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CIKÁNSKÉ
HYENY OKRADLY

OSMILETÁ VANESSKA ženu o berlích!
ZBYTEČNĚ?

Prostějovská nemocnice
ale pochybení odmítá

Kateřina Reiterová:
„Dcera mohla umřít!“
Foto: archiv Kateřiny Reiterové

Cikáni, že vám není hanba! Pohybově indisponovaná mladá žena byla přesně před týdnem v hale
prostějovského hlavního nádraží okradena skupinku neznámých Romů.
Foto: Michal Kadlec a internet
Prostějov/mik - Neštítí se vůbec ničeho!
Cikánská kapsářská banda znovu udeřila
a bylo jí jedno, že způsobí újmu a pocit zoufalství člověku, který je po úrazu
a jen s vypětím všech sil se belhá o berlích!
Jedno lednové pondělní odpoledne si totiž

trojice mladých Romů vybrala za oběť
třiatřicetiletou ženu na hlavním nádraží
v Prostějově, kterou obrali o peněženku s více
než pěti tisícovkami korun. Malou útěchou
pro zoufalou ženu je pomoc hodných lidí
a také velmi vstřícný přístup policistů.

více se můžete dočíst na straně 13
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Bitka bezdomovců
Před patnáctou hodinou v pondělí 20. ledna prostřednictvím
linky 156 nahlásili pracovníci ostrahy fyzickou potyčku
dvou osob. Hlídka zjistila
u jednoho muže poranění
nosu. Zraněný bezdomovec
lékařské ošetření odmítl. Jelikož i v přítomnosti strážníků
docházelo mezi nimi k provokacím, byla jednomu z účastníků pěstní šarvátky nasazena pouta. Pro podezření na
y vyrozuměna
y
trestnýý čin byla
o události Policie ČR, která si
případ převzala.

Nenapravitelný
chlápek
V průběhu čtvrtku 23. ledna
třikrát zasahovala hlídka proti
muži, který v opilosti nejprve
vzbuzoval veřejné pohoršení
a posléze byl přistižen v obchodě při krádeži lahve s alkoholem. Tu si vložil do batohu
a prošel přes pokladní zónu
bez zaplacení. Než ochranka
stihla chlapíka zadržet, stihl
vypít čtvrtinu vína. Chování
muže bylo stále agresivnější,
a proto strážníci přistoupili
k jeho převozu na záchytnou
stanici. Dechovou zkouškou
bylo u něj naměřeno 2,43 promile alkoholu.

Z ulice na záchytku
Opilý muž pobíhal předminulou sobotu 18. ledna večer
po silnici mezi vozidly, čímž
ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu.
U tohoto počínání hlasitě křičel. K zanechání této své činnosti se ani po výzvě strážníků
neměl. Proto za pomocí hmatů a chvatů skončil v poutech.
Dechovou zkoušku odmítl,
ovšem i tak hlídka rozhodla
o jeho převozu na záchytnou
stanici do Olomouce. Za doprovodu strážníků byl předán
zdravotnickému personálu
a tento výlet muže přijde celkem na 4 100 korun.

Lup při útěku odhodil
V jedné z prodejen došlo
v sobotu 18. ledna ke krádeži sportovní čepice. Pachatel
byl prodavačkou spatřen.
Nato vyběhl ven a při úprku
směrem k ulici Tovární čepici
zahodil. Jednadvacetiletá žena
se vydala za ním, ale muž se
jí ztratil z dohledu. Přivolaná hlídka strážníků společně
s prodavačkou zkontrolovala
blízké okolí, ale zloděje se nepodařilo objevit.

Opilý na kole neodjel
Opilý muž chtěl odjet na jízdním kole, jeho záměru si však
povšiml oznamovatel. Při
příjezdu hlídky na místo se
předminulou neděli 19. ledna
již „potencionální“ cyklista nenacházel. Zůstalo po něm jen
jízdní kolo. Následně strážníci
zjistili, že muž byl na návštěvě
a poté chtěl odjet domů. Jakmile
zaslechl telefonát na linku 156,
kolo odložil a utekl. V okolí byl
již k nenalezení a zmíněný bicykl byl předán jeho příbuzným

Lehkomyslnost řidiče
V pondělí 20. ledna odpoledne
bylo přijato sdělení na linku 156
o zaparkovaném voze, který
má všechna okna ve dveřích
otevřená. Řidič se přibližně po
půlhodině od oznámení dostavil k vozidlu a hlídce uvedl, že
jde o poruchu, o níž ví, a toto se
mu nestalo poprvé. Automobil
si převzal. K této události je
nutné podotknout, že tato závada může lehce přilákat zloděje,
a proto je vhodné si při odchodu
vůz řádně zkontrolovat!
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CIKÁNSKÝ „PRINC“ UKRADL DŮCHODCI PŘES 220 TISÍC KORUN
Na lup vyrážel ve zlaté „královské“ Audině svého otce...

