce, lyžařské
výlety i nemoci, nastaly totiž problémy se souhrou a malinko jsme
se hledali. Trápila nás zejména
bývalá ligová hráčka Hradilová,“
vysvětloval Živkovič mírné polevení ve druhé čtvrtině, po níž oba
celky dělilo osm bodů.
Třetí čtvrtina už ale byla opět o
něčem jiném, žádné další dotahování ze strany Krnova se již
nekonalo. „Projevilo se, že lépe
trénujeme. Jednoznačně jsme je
přejeli v rychlosti a v klidu jsme

to dohráli. Je to další krok ke kvalifikaci o postup do druhé ligy,
stále nás ale ještě čeká šest utkání
základní části,“ těší prostějovského kouče, jenž však jedním dechem upozorňuje, že ještě není o
pořadí v tabulce definitivně jasno.
Jasno už je však alespoň o tom,
jaká jsou kritéria k postupu výš.
Nestačí totiž pouze vyhrát oblastní
přebor střední Moravy, pak ještě
dojde na souboj s vítězi jihomoravské a severomoravské skupiny.
„Postoupí jeden nebo dva týmy.
Bude záležet na tom, kolik týmů
z Moravy sestoupí z druhé ligy,“
podělil se o novinku Živkovič.
Postoupit navíc nemůže kdokoli
ze čtveřice prostějovských soupeřů, Šumperk „B“ a Zlín „B“
totiž hrají jen mimo soutěž. „Naši
minitabulku s Olomoucí a Krnovem vedeme bilancí 6:0, i nadále
chceme ale podávat co nejlepší
výkony. Je to nadějné a uděláme

vše pro to, abychom náskok uhá- ale proti Krnovu byla hodně vidět

TJ OP Prostějov – TJ Lokomotiva Krnov „B“
77:54 (24:10, 15:21, 18:12, 20:11)

Tabulka oblastního přeboru žen:

1. TJ OP Prostějov
2. TJ Šumperk „B“
3. TJ Loko Krnov „B“
4. SKB Zlín „B“
5. SK UP Olomouc „B“

10
10
10
10
10

jili,“ nechce dát nikomu ze soupeřů šanci pomyslet na triumf.
Proti Krnovu poslal postupně na
palubovku všechny hráčky a těšila ho radost a spokojenost čišící
z kolektivu, hráčky se navíc dostávají zpět do tréninkového procesu po krátkém období volna.
„Mladší holky toho přes svátky
měly hodně a bylo těžší je dostat
zpět do pracovní teploty, teď už
je to ale dobré. Nemám ve zvyku
vyzdvihovat nějaké jednotlivce,

9
7
6
2
1

1
3
4
8
9

712:531
644:544
741:685
510:680
527:694

19
17
16
12
11

kadetka Konečná, která odehrála
teprve druhý zápas za ženy,“ ocenil představení talentované hráčky TJ OP Prostějov.
Příštím soupeřem bude pro Živkovič a spol. Zlín „B“, duel čtrnáctého kola začíná v pátek 24.
ledna o půl osmé večer na půdě
předposledního týmu tabulky.
Opět doma se pak Prostějovanky
představí opět v pátek 7. února, to
od 20 hodin nastoupí proti aktuálně druhému Šumperku „B“.

Playmakeři si doma překvapení nevynutili
1:7

Prostějov/mif - V dalším kole
druhé florbalové ligy odehráli prostějovští Playmakeři na
domácí půdě s favorizovaným
celkem Aligators Klobouky u
Brna. Hostující celek v případě výhry dotáhne čelo tabulky,
naopak Playmakeři by překvapivou výhrou opustili chvost
tabulky. Letos je liga zavřená
pro reorganizaci soutěží, neboť
mužská složka bude mít již osmou úroveň soutěže. Proto se
oba týmy mohly prát pouze o
postup, což je možné pouze u
hostujícího celku, který atakuje
čelo tabulky.
Úvod utkání byl vyrovnaný,
v něm měli překvapivě více ze
hry domácí, kteří se daleko aktivněji pouštěli před bránu hostujícího celku, jenže bez efektivity. Zato hosté hrozili spíše po
brejcích. Rozruch tak udělali jen
věrní prostějovští fandové, které
bylo dnes slyšet. K nim se přidal
i Jan Smička, který na sebe upoutal bohužel zbytečným vyloučením, ve kterém však hosté byli

neškodní. Větší rozruch vznikl až
při druhém Smičkově vyloučení,
kdy zastavil samotného hráče
hostů faulem, po němž následovalo trestné střílení. To však
Aligátoři neproměnili a Prostějov
oslabení zvládl výborně. To co
nevyšlo hostům v přesilovkách,
naplnili z brejku následně. V tísni
se dokázal prosadit Dufek. Playmakeři mohli následně vyrovnat,
jenže Čmela s dobrou příležitostí
naložil o mnoho hůř. Aktivita
v závěru patřila domácím, jen
chyběla branka.
Druhá dvacetiminutovka začala
tlakem domácích. Ti nejprve spálili dobrou standardní situaci, ale
po ní už o chvíli později vypukla
prostějovská radost naplno. Žák
našel volného Zdeňka Fojta,
který posunul na Čmelu. Ten
se nerozpakoval a vymetl horní
růžek Bábíčkovy brány. Prostějov ucítil šanci utkání otočit, a tak
tlak pokračoval i po vyrovnání.
Kováč však jak již poněkolikáté
trestuhodně míjí bránu. Hosté tlak
ustáli a přesně v polovině zápasu

se po přihrávce přes celé brankoviště z úhlu prosadil Grmmel.
Prostějov pak v dalších minutách
doplatil na vyloučení. Klobouky
nejprve potrestaly vyloučení Ťuika, po něm pak i Zdeňka Fojta.
Hattrick si tak připsal po dvou
dorážkách Dufek. Hosty to nakoplo, a tak přišla sprcha střel na
domácího brankáře Kovala. Domácí se však ještě z nevydařené
třetiny snažili alespoň o snížení,
jenže v závěru branka nepřišla.
Poslední dějství nezačali Prostějovští nejlépe. Nejprve zůstal
na polovině volný Hos, jehož
střela překvapila i brankáře Kovala. Při signalizovaném dalším

Ptení/jim - V roce 1993 ptenský
fotbalový oddíl opustil křídla
Sokola a vydal se vlastní cestou pod hlavičkou FC Ptení a
stejně tak daleko do minulosti
sahá tradice fotbalových plesů
v ptenské sokolovně. O uplynulém víkendu se tak konal
již dvaadvacátý ročník a i ten
letošní si nenechala ujít zhruba stopadesátka lidí, z čehož
měli pořadatelé pochopitelnou
radost.
„Zakládajícími členy byli pan
Knejp, jenž se nyní stará o hudbu,
pan František Jura z 1.SK Prostějov a pan Musil, jenž pracuje ve
Vícově. Díky nim se založila tradice plesu, který tvoří z devadesáti procent příjem klubu. Dále během roku pořádáme ještě dětský

den,“ prozradil předseda klubu
Roman Minx, jenž se společně
se svou manželkou ujal práce v
kuchyni, kterou provoněly tataráček, gulášek i řízeček.
K tanci a poslechu zahrála skupina Casio Band tvořená právě
Jaroslavem Knejpem a dvojicí
zpěvaček, protože se ale jednalo
o fotbalový ples, nemohly ani
při této příležitosti chybět míč a
branka. Tradiční součástí tohoto
plesu je totiž kop na minibranku
přes celou délku sálu. Každý má
jeden pokus a kdo se trefí, ten
postupuje do dalšího kola. Tímto
stylem se postupuje tak dlouho,
dokud v dámské i pánské kategorii nezůstane jediný střelec.
Ten pak za odměnu získává láhev šampaňského. „Je to v okolí

ojedinělá atrakce a málokdy se
stane, že u pánů vyhraje fotbalista. Zpravidla je to laik, kterého se
pak snažíme zlanařit,“ vyprávěl s
úsměvem Roman Minx.
A ples se líbil nejen pořadatelům,
ale i příchozím občanům. „Myslím si, že na to, že se i kolem koná
spousta plesů, tak je účast výborná. Líbí se mi také, že v tombole
je spousta atraktivních cen, a každý kdo přijde, může o něco hrát,“
zmínil například Petr Novák, jenž
hraje krajský přebor za Hněvotín.
Samotná příprava podle Minxe
zabrala tři víkendy, ale i podle
Soutěžilo se. Každoročním zpetřením plesu bývá kop na miohlasů spokojených návštěvníků
nibranku, ani letošek nebyl výjimkou.
Foto: Jiří Možný
se zdá, že to stálo za tu námahu.
„Musí se jeden víkend nachystat tí se akce koná. Mezitím je to o s poděkováním všem, kteří se na
dřevo na dva dny topení, druhý shánění sponzorů pro tombolu,“ přípravách i samotném průběhu
víkend se připravuje ples a tře- zmínil předseda klubu společně podíleli.