Olašský král Jan „Bobko“
Horvátko se i v hrobě
musí pořádně obracet!
Kupa jeho dětí, na které pobíral „královské“
sociální dávky, se mu
vůbec nevyvedla. Jeho
nezdárná dcera „princezna“ Monika nedávno
za krádež v Hluchově
vyfasovala osmnáct měsíců natvrdo. Podobný
trest nyní hrozí i jeho synovi, „princi“ Romanovi
Horvátkovi, který měl
obrat důchodce z Haček
o 220 tisíc korun. Oba
drogově závislí sourozenci vyráželi na „čórky“
po celém regionu ve zlaté Audině patřící jejich
„královskému“ otci...

Prostějov/mls
Čtyřicetiletý Roman Horvátko
se měl krádeže dopustit už na
konci května 2012. Ani po tak
dlouhé době se k úternímu soudu přijít neobtěžoval. Už před
tím na policii vše popřel s tím,
že v době krádeže byl údajně
v Brně. Proti Horvátkovi však
svědčí hned několik důkazů.
Zejména jej poznala jedna ze
sousedek okradeného důchodce. Další z místních žen pak

v Hačkách viděla nezaměnitelnou „zlatou“ Audinu patřící
Horvátkově otci - olašskému
králi Janu „Bobkovi“ Horvátkovi. To vše pak podporují i pachové stopy sejmuté přímo na
místě činu. Dle těchto důkazů
společně s Horvátkem kradla
také Marcela Miková, která
však loni v dubnu zemřela.
Reportáže z úterního stání
u Okresního soudu v Prostějově najdete na straně 13
dnešního vydání.

PRO OBJEDNÁVKU

Dělají mu ostudu. Děti zemřelého krále olašských Romů Jana
Horvátka propadli drogám. Peníze na ně si obstarávaly krádežemi
po celém regionu.
Foto: archiv Večerníku
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Manžel VYHROŽOVAL a MLÁTIL

ale dojela AUTEM vlastní ženu! Prý je to jen přestupek…
ne ji prostějovští policisté již
dvakrát přistihli za volantem
vozidla,“ konstatovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
„Poprvé se tak stalo v Němčicích nad Hanou, když zaparkovala s vozidlem Škoda
Favorit na parkovišti u policejního oddělení, a podruhé ve
Vyškovské ulici v Nezamyslicích, když řídila Škodu
Felicii. Na místě jí zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelá
z výše uvedeného trestného
činu a v případě odsouzení jí
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Prostějov/mik - Nestalo se tak
poprvé, a proto rozhodnutí
policie řešit tento případ pouze jako přestupek, se zdá být
přinejmenším podivné. Přesto
hrubián, který minulé pondělí
vyhrožoval své vlastní manželce, a dokonce vůči ní použil
násilí, skoční pouze u správního orgánu. Navíc ovšem nesmí
deset dní domů...
„V pondělí dvacátého ledna večer přijali prostějovští policisté
oznámení od sedmačtyřicetileté
ženy, které slovně i fyzicky vyhrožoval její manžel v jednom
z bytů v Prostějově. Při prověřování oznámení policisté zjistili, že se muž takového jednání
nedopustil poprvé. Během posledního měsíce k tomu docházelo opakovaně. Policisté využili svého zákonného oprávnění
a agresora vykázali na dobu de-

Je to možné? Přestože chlápek nemlátil svoji manželku poprvé,
skončí pouze u správního orgánu.
Ilustrační foto
seti dnů ze společného obydlí,
jakož i z bezprostředního okolí
společného obydlí,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomoucké-

ho kraje. Jak ihned potvrdila,
pondělní incident policisté řeší
jako přestupkové jednání, které bylo po zadokumentování
oznámeno příslušnému správnímu odboru k projednání.