FbC Playmakers Prostějov
Aligators Hukot Klobouky u Brna

(0:1 - 1:3 - 0:3)

Branky Prostějova: 4. Branky Prostějova: 26. Čmela (Fojt Z). Rozhodčí: Vybíhal, Kačer. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:2. Střely: 32:26.
Diváků: 32.

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

vyloučení přidal šestou branku
po dorážce opět Dufek. Playmakerům snaha nechyběla, měli
častěji míček na svých holích,
jen je dnes pořádně trestal v pohodě hrající soupeř. Další volný
hostující hráč na polovině a jeho
střela skončila znovu až síti.
Prostějov prohrával krutým rozdílem, přesto byl stále aktivní a
neskládal zbraně. Vynutil si také
přesilovku, ve které byl brance
nejblíže Kováč, jenže jeho muška dnes našla pouze zeď za mantinelem. Po přesilovce byl z domácích nejblíže Čmela, jenže
jeho střelu zastavila tyč. Po něm
se dokázal do šance protlačit ka-

Pavel Kubíček:

„Soupeř nás potrestal efektivitou a
proměňováním šancí. Herně se pořad hledáme. Trápí nás koncovka.
Neproměňujeme šance. Chci poděkovat našim divákům za přízeň,
že nás přišli podpořit.“

pitán Playmakerů Zdeněk Fojt,
ale neuspěl. A když předložil
další dobrou šanci Čmelovi, dopadlo to jak v předchozích minutách. Hosté si v závěru snažili
náskok ubránit, a to se jim také
nakonec povedlo. Přestože bylo
utkání herně vyrovnané, svítilo
na tabuli velmi výrazné skóre.
Playmakeři si tak na překvapení
budou muset počkat na jindy.
Favorit veze z Hané tři body
a dotáhl tak dvojici Petrovice
s Havířovem, která má jen dvoubodový náskok. Playmakeři naopak zůstávají stále poslední.

Ptenští fotbalisté plesali již podvaadvacáté

Berdych je v Austrálii počtvrté v řadě ve čtvrtfinále, z Prostějovanů však zůstal osamocený
Melbourne (Austrálie), Prostějov/jim –Hned v prvním kole se
uzavřela cesta nejlepší české tenistky Petry Kvitové. Konečnou
jí překvapivě vystavila Thajka
Kamkhumová. Třiadvacetiletá
Kvitová vstupovala do turnaje
jako nasazená šestka a povzbudilo ji i předchozí semifinále v
Sydney, s Luksikou Kumkhumovou však nečekaně zaváhala.
Hned v první hře ztratila své
podání, což v úvodní sadě zopakovala ještě jednou, a musela
dotahovat ztrátu 2:6.
Ve druhém setu naopak hned třikrát
sebrala servis své asijské soupeřce a
jediný gem jí dopřála při vlastním
podání, rozhodující třetí sada však
navázala na úvodní dějství. Petra
sice odvrátila konec, když a stavu
3:5 sebrala Thajce podání, pak však
opět prohrála to své a celý zápas
ztratila 2:6, 6:1 a 4:6.
Úvodní zápas v Melbourne byl
současně posledním i pro Jiřího
Veselého a Jana Hájka. Zkušený
tenista a trojnásobný vítěz prostějovského challengeru UniCredit
Czech Open narazil na neznámého Bosňana Damira Dzumhura a
jednadvacetiletému hráči nacházejícímu se na konci druhé stovky
světového žebříčku podlehl 4:6,
2:6 a 1:6.
To Jiří Veselý sahal po velkém překvapení. Nad vytáhlým Jihoafričanem Kevinem Andersonem vyhrál

úvodní dva sety 6:2, 7:6 a byl blízko postupu dál. Poté však třikrát
ztratil po jednom podání, zbylé tři
sady prohrál 4:6, 4:6 a 4:6 a dál tak
šel devatenáctý nasazený.
Čest klubu tak v prvním kole zachraňoval pouze bývalý pár Berdych-Šafářová. Česká jednička
mezi muži potvrdila roli favorita
a nasazené sedmičky, Kazachovi
Aleksandru Nedovyesovi nedovolil téměř nic a vyhrál po setech
6:3, 6:4 a 6:3. Jeho dalším soupeřem bude Francouz Kenny de
Schepper. Jeho někdejší partnerka
členka fedcupové reprezentace se
trochu více zapotila, ale i ona prošla
dál. Coby šestadvacítka turnaje si
poradila s Izraelkou Julií Glushkovou a díky výhře 7:5, 3:6 a 6:1 si ve
druhém kole zahrála v ryze českém
souboji s Lucií Hradeckou.
I tento souboj zvládla prostějovská
hráčka ve třech setech. Se jmenovkyní, krajankou a fedcupovou spoluhráčkou sice ztratila úvodní sadu
v tie-breaku, pak už ale tahala za
delší konec špagátu.
V prostřední sadě sebrala aktuálně
šestadvacátá hráčka žebříčku o sto
dvacet míst níže postavené tenistce
hned na úvod podání a nakonec ji
dovedla do vítězného stavu 6:3. Závěrečný set již byl jasnou záležitostí
a Šafářová nadělila po půlhodině
své krajance „kanára“. Celkově tak
šla dál po výsledku 6:7, 6:3 a 6:0.
Vítězně si v melbournské výhni

vedl i Berdych. Nasazená sedmička mužské části potvrdila roli jasného favorita i proti Kennymu De
Schepperovi, nad Francouzem si
Berdych stejně jako na úvod proti
Nedovyesovovi poradil hned ve
třech setech. V prvním a třetím setu
získal Berdych jedno podání svého
soupeře, ve druhém mu prolomil
dokonce tři servisy a zvítězil tedy
6:4, 6:1 a 6:3.
Díky bílo-modrému pruhovanému
triku připomínajícímu argentinský
dres ho na oficiálních stránkách
turnaje přirovnali k někdejší světové fotbalové hvězdě – Argentinci
Diegu Maradonovi, Význam je
ale jiný, tričko společně s červenými kraťasy značí barvy na české
vlajce.
Pouze hodinu a tři čtvrtě se na kurtu
zdržel Tomáš Berdych, než zvládl i
své třetí utkání a po hladké třísetové výhře prošel již mezi nejlepších
šestnáct turnaje. Do stejné fáze
úvodního grandslamu začínající sezony měla nakročeno i Lucie Šafářová, proti Číňance Li Na vedla 1:0
na sety a k výhře jí chyběl pouhý
jeden míček, nadějný stav ovšem
nedotáhla. Pokračuje tak již pouze
ve čtyřhře, kde je její partnerkou
Andrea Hlaváčková.
Sedmý tenista světa zatím potvrdil
roli favorita také ve třetím kole.
Přemožitel Jana Hájka Bosňan
Dzumhur se držel pouze v první
sadě, kdy až to do stavu 4:4 bylo

Výsledky zástupců TK Agrofert Prostějov:

Foto: Jiří Vojzola, Melbourne
vyrovnané, pak ovšem Berdych
otočil skóre 0:30 při vlastním servisu a vzápětí využil hned první
setbol.
Druhá a třetí sada pak byla jako
přes kopírák, český reprezentant
si v obou případech pohlídal svůj
servis a vždy v šesté a osmé hře připravil protihráče o ten jeho. Po výsledku 6:4, 6:2 a 6:2 tak byl konec.
Naopak pro Lucii Šafářovou bylo
třetí kolo poslední. Proti Číňance
Li Na sice začala velice dobře, finalistce z let 2011 a 2013 sebrala
v první sadě hned tři servisy a po
necelé půlhodině ji mohl těšit stav
6:1. Ve druhém setu pak podávala
za stavu 5:3 na vítězství, situaci
však nezvládla a obrat z 0:40 se jí
nepovedl. Za stavu 6:5 se pak do-

stala Šafářová dokonce k mečbolu,
potřetí v sadě a pošesté v zápase
však jednatřicetileté Asiatce podání nesebrala. Na řadu tak přišel
tie-break, v němž měla zkušenější
hráčka navrch – získala ho 7:2.
Rozhodující sadu pak Šafářová
prohrála 3:6.
Šestadvacetiletá česká tenistka tak
pokračuje již pouze v deblu. Po
boku stříbrné olympijské medailistky z Londýna a vítězky čtyřhry
na French Open i US OpenAndrey
Hlaváčkové zvládla první nástrahu
v podobě dvojice Date Krummová- Zhangová, nově složený pár si
pak poradil i s duem Medinaová-Švedovová.
Ve dvouhře tak reprezentuje prostějovský oddíl a celý český tenis

Dvouhra:
1. kolo:
Berdych – Nedovyesov 6:3, 6:4 a 6:3
Hájek – Dzumhur 4:6, 2:6 a 1:6
Veselý – Anderson 6:2, 7:6, 4:6, 4:6 a 4:6
Kvitová – Kumkhum 6:2, 1:6 a 6:4
Šafářová – Glushko 7:5, 3:6 a 6:1
2. kolo:
Berdych – De Schepper 6:4, 6:1 a 6:3
Šafářová – Hradecká 6:7, 6:3 a 6:0
3. kolo:
Berdych – Dzumhur 6:4, 6:2 a 6:2
Šafářová – Li Na 6:1, 6:7 a 3:6
4. kolo:
Berdych – Anderson 6:2, 6:2 a 6:3
Čtyřhra:
1. kolo:
Hlaváčková/Šafářová – Date Krummová/Zhangová 6:4 a 6:4
2. kolo
Hlaváčková/Šafářová – Medinaová/Švedovová 6:2 a 6:2
už pouze Berdych. A úspěšně. I své
čtvrté utkání zvládl velice rychle,
rovněž Jihoafričana Kevina Andresona porazil 3:0 na sety. Po čtyřech
utkáních tak má bilanci 12:0 a pobyt na kurtu mu zabral dohromady
celkem sedm hodin a jednadvacet
minut.
203 centimetrů vysoký tenista je
tak i nadále oblíbeným Berdychovým soupeřem, vždyť o sedm
centimetrů nižší, ale o čtrnáct pozic
lépe postavený Čech vyhrál i desáté vzájemné měření sil. Již třetí rok

po sobě se potkali právě v Austrálii,
mimo to vyhrál Berdych rovněž
například na French Open a ve
Wimbledonu.
První set vyhrál Berdych 6:2, ve
druhém si vedl stejným způsobem,
když cesta za proměněným setbolem vedla v osmém gemu přes
devět shod. Ve třetí sadě pak český
hráč sebral svému soupeři popáté v
utkání servis a přesně po dvou hodinách mohl slavit postup do čtvrtfinále. V něm se utká se Španělem
Davidem Ferrerem.

Volejbal
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TATSIANA MARKEVICH NADÁLE MIMO TÝM, VŠE SE ŘEŠÍ

SK UP OLOMOUC
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:09 hodin
Rozhodčí: Pecháček a Zimmermann.
Diváků: 400.
1. set: 23:25 25 minut 2. set: 18:25 22 minut
3. set: 18:25 22 minut

Sestava UP Olomouc:
Košická, Rutarová, Napolitano, H. Kojdová, Tomášeková, Tinklová, libero
Dreksová. Střídaly: Mátlová, P. Kojdová, Murčinková. Trenér: Jiří Teplý.

libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek

Steenbergen
en
Vincourová

Carter
Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

Po skončení základní části chystá VK AGEL ještě
jednu změnu v kádru žen, zatím neprozradil jakou

Ani po uplynutí dalšího týdne se dvěma soutěžními zápasy se běloruská smečařka Tatsiana
Markevich nepřipojila k družstvu prostějovských
volejbalistek. Pětadvacetiletá hráčka stále zůstává ve své rodné zemi a případné pokračování jejího působení na Hané se tak pořád řeší...
Prostějov/son
„S Táňou na dálku jednáme
a na něčem už jsme domluvení, ale ještě zdaleka ne na
všem. Celá věc je otázkou nejbližších dnů, možná i týdnů,“
obecně konstatoval sportovní manažer VK AGEL Peter
Goga.
Vrátí se tedy Markevich do
prostějovského
kolektivu,
nebo nevrátí? „Na tohle právě nechci zatím odpovídat. Jde
o jednání mezi námi a Táňou,
která dosud nejsou uzavřená.
Až dospějeme k definitivní do-

Sestava Prostějova:
joova:

0
3
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Prostějovské volejbalistky jsou nadále suverénní, přesto je v zákulisí živo

Střídaly: Soares
Připraveny byly: Hutinski, Růžičková,
Melicharová

hodě, budeme veřejnost okamžitě informovat,“ slíbil Goga.
Zatímco nad bývalou plejerkou RC Cannes či Azerrailu
Baku se vznáší otazník, připravuje vedení VK AGEL
jinou úpravu hráčské soupisky. Nemělo by však jít
o příchod nebo odchod nikoho vyloženě nového. „Rovněž
tady zatím neprozradím žádné
podrobnosti. Ke změně totiž
dojde po skončení základní
části extraligy, takže si týden
počkejte a vše se dozvíte,“
pravil se šibalským úsměvem
Goga.

Zůstane, nebo je na odchodu. Do velké roušky tajemství je zahalena další budoucnost běloruské
smečařky Markevich, z čehož má sportovní manažer Goga dost zamotanou hlavu.
Koláž Večerníku

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

TJ SOKOL ŠTERNBERK
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Renčín a Slezák.
Diváků: 150.
1. set: 12:25 19 minut 2. set: 13:25 19 minut
3. set: 15:25 20 minut

Soupeř v CEV Cupu už se rýsuje, Fenerbahce Slávistky by si ve čtvrtek

SestavA TJ SOKOL Šternberk:
DuJurčíková, Ticháčková, Polášková, Holásková, Janečková S.,
Janečková M., libero: Hronová. Střídaly: Oborná, Citovecká,
Zemánková. Připraveny byly: Sochorcová. Trenér:
Radomil
reennér
ér:: R
adom
ad
omil Juřík
Juř
uřík
íkk

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Soares
Růžičková

Malesevic

Kossányiová
iov
ováá
Borovinšek
Boro
Bo
roovi
v nš
nšek
e
ek

Hutinski

Trenérská dvojice: Střídaly: Melicharová
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Steenbergen, Carter,
a Ľubomír PETRÁŠ Vincourová
2, -22
22,, 24
24,, 25)). Nejjvííce bodů
dů:
Napolitano
p
Šenková 22,, H.
j
Šternberk - Prostějov 0:3 (-12,
-13, -15). Nejvíce bodů: S. Janečková, Oborná a Polášková po 5 - Soaresová
15, Hutinská a Maleševičová po 11 * Slavia Praha - Ostrava 1:3 (-18, 17,
-23, -23). Nejvíce bodů: Vašutová 16, Hanzlová 15, Ančincová 13, Vinecká
10 - Starzyková 19, Michalkiewiczová 17, Polášková 13, Zemanová 11 *
SG Brno - Přerov 0:3 (-12, -12, -23). Nejvíce bodů: Suchá 12, Hudylivová
10 - Gálíková 15, Pavelková 13, Nucová 9 * KP Brno - Olymp
y p Praha 0:3
(-15, -20, -17). Nejvíce bodů: Michalíková, Širůčková po 10, Vyklická 6,
Toufarová 5 - Kvapilová 18, Mlejnková 17, Trnková 9, Hodanová 8.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