Peníze chtěl po nepravém, došlo i na násilí a vydírání
roky mladšímu muži z Vyškovska,“ potvrdila nešťastný případ
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Vzápětí
popsala, k čemu vůbec v létě loňského roku v Prostějově došlo.
„Pachatel nejdříve poškozenému
pod pohrůžkou násilí ukradl klíče
a doklady od vozidla, které měl
mladý muž zapůjčené, a vzal
také jeho mobil. Vozidlo si odvezl
a za jeho vrácení požadoval splátku pětatřicetitisícového dluhu za
jiného muže. Následujícího dne
ho kontaktoval se dvěma zatím
neznámými osobami a pod příslibem vrácení vozidla ho vylákal
do jednoho z domů v Prostějově.
Tam po něm pod pohrůžkou násilí
opět požadovali úhradu zmíněné-

Takhle rozhodně ne! Vymahač dluhů to společně se svými kumpány vloni v létě v Prostějově notně přehnal. Teď ho kriminálka obvinila z loupeže a vydírání.
Ilustrační foto
ho dluhu. Když mladík odmítl,
přinutili ho k podepsání prázdné
směnky. Muž z obavy o život měl
směnku podepsat,“ uvedla velmi

podrobně běh událostí mluvčí
krajské policie. Vymahač dluhů,
který ovšem viditelně postupoval v rozporu se zákonem, byl

vypátrán. Navíc se přišlo na to,
že za jinou trestnou činnost už
dávno sedí ve vazbě! „Kriminalisté na případu intenzivně
pracovali a prověřovali všechny
jeho okolnosti. Na základě operativního šetření zjistili osobu
podezřelou z tohoto protiprávního jednání. Jedná se o osmadvacetiletého muže z Olomoucka,
který si usnesení o zahájení
trestního stíhání pro zločiny
loupež a vydírání převzal ve vazební věznici v Olomouci, kde
se nachází pro jinou kriminální
činnost. Nyní mu za oba trestné
činy v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí až desetiletý
pobyt za mřížemi,“ sdělila Irena
Urbánková s tím, že ve věci nadále probíhá vyšetřování.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě
zjištění místa pobytu uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo
Službu kriminální policie
a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326.

Plyn načerno!

Třicetiletá žena z Prostějovska
odebrala od června roku 2012
do listopadu 2013 neoprávněně
prostřednictvím hadice umístěné na přívodní potrubí plynu
v místě, kde byl původně nainstalován plynoměr, plyn za
téměř 172 tisíce korun. Ke
skutku se přiznala. Ve čtvrtek
23. ledna jí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který jí hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.

Křovinořez i benzín

VYMAHAČE DLUHŮ obvinila kriminálka z LOUPEŽE
Prostějov/mik - Vymáhání dlu-hů se v této republice stává
národním sportem, ale nic se
nemá přehánět. A už vůbec nesmí dlužné peníze požadovat
člověk s kriminální minulostí
a v rozporu se zákonem. Prostějovská kriminálka objasnila
případ z loňského léta, kdy mladý muž byl oloupen a vydírán
vymahačem dluhů. Tomu ale
nyní hrozí až desetiletý kriminál. Ostatně, už tam je, obvinění
si převzal ve vazbě!
„Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání osmadvacetiletého
muže z Olomoucka, kterého obvinili ze spáchání zločinů loupeže
a vydírání. Těch se měl dopustit
v červenci loňského roku na jedné z ulic v Prostějově vůči o tři

Řidička úúplně
Řidičk
l ě namoll

Ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky je podezřelá padesátiletá
žena, kterou policisté kontrolovali předminulou sobotu
. ledna krátce po deváté večer
v Olomoucké ulici, když řídila
vozidlo Fiat Bravo. Muži zákona u řidičky provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili jí 2,76 promile alkoholu v dechu. Policisté jí na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní jí hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!