P

Sety

Míče

Body

16 16 0

Z

V

48:6

1316:922

47

2. PVK Olymp Praha

16 13 3

41:15

1332:1098

39

3. TJ Sokol Frýdek-Místek 16 11 5

37:18

1266:1125

34

4. SK UP Olomouc

16 10 6

37:21

1355:1181

30

5. VK KP Brno

16 10 6

32:27

1282:1242

29

6. TJ Ostrava

16

7

9

26:33

1221:1307

21

7. TJ Sokol Šternberk

16

6 10

19:32

1038:1155

18

8. PVK Precheza Přerov 16

4 12

20:37

1143:1299

13

9. VC Slavia Praha

16

3 13

16:39

1103:1301

9

16

0 16

0:48

778:1204

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

kam příště...
17. kolo, čtvrtek 23. ledna 2013, 17:00 hodin: KP Brno - SG Brno,
Olymp - Frýdek-Místek (16:00), Olomouc - Šternberk, Prostějov - Slavia, Ostrava - Přerov.
18. kolo, sobota 25. ledna 2013, 17:00 hodin: SG Brno - Ostrava
(19:00), Přerov - Prostějov, Slavia - Olomouc (18:00), Šternberk Olymp, Frýdek-Místek - KP Brno.

jasně vyhrálo úvodní osmifinále v Salu
Prostějov/son - Evropské poháry ve volejbalu 2013/2014
pokročily do své další fáze.
Champions League měla v uplynulém týdnu na programu první zápasy úvodního kola play off
a v CEV Cupu žen se hrály zahajovací duely osmifinále, což
hodně zajímalo i VK AGEL
Prostějov. Svěřenkyně kouče
Čady totiž čekají na svého čtvrtfinálového protivníka.
Ten vzejde z finsko-turecké dvojice LP Salo versus Fenerbahce
Istanbul. A čtvrteční střetnutí na
severu starého kontinentu ukázalo, že se prostějovské volejbalistky
dle očekávání mohou těšit na favorizovaného klubového giganta ze země půlměsíce. Salo totiž
istanbulskému družstvu doma
podlehlo hladce 0:3 a Fenerbahce by v odvetě 22. ledna mělo na

Výsledky osmifinále CEV Cupu žen 2013/2014 (úvodní zápasy)
LP Salo (Fin.) - Fenerbahce Istanbul (Tur.) 0:3 (-22, -13, -9)
Fakro Muszyna (Pol.) - Lokomotiv Baku (Ázerb.) 3:0 (15, 23, 24)
Chimik Južnyj (Rus.) - Aluprof Bielsko-Biala (Pol.) 3:0 (17, 18, 20)
Azerrail Baku (Ázerb.) - Uraločka Jekatěrinburg (Rus.) 1:3 (22,
-23, -13, -16)

Výsledky 1. kola play off
Champions League žen 2013/2014 (úvodní zápasy)
Prosecco Conegliano (Itál.) - Omička Omsk (Rus.) 3:0 (23, 18, 23)
Atom Sopoty (Pol.) - Eczacibasi Istanbul (Tur.) 0:3 (-21, -20, -22)
RC Cannes (Francie) - Galatasaray Istanbul (Turecko) 3:1
(17, 21, -25, 23)
Igtisadči Baku (Ázerb.) - Vakifbank Istanbul (Turecko) 0:3 (-22, -20, -20)
Dynamo Moskva (Rusko) - Dynamo Kazaň (Rus.) 1:3 (-21, -21, 18, -16)
Volero Curych (Švýc.) - Meccanica Piacenza (Itál.) 3:1 (18, -24, 24, 19)

vlastní palubovce svou roli bezpečně potvrdit.
Zajímavé jsou ale ostatní osmifinálové výsledky druhého nejkvalitnějšího poháru, stejně jako rezultáty čerstvě zahájených vyřazovacích
bojů v Lize mistryň. Tam dosud

vesměs uspěli předpokládaní favorité (kromě Piacenzy padnuvší
v Curychu) včetně obou přemožitelů VK ze základní skupiny
Eczacibasi Istanbul i RC Cannes,
rovněž oni však musí stvrdit postup
v odvetných mačích.

měly odvézt debakl

Prostějov/son - Poslední domácí souboj základní části
UNIQA extraligy žen ČR
2013/2014 čeká volejbalistky VK AGEL Prostějov ve
čtvrtek 23. ledna od 17.00
hodin. Tohle datum a čas patří jejich duelu sedmnáctého
kola nejvyšší národní soutěže proti Slavii Praha, který
proběhne tradičně v Městské
hale Sportcentra DDM.
Podruhé za sebou „Agelky“
narazí na tým ze spodních pater tabulky. V sobotu kvalitním výkonem smetly venku
průběžně sedmý Šternberk
a podobně hladce či ještě drtivěji hodlají naložit s předposledním celkem zatímního pořadí.
„Na vlastním hřišti vždy platí, že hlavně chceme divá-

kům předvést dobrý volejbal.
V konkrétním případě tohoto
utkání je navíc povinností naše
vysoké vítězství, současně
můžeme dát příležitost všem
členkám hráčského kádru. Je
totiž důležité, aby pro další
pokračování sezóny udržovaly
pravidelné zápasové tempo,“
uvedl hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
Slávistky by pro jeho kolektiv
měly být snadným soustem.
V dosavadním extraligovém
průběhu dokázaly porazit jen
dvakrát outsidera SG Brno
a nedávno i osmý Přerov, naopak proher mají na kontě
již třináct. A zisk devíti bodů
v porovnání se sedmačtyřiceti
vékáčka hovoří výmluvně.
Zrodí se výsledkový debakl?

Srbské smečařce VK AGEL prospěl pobyt v reprezentaci,
během pauzy dobila baterky a teď je v každém střetnutí oporou
Olomouc - Možná trochu nenápadným, ale o to
důležitějším článkem sestavy letošního výběru
prostějovských volejbalistek je Tijana Malesevic.
Srbská smečařka přišla do VK AGEL až koncem
října, aby v Champions League nahradila zraněnou Tatsianu Markevich, a hned se pevně zabydlela v základu ambiciózního družstva, odkud ji
zatím nic nevystrnadilo. Navíc v novém roce hraje
mladá, teprve dvaadvacetiletá volejbalistka ještě
lépe než předtím! Večerník ji tak po vítězném derby
v Olomouci krátce vyzpovídal...
Marek Sonnevend
Co říkáte na vydařené
utkání na hřišti olomouckého SK UP?
„Byl to moc důležitý zápas, protože šlo o semifinále Českého
poháru. V Olomouci se nehraje
úplně lehce, což jsme si vyzkoušely před měsícem. Tím cennější je hladké vítězství venku bez
ztráty setu. Pro nás znamená, že
v domácí odvetě stačí k postupu
do finále získat jeden set, i když
budeme chtít samozřejmě znovu

vyhrát. Nejtěžší byla první sada,
neboť jsme v její druhé polovině
ztratily vedení, potom ho získaly
zpět a v těsné koncovce udržely. To bylo pro zbytek střetnutí
klíčové, pak už jsme totiž hrály
lépe, řekla bych celkově dobře.“
Vaším společným cílem coby kolektivu je
postupné zlepšování výkonů.
Daří se tohle předsevzetí plnit?
„Já myslím, že ano. Třeba tady
v Olomouci jsme zahrály dost
kvalitně a hlavně týmově, což

bylo na hřišti vidět a svědčí světa, ale výborně jsem následo tom i zápasové statistiky. My ně potrénovala i po návratu do
v přípravě vlastně pořád pracu- Prostějova. Existuje pro to výjeme na doraz, aby každé naše stižný výraz: dobít baterky. Teď
y aspoň
p o něco se cítím v ppohodě a utkání ppodle
další utkání bylo
é. Jsou ppřed námi toho asi vypadají.“
lepší než minulé.
ouboje Českého
Mrzelo, že
rozhodující souboje
vám ute
utekla
poháru, pak čtvrtfinále CEV
gová nadstavba,
reprezentační
reprezenta
Cupu, extraligová
kvalifikace pro
nakonec play off ligy a my
šamp
musíme být naa všechny tyhle
světový šampioy maximálně navrcholy sezóny
nát v Baku?
chystané.“
Zdá se mi, že v novém
dářním
kalendářním
roce šla vaše osobní
forma ještě vícc naíte?
horu. Souhlasíte?
oudit
„To musí posoudit
jiní. Mně každoaždopádně pomohlo,
o, že
jsem mohla strávit
trávit
Vánoce doma,, no
dovaa potom následovalo soustředění s hodďákem
ně silným nároďákem
sem se
Srbska. Sice jsem
nedostala do užší nominace pro kvalifikační
alifikační
Foto: www.vkprostejov.cz
turnaj o mistrovství
istrovství

„Pochopitelně mrzelo, každý
by rád reprezentoval svou zemi
v tak důležitých zápasech. Jenže
náš národní tým je fakt hodně
silný, Srbsko má opravdu spoustu špičkových hráček a přednost
tentokrát prostě dostaly jiné.
Z mého pohledu je podstatné, že
jsme postoupily na mistrovství
světa a tam si třeba na podzim
zahraju.“
Jak se cítíte v Prostějově, který je vaším pátým
oddílem v kariéře?
„Je mi tady skvěle. Prostějov je
menší město, já pocházím z podobně velké Užice a tím pádem
mi vyhovuje zdejší klid. Navíc
větší Olomouc je jen nějakých
dvacet minut cesty daleko, pokud
člověk chce třeba za zábavou.
(smích) Důležité je, že lidi v Prostějově jsou moc hodní a klub se
o nás hráčky po všech stránkách
perfektně stará. Kromě toho
panuje v týmu dobrá atmosféra
a s holkama máme výborné vztahy, což zdaleka ne všude funguje.
Celkově si tedy nemám na co stěžovat, cítím se fajn.“

Volejbal
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fanoušků VK
Derby v Olomouci „Agelky“ zvládly na jedničku Zájezd
na extraligový duel do Přerova

a mají namířeno do finále Českého poháru
kého poháru žen 2013/2014. Na
hřišti SK UP Olomouc se tým
VK AGEL Prostějov s přibývajícím časem neustále zlepšoval
a nakonec dospěl přesvědčivým
výkonem k hladkému vítězství
3:0. To znamená, že k postupu do finálového střetnutí stačí
Bodový vývoj - první set: „Agelkám“ ve druhém dílu série
2:1, 2:4, 3:5, 3:7, 4:9, 6:9, 7:11, hrané systémem doma - venku
10:11, 10:13, 12:13, 14:15, získat jediný set. Odvetný špíl je
14:17, 18:17, 18:19, 19:21, přitom na programu 30. ledna
20:23, 22:23, 23:25. Druhý v hale prostějovského Sportcenset: 2:0, 3:2, 5:2, 5:7, 7:9, 9:9, tra DDM.
9:11, 11:11, 12:12, 12:17, 15:18, Na kvalitním podání vystavěly svůj
16:21, 18:22, 18:25. Třetí set: výborný start do utkání hráčky Pro0:1, 2:1, 2:3, 3:5, 5:6, 5:9, 7:9, stějova. Domácí hráčky měly od
10:10, 10:12, 11:14, 16:18, začátku velké potíže s přihrávkou,
nemohly se útočně prosadit a stav
16:21, 17:23, 18:25.
rychle poskočil na 4:9. Vzápětí se
Olomouc/son - Komfortní vý- však do stejných problémů dostalo
chozí pozici pro odvetu si ve i hostující družstvo, což záhy vedlo
čtvrtek zajistily volejbalistky téměř k vyrovnání (10:11). NáProstějova hladkým triumfem sledně se rozhořel vyrovnaný boj
v úvodním duelu semifinále Čes- o každý míč, který gradoval po ob-

ratu UP čtyřbodovou šňůrou z 14:17
na 18:17. Naštěstí Čadovy svěřenky
útlum včas zažehnaly a dramatickou koncovku těsně zvládly - 23:25
a 0:1.
Vstup do druhé sady vyšel pro
změnu lépe „úpéčku“, ovšem pak
skvěle zapodávala Kossányiová,
urodilo se několik vítězných bloků a
pět bodů za sebou dokonale zvrátilo
skóre (5:2 na 5:7). Od té chvíle se
opět rozhořela naprosto rovnocenná bitva, než přišla na servis Carter
a favoritky znovu udeřily dalším
soustředěným náporem. Trhák z
12:12 na 12:17 byl drtivý a rozhodující, ve druhé polovině setu měla
děvčata Prostějova ze všech hledisek výrazně navrch - 18:25 a 0:2.
Bylo znát, že celý prostějovský tým
se postupně dostal do dobré herní
pohody, a pokud zbytečně nechyboval, směřoval k dominanci (5:9).
Soupeřky totiž vyráběly nevynucených hrubek naopak dost, přitom

Útokem vpřed. Prostějovské volejbalistky neměly s blokařkami
Olomouce protentokrát žádné starosti. Foto: www.vkprostejov.cz
bez laciných nepřesností dokázaly
„vékáčku“ konkurovat. Zřetelně to
ukázala pasáž, během níž zlikvidovaly ztrátu bleskovým srovnáním
na 10:10. Leč vzápětí si nechaly
hostující mančaft zase lacino odskočit (11:14) a tohle manko již

dotáhnout nesvedly. Místo nového
zdramatizování vývoje hanáckého derby se tak jeho závěr nesl
suverénně v režii „Agelek“, které
v součtu předvedly výkon hodný
šestinásobných vítězek ČP za posledních šest let - 18:25 a 0:3.

„Postup je díky dobrému výkonu na dosah, ale v kapse ho ještě nemáme,“

hodnotil první díl pohárové bitvy ´O Hanou´ kouč VK AGEL Miroslav Čada

Olomouc/son - Zápasy hrané
vyřazovacím K.O. systémem
znamenají pro prostějovský
tým volejbalistek v národních
soutěžích největší nebezpečí,
neboť dávají jen malý či vůbec
žádný prostor na nápravu případného klopýtnutí. Obzvláště
to platí pro Český pohár, kde
při nezvládnutí prvního semifinále probíhajícího ročníku
2013/2014 mohly mít „Agelky“
vážné potíže s plánovaným postupem do finále. Nic takového
se však naštěstí nestalo, v Olomouci zvítězily jasně 3:0 na

sety a pevným krokem směřují
k sedmému zisku trofeje v řadě
za sebou.
„Hosté dost tlačili servisem a nám
nešla přihrávka, což byl zásadní
problém. Navíc jsme sami neudrželi
podání, příliš mnoho jsme jich kazili. A v důležitých okamžicích jsme
soupeři pomáhali i dalšími vlastními
chybami, z nichž některé byly hodně zbytečné až laciné. Celkově jsme
hráli v takových vlnách, chvíli dobře
a chvíli špatně. Tohle nás bohužel
poslední dobou pronásleduje, silný
protivník to samozřejmě využil.
Samotná porážka s favoritem tolik

mrzet nemusí, ale nutně potřebujeme opět stabilizovat svou výkonnost
na vyšší úrovni bez tolika hrubek,“
zhodnotil derby Jiří Teplý, hlavní
trenér SK UP Olomouc.
„Byli jsme lepší vlastně ve všech
činnostech. Víc se nám dařilo na
přihrávce, méně jsme chybovali na
podání, solidně jsme bránili a největší rozdíl mezi oběma týmy byl
v útoku. Často bodově zakončovalo
všech našich pět útočících hráček,
zatímco u soupeře tomu tak ani zdaleka nebylo,“ poskytl svůj pohled na
střetnutí kouč VK AGEL Prostějov
Miroslav Čada. Motivovat své svě-