Nesmí řídit, na policii
Němčice nad Hanou/mik
- Tak toto je herdek baba,
a ještě k tomu drzá! Žena,
která má soudem zakázáno
řídit auta až do roku 2020,
si klidně jezdí dál. Dokonce
byla tak oprsklá, že k výslechu přijela na policejní služebnu znovu autem!
„Ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelá devětačtyřicetiletá žena,
která má soudem uloženy dva
platné zákazy řízení všech motorových vozidel, a to až do
června roku 2020. Přesto stále
usedá za volant. Ačkoliv řídit
nesmí, od pátku minulého týd-

ČERNÁ KRONIKA

Někdy v období od 16. do
20. ledna zatím neznámý pachatel vnikl do uzamčeného
kontejneru nacházejícího se za
Konicí. Z něho vzal křovinořez
a plný desetilitrový plastový
kanystr s benzínem. Poškozené firmě způsobil škodu za
18 tisíc korun. Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, na který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na dva roky.

Po třech pivech

V pondělí 20. ledna kolem
půl sedmé ráno kontrolovali
policisté ve Vrahovické ulici
v Prostějově třicetiletého řidiče osobního vozidla. Provedli
u něho dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili mu
0,61
, ppromile alkoholu v dechu.
Řidič přiznal, že předchozího
večera vypil tři piva. Policisté
mu na místě zakázali další jízdu.

Ovlivněn marihuanou

V pondělí 20. ledna krátce
před pátou hodinou odpoledne policisté ve Svatoplukově
ulici v Prostějově kontrolovali osobní vozidlo, které řídil
dvacetiletý muž. Alkohol byl
vyloučen dechovou zkouškou, zato test na omamné
a psychotropní
py
p látky
y byl
y ppozitivní na marihuanu. Řidič se
po poučení podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. K požití návykové látky se přiznal. Policisté
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Paní je bez batohu

O batoh s peněženkou, osobními doklady a platební kartou
přišla ve čtvrtek 23. ledna při
nakupování sedmačtyřicetiletá
žena, která v odpoledních hodinách nakupovala v jednom
z prostějovských supermarketů. Měla batoh zavěšený na
nákupním vozíku. V nestřeženém okamžiku však toho neznámý pachatel využil a celý
batoh jí vzal. Způsobil jí škodu
za 7 700 korun.

Úvěrový podvod

LUKÁŠ POŘÍZEK

PETR HOLUBEK

RADIM PEKAŘ

ERVÍN ČUREJA

se narodil 4. ledna 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 27 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu,
zelené oči a černé vlasy.

se narodil 4. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. března 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30
do 34 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 19. prosince 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 37 do 42 let a měří mezi 180
až 190 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 11. srpna 2009.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170
až 173 centimetry, má střední
postavu a černé vlasy.

Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetileté ženy z Prostějovska,
kterou obvinili z podvodu.
V roce 2011 uzavřela s jednou
ze společností úvěr na čtrnáct
tisíc korun na nákup zboží a z
úvěrové karty pak ještě vyčerpala téměř devětadvacet tisíc
korun. Z této částky však za
uvedenou dobu uhradila pouze
jedenáct splátek. Poškozené
společnosti dluží téměř 28 tisíc
korun. V případě prokázání
viny a odsouzení jí hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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DROGOVÝ DEALER Miroslav Otta

Vyšetřování vytunelovaného
se blíží ke konci

skončil ve vazbě

Prostějov/lef - Policie už brzy
uzavře případ vytunelovaného Oděvního podniku
Prostějov. Do té doby však
ani teď nehodlá o průběhu
vyšetřování podávat žádné
informace. „Mohu říct jen to,
že už se chýlí ke konci, nic víc.
Embargo stále platí a jediná
osoba, která si vymínila právo se k případu vyjadřovat, je
dozorující státní zástupkyně,“
řekl Večerníku Radek Petrůj,
vedoucí odboru hospodářské
kriminality krajského vedení
Policie ČR Olomouckého kraje. Státní zástupkyni se nám
však v uplynulých dnech kontaktovat nepodařilo.
Oděvní podnik Prostějov je od
roku 2010 v konkurzu. Své pohledávky vůči němu nárokuje
podle dostupných informací
v insolvenčním rejstříku 555 věřitelů, kteří požádali celkem
o více než dvě miliardy korun.
Od stejné doby se o něj také zajímá kriminální policie. Muži zá-