řenky dopředu prý vůbec nemusel.
„Holky měly v živé paměti minulé
vzájemné utkání tady v Olomouci,
kdy jsme před měsícem vyhráli jen
těsně 3:2. Na trénincích byla vidět
maximální koncentrace, celý tým
se dostal do režimu soustředěné pohotovosti a hodně moc chtěl ukázat,
na co herně má. K tomu jsme přidali skutečně důkladnou taktickou
přípravu, náš přístup byl po všech
stránkách maximální. Což se vyplatilo, odvedli jsme tady dobrou
práci,“ těšilo Čadu.
K finálové účasti teď stačí získat
v domácí odvetě 30. ledna jednu

sadu. Je tedy rozhodnuto? „To
bych se neodvážil tvrdit. Už jsem
v kariéře zažil spoustu podobných
situací či zápasů, kdy bylo zdánlivě
jasno a nakonec se vše otočilo. Olomouc půjde do odvety bez nervů
s tím, že nemá co ztratit, může chytnout saze, vyhrát první set, my pak
třeba znervózníme a vznikne drama.
To pochopitelně říkám pouze jako
příklad, nic takového rozhodně nehodláme připustit. Ale není radno
ani po úvodním vítězství 3:0 cokoliv
podceňovat, postup ještě v kapse
určitě nemáme,“ zdůraznil Miroslav
Čada.

Ani ne hodinová partie ve Šternberku byla snadná
Bodový vývoj - první set:
1:0, 1:2, 2:8, 4:9, 4:11, 5:13,
10:17, 10:19, 11:24, 12:25.
Druhý set: 0:2, 5:2, 5:7,
9:10, 9:19, 12:21, 12:23,
13:25. Třetí set: 3:2, 3:6, 4:8,
6:9, 6:11, 7:13, 10:13, 11:16,
13:16, 13:19, 15:19, 15:25.
Šternberk, Prostějov/son - Po
třech bitvách s týmy horní poloviny ligové tabulky nastoupily prostějovské volejbalistky
poprvé v novém kalendářním
roce do utkání, v němž měly
celek na druhé straně sítě
porazit suverénním způsobem.
A přesně to se ženám VK AGEL
povedlo, neboť v šstnáctém
kole UNIQA extraligy ČR
2013/2014 hladce smetly TJ
Sokol Šternberk na jeho vlastní
palubovce. Dobrým výkonem

tak upevnily své výsostné postavení v čele průběžného pořadí.
Domácí tým hájí svou solidní
výchozí pozici pro play off, zatímco hosté celé soutěži už tradičně
dominují. A velký rozdíl ve výkonnosti byl během zahajovací sady
hodně znát. Favorit šestibodovou
šňůrou rychle utekl z 2:2 na 2:8,
načež trochu polevil ve vyrovnané
střední části setu. Tam Sokol
držel krok (10:17), než „Agelky“
v závěru opět zvýšily tempo a svůj
náskok soustředěným tlakem zdvojnásobily - 12:25 a 0:1.
Možná trochu nečekanou zápletku
dostalo střetnutí zkraje druhé části,
kdy si prostějovské „vékáčko“
vybralo slabší chvíli na přihrávce.
Ženy TJ Sokol Šternberk toho
využily k sérii pěti bodů za sebou
z 0:2 na 5:2 a kouč prostějovské
družiny si musel vzít oddechový
čas. Pomohl, neboť jeho svěřenky
hned oplatily stejnou mincí (5:7).
Zlepšená děvčata Šternberka
pak ještě několik minut vzdorovala, ovšem tenhle odpor vzal za
své od stavu 9:10. Následovala
totiž nemilosrdná smršť našeho

družstva v trvání devíti bodů
(9:19!), která vyloučila jakékoliv dílčí překvapení. I prostřední
dějství se tedy stalo jasnou kořistí
obhájkyň titulu - 13:25 a 0:2.
Lídr tabulky převyšoval své
protivnice ve všech činnostech.
Sokolky většinou nedokázaly
zastavovat pestré útoky z mnoha
různých pozic po rozličných
akcích, kromě toho volejbalistky Prostějov též dobře bránily,
většinou kvalitně podávaly a až na
výjimky neměly potíže s příjmem.
Tím pádem vcelku spolehlivě
plnily roli papírově vysoce favorizovaného kolektivu, byť také
v úvodu třetí sady pár okamžiků
prohrávaly. Tentokrát přinesly obrat čtyři body v řadě z 3:2 na 3:6,
aby tím Čadovy svěřenky opět
najely na mistrovský volejbalový
level a kromě jednoho mírného
zaváhání (7:13 na 10:13) již zápas nepustily z pevného sevření.
Nicméně v posledním setu
domácí soubor zabojoval nejvíc,
přesto jednoznačný mač v součtu
netrval ani hodinu čistého času 15:25 a 0:3.

Radomil JUŘÍK
ŘÍ - TJ Sokol Š
Šternberk:

„I přes velký bodový rozdíl ve všech setech jsme podali sympatický výkon a
herně jsme podle mě naše fanoušky nezklamali. Hlavní problém byl ale v tom,
že soupeř dělal body daleko snadněji než my. Prostějov hrál výborně v poli, my
jsme balony neskládali a ty se nám pak tvrdě vracely zpátky.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Podali jsme výborný výkon a zvítězili zaslouženě vysokým rozdílem. Byli
jsme totiž lepší ve všech herních činnostech, nejvíc se mi líbil náš velmi kvalitní
útok. Domácí neměli v podstatě žádnou šanci. Přitom jsme dali prostor hráčkám,
které v sezóně dosud tolik nenastupovaly, a ty se předvedly v dobrém světle.“

Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 18. kola UNIQA
A
extraligy žen 2013/14 mezi PVK Přerov
Precheza a VK Prostějov.
Hanácké derby v rámci posledního dějství základní části letošního
ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 25. ledna od 17.00
hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.30 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 ve středu
22. ledna do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při
dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Mužský volejbal na okrese:
Otaslavice a Prostějov v KP

Prostějov/son – Byly v dávnější
minulosti doby, kdy se na
Prostějovsku hrával vedle tradičního ženského i poměrně
kvalitní mužský volejbal. Tohle
ligové období je však už dávno
pryč, za poslední desítky let se
silnější pohlaví našeho okresu
může pod vysokou sítí pochlubit
jen účastí v krajském přeboru.
Tuto soutěž (až čtvrtou nejvyšší
v rámci ČR) dlouhodobě hraje TJ
Sokol Otaslavice, který většinou
patříval k lepšímu průměru.
Aktuálně má ale potíže s personálním sestavením týmu a již třetí
sezónu po sobě trochu doplácí na
odpočty bodů vinou některých
zkontumovaných utkání. Proto je
i v probíhajícím ročníku 2013/14
zatím pouze šestý, byť svou reálnou
silou při kompletním složení určitě
má na lepší umístění.
Druhým účastníkem KP mužů
z našeho regionu se před necelými

deseti lety stal Sportovní klub
K2 Prostějov. Kolektiv převážně
mladých volejbalistů zpočátku
hlavně sbíral zkušenosti a pokaždé
buď uzavíral tabulku, nebo vybojoval maximálně předposlední příčku.
Minulou sezónu dokonce vynechal,
neboť nedal dohromady hráčský
kádr, aby se do probíhajícího
ročníku vrátil s poněkud větší silou.
První polovina soutěže mu vyšla
na jeho poměry skvěle s průběžnou
šestou pozicí jen bodík od pátého
místa, a i když vstup do druhé půlky
výsledkově nezvládl, alespoň sedmý post může uhájit.
Krajský přebor Olomouckého
kraje teď pokračuje dalšími zápasy
o nejbližších dvou víkendech, kdy
dva turnaje hostí právě naši zástupci.
25. ledna od 9.00 hodin se hraje
v hale Sportcentra DDM Prostějov
(včetně okresního derby mezi SK
K2 a Sokolem), 1. února ve stejný
čas pak v Otaslavicích.