I přes podmíněný trest pokračoval v krádežích...
Prostějovská drogová scéna na nějaký čas přišla o
další ze svých výrazných tváří. Jak Večerník exkluzivně zjistil, do vazby před pár dny putoval Miroslav
Otta, který byl známý jako prodejce pervitinu. Za
své počínání byl pětatřicetiletý dealer již v minulosti odsouzen ke třem letům podmíněně. Po tomto
rozsudku bydlel v prostějovské Nerudově ulici, kde
se ovšem navzdory podmínce měl podílet na vykradení svých sousedů. Následně se přesunul do
Seloutek, ale ani tam si nedal pokoj. A tak v pátek
10. ledna 2014 putoval do vazby...
Prostějov/mls
Miroslav Otta je známou firmou nejen pro prostějovské
feťáky, ale i policisty a soudce.
„Důvodem vzetí do vazby jsou
obavy z toho, že by i nadále
pokračoval v krádežích. Miroslav Otta je obviněný z toho,
že se na konci prázdnin podílel
na krádežích věcí z domu na
ulici Nerudova, vedle něhož
bydlel. Způsobil tím škodu
za minimálně sto dvacet tisíc
korun. Letos v lednu pak měl
vlézt na zahradu domu, odkud

vzal přívěsný vozík s kanystry,
které následně prodal,“ potvrdil Večerníku těžký případ
Petr Vrtěl, předseda Okresního
soudu v Prostějově. Právě on
loni v červenci odsoudil Ottu
ke třem letům vězení, které mu
byly na čtyři roky podmíněně
odloženy. Spolu s ním si tehdy
trest vyslechl i sedmatřicetiletý
Aleš Surý, který previtin ve
svém domě v Dřínově vyráběl.
Ten narozdíl od Otty putoval
rovnou do vězení.
Jak Večerník dále exkluzivně
zjistil, Miroslava Ottu poli-

cisté načapali, jak pervitin od
Surého převáží. Při zásahu
byl velice nervózní a jednoho
policistu dokonce napadl.
Následně se omluvil a s kriminalisty vzorně spolupracoval.
Osvětlil jim přitom řadu věcí týkajících se prostějovské drogové
scény. Promluvil například
o spolupráci mezi Surým
a dalším známým prostějovským
dealerem Josefem Přikrylem.
Ottovi však brzy otrnulo. Jak
vyplývá z obvinění, nedlouho
po svém odsouzení se pustil do
dalších krádeží.
O dlouhodobé spolupráci
Miroslava Otty s policisty si
přitom štěbetají i vrabci na
střeše prostějovské drogové
scény. „Krátce poté, co ho čapli,
policajti vybrali hned několik
pěstíren trávy. Všeobecně se
míní, že své kámoše ochotně
napráskal právě Otta,” prozradil Večerníku jeden z mužů,
který prostředí prostějovských
narkomanů důvěrně zná.
Nyní Miroslava Ottu čeká soud,
termín hlavního líčení však
dosud není znám.

kona se pokoušejí rozkrýt nezákonné finanční machinace, které
největší český oděvní podnik,
zaměstnávající v dobách rozkvětu až deset tisíc pracovníků,
přivedly ke krachu.
Na podezřelé machinace upozornil hned po vyhlášení konkurzu auditor Petr Dítě, který
byl požádán o forenzní audit.
„Je zřejmé, že určité osoby v minulém vedení firmy nejednaly
v souladu se zájmy společnosti,
ale naopak se chovaly tak, aby
samy získaly co největší osobní
prospěch bez toho, aby jim záleželo na prosperitě samotné společnosti,“ uvedl tehdy Dítě.
Podle dostupných informací
je policejní vyšetřování vedeno pro trestné činy zpronevěra
a porušování povinností při
správě cizího majetku. V hledáčku policie jsou bývalí vrcholní manažeři podniku, kterým tak hrozí až desetileté tresty.
Večerník bude případ nadále
sledovat!

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT
MŮŽETE
PŘEDPLATNÉHO
Y
ODIN
volejte: 582 333 433,
TŘEBA H
U
pište: inzerce@vecernikpv.cz
V BAZÉN

Bývalý kámoš. Aleš Surý (na snímku) pervitin vyráběl, Miroslav
Otta drogy následně prodával. Zatímco Surý putoval do vězení,
Otta s policisty ochotně spolupracoval a od soudu dostal šanci,
kterou však promarnil.
Ilustrační koláž

nalistujte stranu 21

SMRTELNÉ TRAGÉDIE přibývají. MOHOU ZA NĚ STROMY NEBO ŘIDIČI?
„Řidič musí vždy přizpůsobit jízdu svým schopnostem,“ míní policejní mluvčí