Průběžné pořadí KP mužů OL kraje 2013/14
 Tým

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

Šumperk
Šternberk
Hodolany
Štěpánov
Samotišky
Otaslavice
K2 Prostějov
Troubky
Mohelnice

V

P

S

PM

10
7
8
5
4
4
4
3
0

0
3
2
5
6
6
6
7
10

30:6
27:13
24:13
23:18
16:22
17:20
14:22
11:25
7:30

28
23
22
18
12
11
11
8
0

Zbylý program KP mužů OL kraje 2013/14

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

25. ledna - turnaj v Prostějově, Mohelnici a Samotiškách:
Hala Sportcentra DDM Prostějov: 9.00 hodin SK K2 Prostějov –
Štěpánov, 11.00 hodin TJ Sokol Otaslavice – Štěpánov, 13.00 hodin
SK K2 Prostějov – TJ Sokol Otaslavice.
1. února - turnaj v Otaslavicích:
Otaslavice: 9.00 hodin TJ Sokol Otaslavice – Šternberk, 11.00 hodin
Šternberk – Samotišky, 13.00 hodin TJ Sokol Otaslavice – Samotišky.
8. února – turnaje v Hodolanech a Troubkách.
22. února – turnaje ve Šternberku, Mohelnici a Hodolanech.

Juniorky VK AGEL sebraly jen bodík silným Českým Budějovicím,

kadetky se rozešly výsledkovým smírem s Řepy

Prostějov/son – Ve druhém dení, a protože po úvodní prohře
dvoukole nadstavbové části čes- dokázaly soupeřky v odvetě zdoké extraligy 2013/14 měly mladé lat, první pozici těsně udržely.
volejbalistky Prostějova výhodu
JUNIORKY
domácího prostředí, na druhou
stranu se stále potýkají s rozsáh- VK AGEL Prostějov – České Bulou marodkou. Juniorky VK dějovice 2:3 (-18, 21, 24, -22, -6)
AGEL tak v početně minimální a 0:3 (-19, -19, -19)
sestavě jen těžko vzdorovaly kva- Sestava: M. Zatloukalová, Adamlitnímu celku Českých Budějovic, číková, Mlčáková, Stavinohová,
a byť vydřely aspoň bod za jednu Přibylová, Chludová, libero Uličtěsnou porážku, klesly ve skupině ná – Faksová, Meidlová.
o 1. až 6. místo na poslední příčku. Hodnocení prvního utkání (JaProstějovské kadetky hájily proti roslav Matěj): „Velmi silnému
Španielce Řepy své průběžné ve- protivníkovi jsme i přes mnoho

absencí dokázali vzdorovat a sehráli s ním naprosto vyrovnané
utkání. Holky bojovaly, daly do
zápasu chuť i nasazení a kromě
úplného závěru plnily taktické
úkoly. Díky tomu se povedlo otočit vývoj z 0:1 na 2:1, většinu času
tým odváděl dobrou práci. Škoda
těsně ztracené koncovky čtvrtého
setu, potom už děvčatům došly
fyzické i psychické síly. Některé
ještě nemají po zdravotní pauze
dostatečně natrénováno, a to se
v tiebreaku projevilo. I tak ale
mančaft zasloužil pochvalu, bod

proti Budějovicím má svou cenu.“
Hodnocení druhého utkání
(Lukáš Miček): „Vzhledem
k únavě našich hráček, okleštěné
sestavě a vysoké kvalitě soupeře
byl průběh i výsledek odvety logickým vyústěním. Hosté nás předčili
ve všech činnostech, my jsme za
dané situace na víc asi neměli.“
1. Č. Budějovice 9 3 29:13 27
2. Olymp Praha
9 3 29:18 25
3. Frýdek-Místek 8 4 29:18 24
4. Brno
7 5 26:22 20
5. Plzeň
2 1010:31 7
6. Prostějov
1 11 12:33 5

KADETKY
VK AGEL Prostějov – Španielka
Řepy 1:3 (-18, 20, -27, -21) a 3:1
(-11, 18, 19, 25)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Stavinohová, Faksová,
Adamčíková, Meidlová, Chludová,
libero Slavíková – Hubrová, Ryšavá. Sestava v druhém utkání:
L. Zatloukalová, Adamčíková, Faksová, Stavinohová, Meidlová, Chludová, libero Slavíková – Ryšavá.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Úvodní duel dost poznamenala

předchozí pětisetová bitva našich
juniorek s Madetou, neboť některé
hráčky musely při početné marodce nastoupit i proti Španielce a bylo
jasné, že fyzicky to zvládnout pro ně
bude náročné. Únava se promítla
do vysokého počtu vlastních nevynucených chyb i horšího plnění pokynů, čehož soupeř dokázal využít.
Přesto jsme nemuseli podlehnout,
bohužel o osudu střetnutí rozhodla
těsně nezvládnutá koncovka třetí
sady. Nepříjemnou porážku si holky
přenesly do odvety, ve které nám
vstupní set nevyšel. Naštěstí se man-

čaft z hlubokého útlumu postupně
zvednul díky tomu, že přestal tolik
kazit. Náš výkon šel nahoru zlepšením všech činností, děvčata zabrala,
a vzdor zbytečným nervům na závěr
dotáhla důležitý zápas do vítězného
konce, za což jim chci poděkovat.
Po tak těžkém víkendu má tříbodová výhra dvojnásobnou hodnotu.“
1. Prostějov
10 2 33:15 30
2. Olymp Praha 10 2 32:11 29
3. Řepy
7 5 25:18 21
4. Plzeň
3 9 17:31 10
5. Brno
4 8 16:32 9
6. Šternberk
2 10 16:32 9
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MÁTE JEDNU
Z POSLEDNÍCH ŠANCÍ
ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE!

více na straně 21
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Exkluzivní interview s někdejším nadějným fotbalistou a nyní začínajícím lékařem

PAVEL KŘEČEK: „I PŘI CESTĚ NA ZÁPAS A ZPĚT JSEM SE UČIL“
Kvůli vážnému zranění sice mladý bek na vyšší sportovní mety nedosáhl, vynahradila mu to však druhá vášeň

Prostějov - V dobách, kdy se v Konici ještě hrávala divize, vyrostl
v tamějším týmu nadějný krajní obránce. Doma byl zejména na levé straně, kde si odváděl nejen defenzivní práci, ale současně také
podporoval útočné snažení. Někdejší hráč Kladek či Jesence Pavel
Křeček měl našlápnuto i do vyšších soutěží, koketoval dokonce s rezervou olomoucké Sigmy, ale na začátku prosince 2010 si přivodil
vážné zranění kolena, po němž na více než rok musel fotbalové trávníky opustit. Dokázal se vrátit zpět, v Konici však již nenašel společnou řeč s vedením „A“-týmu a tak pouze vypomáhal „béčku“ v I.Atřídě
Olomouckého KFS, které ovšem svou činnost na podzim ukončilo.
O to více se tak mohl věnovat studiu, a když koncem uplynulého roku
úspěšně složil zbývající zkoušky, získal titul MUDr! Ve velkém exkluzivním rozhovoru jsme si povídali nejen o studiu ...
Jiří Možný
Šestiletou dřinu s učením
máte za sebou, trvá ještě euforie z úspěšného konce?
„Řekl bych, že už ani ne, pro mě se
vlastně ani nestalo nic zvláštního.
Všichni kolem mě mi říkají, že už
jsem doktor, mně to tak ale ani nepřišlo. Přijde mi, že se nic nezměnilo
a pořád pokračuju životem, který jsem
měl. Pouze mám čtyři písmenka před
jménem. Teď se snažím najít si práci,
a pokud se mi to podaří, budu se jí snažit dělat, co nejlíp dovedu a ve volném
čase se opět budu snažit sportovat, jak
jsem byl zvyklý doteď.“
Kde momentálně pracujete?
„Nemám ještě stálé místo, protože se stále rozhoduji, zda se vydat do
zahraničí, nebo zůstat tady. Pryč mě to
táhne, chtěl bych si to zkusit, ale zatím
spíše převažuje myšlenka takzvaně
osahat si to tady a nabrat zkušenosti.“
Chtěl byste být v nemocnici,
nebo mít vlastní ordinaci?
„Ono to není tak jednoduché, začínající doktor musí být zpočátku pouze
v nemocnici. Sice vystudujete medicínu, ale jste limitovaní tím, že nic nejste
a nemůžete samostatně pracovat. Tak
jak tak tedy musíte do nemocnice
nastoupit a i pokud byste chtěl jít do
soukromého sektoru, musíte si tím
procesem projít. Nejprve musíte získat
atestace, ty jsou tři roky u praktického
lékařství, čtyři roky u hygieny, u většiny dalších oborů pět a šest let, neu-