Téma vysoce aktuální. Po další smrtelné tragédii si
stále více lidí klade otázku, zda stromy vedle silnic
jsou tou pravou příčinou nehod s nejhoršími možnými následky, nebo si za osud v dlouhé řadě podobných neštěstí mohou řidiči sami. Na toto téma se
v posledních dnech znovu rozhořely bouřlivé diskuze. Vše opětovně odstartovala nedávná tragédie
na silnici mezi Vícovem a Ohrozimí, při níž vyhasly
životy dvou mladých mužů po nárazu do stromu.
Večerník v této souvislosti požádal o vyjádření odborníka - dopravního inženýra Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově Michaela Vafka.
Ten nás prostřednictvím tiskové mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje seznámil
i se statistikou nehod vozidel se stromy. A nejsou
to rozhodně nikterak příznivá čísla!
Prostějov/mik
Přicházejí zprávy, které bývají
opravdu otřesné. Mladík s autem narazil do stromu a uhořel,
do stromu narazila řidička, která
v autě vezla tři děti, srážku se
stromem vedle silnice nepřežil
devatenáctiletý řidič společně se
svým spolujezdcem. Toto jsou
jen kusé zprávy z policejních
zdrojů. Už jen z nich běhá mráz
po zádech... Stále větším problémem ale je, že během posledních
let jich neuvěřitelně přibývá!
Jak je to možné, že srážek aut

se stromy, které vedle silnic rostou desítky let, je tolik a řidiči si
z toho pořád neberou ponaučení? Nebo je to vinou právě těch
stromů? „Nejenom dopravní
inženýr, ale i policisté obecně
v rámci výkonu služby vyhodnocují dopravně bezpečnostní situaci. V případech, kdy zjistí závadu
ve sjízdnosti, komunikační závadu, či jiné okolnosti, které ohrožují bezpečnost i plynulost silničního provozu, činí kroky směřující
k nápravě stavu. Především svým
přímým působením i celou řadou
dalších opatření, včetně podnětu

Veřejná finanční podpora:

Dopravní nehody ve spojitosti s nárazem vozidla do stromu



















správcům, respektive majitelům
komunikací,“ nastínila Večerníku
přístup patřičných složek Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Vzápětí odpověděla i na hypotetickou otázku, kdo vlastně
může za uvedené tragédie, zda
stromy či nepozornost či jiné
chyby samotných řidičů? „Dotaz, kdo může za tyto dopravní
nehody, zda stromy či řidiči, je
v tomto případě naprosto nesprávně položen. Řidič musí podle
zákona přizpůsobit jízdu svým

schopnostem, stavu a povaze vozovky i okolnostem vyvolaným
silničním provozem. Vždy se řidiči buď nezkušeností, přeceněním
svých schopností, momentální
zdravotní indispozicí a podobně dopustí omylu vedoucímu
k dopravní nehodě. Havárie jsou
všude na světě a neexistuje stát,
kde by k dopravním nehodám
nedocházelo. Otázka má znít, jak
snížit následky případných nehod.
Takto zní i jedno ze základních
hesel Strategie bezpečnosti silničního provozu v České republice
na roky 2014 až 2020. V něm se









 











počítá s celou řadou opatření. Nejde jenom o stromy kolem silnic,
ale o celkový komplex problémů.
Stromy kolem silnic tvoří pouze
jednu ze skupiny problému bezpečného utváření našich silnic,“
prezentuje názor Policie ČR Irena
Urbánková.
Jenom v posledních třech letech bylo srážek aut se stromy
na Prostějovsku více než dost.
A bohužel s tragickými následky. V září 2011 nevybral dvace-

Rapidní změna na Poděbradově náměstí

Největší touhu navýšit dotaci
z městské kasy prokazují hokejisté. Druholigový klub si zažádal hned o více než třetinu toho,
co vůbec město může rozdělit.
Přitom kromě Jestřábů má Prostějov dalších minimálně sedm
podobně ambiciózních sportovních klubů. „Hokejový klub
LHK Jestřábi si zažádal jako
tradičně o příspěvek na úhradu
pronájmu ledové plochy a provoz mládeže s celkovou částkou
3,75 milionu korun, na „A“-mužstvo pak požadují navíc
jeden milion třista tisíc korun,“
prozradila Ivana Hemerková
s tím, že o podpoře Jestřábů se
asi strhne největší diskuse.
Více k tématu veřejné finanční
podpory a jednotlivých žádostech organizací se dočtete v
podrobném rozboru, který najdete
vp
příštím čísle Večerníku!
j

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - A zase je
všechno jinak! Řešení svízelné
dopravní situace na Poděbradově náměstí se během posledních dvou let vyvíjí jako na
houpačce. Původně zde prostějovský magistrát společně
s Olomouckým krajem zamýšlel vybudovat rondel ve tvaru
elipsy. Po kritice zdejších obyvatel i dopravní policie projektanti změnili plány a vymysleli
kruhovou křižovatku ve tvaru
srdíčka. Ale tomuto záměru
rovněž odzvonilo. Jak se Večerník v pátek jako první dozvěděl,
připravena je už další varianta!
Zvěsti o novém řešení, které
by už konečně mělo být platné
a snadněji realizovatelné, potvrdil Večerníku radní a předseda
dopravní komise města Zdeněk
Peichl. „Úvahy o rondelu ve tvaru elipsy byly ukončeny, stejně
jako spolupráce města s jeho projektanty. Objevily se totiž nepřekonatelné problémy a námitky
hygieniků ohledně hlukové zátěže. Nyní se ale vedení města přihlásila firma, která se výhradně
zabývá projektováním rondelů

tiletý řidič zatáčku mezi Dubany
a Smržicemi a po nárazu do stromu v autě uhořel. Podobně dopadl
šofér v listopadu loňského roku na
silnici mezi Studencem a Olšany
u Prostějova. V lednu 2013 pak
mezi Vícovem a Ohrozimí zahynul po smyku na zledovatělé
vozovce a následné srážce se stromem prostějovský lékárník. Jeho
čtyřletá dcera, kterou vezl do školky, přežila. A pochopitelně v živé
paměti máme tragédii z nedělní

zapotřebí provést kapacitní výpočty, že oba nové dva rondely
unesou značný dopravní provoz,
který na Poděbradově náměstí je.
Tato varianta dvou samostatných
rondelů by pro město i kraj byla
levnější variantou než původně
zamýšlená elipsovitá křižovatka,“ dodal Peichl.
Minulý týden obdržela projekční firma objednávku od
prostějovského magistrátu na
vytvoření studie proveditelnosti. O jejích výsledcích bude
Večerník opět informovat jako
první!

 


Zdroj: Policie ČR

noci dne 12. ledna 2014, kdy opět
mezi Vícovem a Ohrozimí zahynuli v Alfě Romeo po postupné
srážce se dvěma stromy dva mladí muži. Třetí v autě byl s těžkým
zraněním převezen do nemocnice. Tato havárie je na samotném
začátku vyšetřování.
A jaký názor na stromy rostoucí
v těsné blízkosti silnic máte vy,
čtenáři Večerníku? Jsou příčinami
tragédií, nebo si za neštěstí můžeme my sami, řidiči? Napište nám!

Opravenou hráz
zaplavily VÝKALY
Lidi, uklízejte
to po svých
psech!

Dvakrát prosím! Poděbradovo náměstí by zřejmě už v příštím
roce měly „obohatit“ dvě kruhové křižovatky v těsné blízkosti vedle
sebe.
Foto: Michal Kadlec
a přišla s nápadem vybudovat na
Poděbradově náměstí dva samostatné rondely. Jeden by byl na
křižovatce ulic Brněnské a Wolkerovy, druhý zase při výjezdu
z Žeranovské ulice na Poděbradovo náměstí,“ informoval nás
o novince Zdeněk Peichl.
Vzápětí vyvrátil veškeré obavy
z přílišné blízkosti dvou rondelů. „Původně jsem měl stejnou
námitku, ovšem projektant mě
ubezpečil, že již o tomto záměru
informoval Dopravní inspektorát Policie ČR v Prostějově,
který nebyl proti. Nyní bude ale




!





Vůbec nejhorší. V září 2011 nevybral dvacetiletý řidič Fiatu zatáčku
u Duban a po nárazu do stromu v autě uhořel. Od té doby podobně
zahynuli na Prostějovsku další čtyři lidé.
Foto: archiv Večerníku









DVA RONDELY!