rochirurgie sedm let. Teprve potom
získáváte oprávnění, že můžete sám
pracovat.“
Lékařství je strašně široká
oblast, kde byste se viděl nejraději?
„Od třeťáku jsem začal individuálně
chodit na kliniku plastické chirurgie
do Olomouce k panu primáři Zálešákovi, u něhož jsem byl dva a půl roku.
Docela dost mě to bavilo, a pokud
jsem nebyl na fotbale nebo neměl jiné
učení, tak jsem se tomu věnoval. Četl
jsem články, jezdil jsem na semináře.
Bohužel jsem trošku limitován dvěma
operacemi kolena a po třech čtyřech
hodinách stání na sále cítím, že mě
koleno bolí. Takže se rozhoduji, zda
se vydat cestou chirurgickou nebo
interny, protože některé operace trvají
opravdu velmi dlouho. Je totiž skoro
jisté, že v pozdějším věku by mě bolest kolena mohla profesně limitovat.“
Obecně se říká, že kdo studuje medicínu, musí od rána do
noci ležet v knížkách a biflovat se.
Jak se vám to tedy podařilo skloubit
s fotbalem?
„Nebudu zastírat, první tři roky byly
velice náročné. Jen samá teorie, člověk musel pořád sedět v knížkách
a učit se, bylo to poměrně náročné.
I při cestě na zápas a zpět jsem se učil.
Když byl čas, tak jsem se ho snažil
využít. Studentský život jsem moc
neměl, ale vím, že spolužáci si čas
dokázat udělali, ale převážně nebyli
tak časově vytíženi jako já. Byl jsem

zvyklý trénovat čtyřikrát pětkrát týdně
a s juniorkou Sigmy jsme trénovali
třeba i dvakrát denně. Šel jsem tedy
do školy, na trénink, znovu do školy,
na trénink. Rytmus byl někdy i šílený, že jsem třeba končil i ve tři ráno
a pak opět do školy. Takže káva, red
bully, vše možné. Něco nešlo časově
zvládat a musel jsem to i obcházet tím,
že jsem si nechal podepisovat stážové
listy. Utekl jsem na trénink, pak jsem
se opět vrátil.“
Kdyby nedošlo k vašemu zranění, šlo by to tak kombinovat až do státnic?
„Myslím si, že ano. Stalo se mi to ve
čtvrťáku, kdy už byl systém, že jste
ráno šel do nemocnice a byl jste tam
do jedné hodiny, pak se člověk učil.
Snažil jsem se to skloubit s tréninkem a v tu dobu jsem se
začal připravovat se Sigmou. Měli tam tréninky
ráno a pak ve dvě odpoledne, což bylo trošku
komplikovanější. Ale myslím si, že i ppáťák byy šel.“
Čím vás medicína
tak uchvátila, že
jste si vybral právě ji?
„Neřekl bych, že mě uchvátila, ale před ní jsem studoval
biologii a tělesnou výchovu a tam poprvé jsem
čichl k anatomii,
která mě začala hod-

ně bavit. V prvním ročníku tohoto
studia mi bohužel umřela teta, v asi
devětačtyřiceti letech na naprosto
neznámé onemocnění jater, nikdo
nemohl přijít na to, čím to bylo.
A protože doma nemáme doktora,
nakoplo mě to, kdyby se něco podobného v rodině opět stalo, tak aby
aspoň někdo mohl poradit. To mě
motivovalo, naučil jsem se na přijímačky a dostal jsem se tam.“
Měl jste někdy tak krizové
období, kdy jste si říkal, že
jste si měl vybrat něco jiného?
„Ano, každé zkouškové bylo krizové (úsměv). V mém případě to bylo
o trochu složitější, protože skončila
podzimní část fotbalové sezóny,
prosinec byl volný, ale první nebo
druhý týden v lednu začala
zimní příprava. Spolužáci měli čas na

Druhou část rozhovoru
najdete
v příštím čísle

Dávná
Dá
á á minulost.
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Takto hájil Pavel Křeček dres tehdy ještě divizní Konice,
pak přišlo těžké zranění a konec fotbalu na nejvyšší úrovni. Foto: Jiří Možný

„Byl jsem zvyklý trénovat čtyřikrát pětkrát
týdně a s juniorkou Sigmy jsme trénovali
třeba i dvakrát denně. Šel jsem tedy do školy,
na trénink, znovu do školy, na trénink.
Rytmus byl někdy šílený, že jsem třeba
končil i ve tři ráno a pak opět do školy.“
bývalý divizní obránce PAVEL KŘEČEK
o možnostech skloubení školy a fotbalu

učení, ale já jsem dvakrát denně
trénoval a jak všichni fotbalisté ví,
zimní příprava je krutá na běhání,
je to fyzicky poměrně dost náročné.
Kombinoval jsem tedy dvoufázovou
přípravu s učením na zkoušky. Bylo
to poměrně dost fyzicky i psychicky
náročné, abych to dokázal a do poloviny února zvládl a mohl začít další
semestr se všemi splněnými zkouškami. V létě to bylo navlas stejné,
sezona do dvaadvacátého června
a prvního přitom začalo zkouškové
období...(úsměv)“

kdo je
MUDr. pavel křeček

Foto: archiv Pavla Křečka

INZERCE

Újezd 4
Prostějov

5NCXÊOGPCTQ\GPKP[
CTQ\F¾X¾OGJQUVčOF¾TM[
Ve
V
e dnech
dnech 24
24.1.
1 p
pátek
átek a 2
25.1.
51 s
sobota
obotta
NGRVL]DSODWtKERZOLQJXGRVWDQHGiUNRYpSRXND]\QDKERZOLQJXQDSĜtãWČ
NDåGRXKRGLQXYGREČRGGRRGPČQtPHKUiþHVQHMY\ããtPQiKR]HP
YVRERWXQDYtFRGKUDMH'--LUNDStVQLþN\QDSĜiQt
UH]HUYDFHERZOLQJXDPtVWYUHVWDXUDFLQDWHOþ
/WRþHQiÄGHVtWND³%XGYDU«««««««.þ
/.RIROD««««««««««««««.þ
YHY\KOiãHQRXKRGLQX±Y\EUDQêSDQiN.þ
SĜL SODWEČGHVHWLNRUXQRYRXPLQFt«SĜLSUDYWHVLGUREQp

TG\GTXCEGPCVGNéYYYDQYNKPIRCNCEGE\

Rodák
R
dák z L
Ludmírova
d í
s ffotbalem
tbb l
začínal
čí l jjako
k žáč
žáčekk
v nedalekých Kladkách, kam chodil i na první stupeň
základní školy. Poté si odskočil do Jesence a půl roku
hostoval v Prostějově, nejvýznamnější část své kariéry
ovšem strávil v Konici, kde se vypracoval mezi nejvýraznější postavy tehdy divizního mužstva. Místo přesunu do vyšší soutěže však ppřišel vážnýý úraz a více než roční ppauza. Absolvent dnešní
SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích se tak plně mohl věnovat své
druhé vášni - lékařství. Na Univerzitě Palackého vydržel celých šest let
a v závěru roku 2013 se po složení závěrečných zkoušek dočkal odměny
v podobě titulu doktora medicíny.