Prostějov/mik - Přichází čas,
kdy sportovní, kulturní, společenské a sociální organizace
v Prostějově touží urvat z krajíce nabízeného radnicí co největší sousto. Řeč je o veřejné
finanční podpoře ze strany
města. A jak Večerník v uplynulém týdnu zjistil, boj o ni
bude hodně tvrdý!
O veřejnou finanční podporu pro
rok 2014 totiž požádalo celkem
201 subjektů, z toho osmaosmdesát sportovních. „Při posuzování jednotlivých žádostí o finanční
pomoc to budeme mít hodně těžké,
na rozdělení je totiž pouze patnáct
milionů korun...,“ odtušila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
„Ano, je to zase o něco méně, než
v předešlém roce. Ale nejde o nijak
drastický propad,“ dodává primátor Miroslav Pišťák.





Ilustrační foto
Mostkovice/mls - O předminulém teplém víkendu korzovaly
po opravené hrázi plumlovské
přehrady davy lidí i psů. Přímo
na černém asfaltu však po některých z nich zůstávaly hnědé
hromádky, před nimiž se stovky chodců musely mít pořádně
na pozoru.
„Napište do Večerníku, že někteří
lidé jsou fakt prasata. Jak je možné, že to po těch svých hafanech
nejsou schopni uklidit, i když se
jim jejich miláčci vykadí přímo
na asfaltu hráze plumlovské přehrady. Situace byla o to horší,

že tedy po ní v neděli chodilo
opravdu hodně lidí,“ vyzvalo nás
v průběhu uplynulého týdne hned
několik našich čtenářů.
O úklid hráze se nakonec museli
postarat vodohospodáři. „Jednali jsme na toto téma s městem
Plumlovem, které na hrázi nechalo instalovat nové odpadkové
koše,“ potvrdila Večerníku aktuální informaci Gabriela Tomíčková z Povodí Moravy.
Doufejme tedy, že nové koše
budou návštěvníky přehrady
inspirovat k zodpovědnějšímu
chování...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

141

+

Z pohromadě.
Zase
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dl hé a kkomplikovanéé
rekonstrukci interiéru budovy B prostěZ p ro p a jovské radnice se konečně úředníci magisdená ženská!
trátu stěhují ze Školní ulice zpátky do
Policie na začátku
historické budovy na náměstí. Ve
minulého týdne zveřejsvých kancelářích jsou zpátnila případ, který slušným
ky i náměstci primátora
řidičům bere dech. Dopravní
Alena Rašková se
policisté zastavili v Olomoucké ulici
Zdeňkem Fiřidičku Fiatu, která s autem kličkovala po
šerem.
prostředku silnice. Bodejť by také ne,
když vzápětí nadýchala 2,76 promile alkoholu!

Osobnost týdne
ZDENĚK IZER
Bezkonkurenční imitátor známých osobností z prostředí politiky, sportu i kultury se v úterý
představil v prostějovském divadle se svým novým pořadem Turné čtyř můstků. Splnil,
co se od něj očekávalo - rozchechtal slušně zaplněné hlediště!

Přesně tolik řidičů zkontrolovali policisté v Prostějově v pondělí ráno během pouhých čtyř hodin!
A světe div se, z tolika zastavených šoférů pouze
sedm z nich nějakým způsobem zhřešilo proti dopravním předpisům.

-

Výrok týdne
„ŘEKL
ŘEK
E LJSEM
JSEM, SOUDRUZI
SOUDRUZI,
ZI
CO JE TO ZA PŘÁTELE,
KTEŘÍ PŘIJEDOU
DO MĚSTA NA
NÁVŠTĚVU TANKEM?“
Předseda MěNV v Prostějově
v letech 1956 až 1964 Josef
Šišma o okupaci „přátel“
v roce 1968
Rozhovor s tímto
mužem najdete
v příštím číslem Večerníku!

O NÁZVECH A PŘEJMENOVÁVÁNÍ...

Analýza
A
nalýza

Dnes se zaměřím na vcelku jistě
velmi ožehavé téma, neboť se dotýká velmi citlivé kauzy. A jak jsem
pochopil, spousta lidí neví, jak se
k ní postavit, tudíž se dnes pokusím o analýzu, při které možná i do
vosího hnízda píchnu...

Martin Mokroš
Máme tu petici za pojmenování
ulice či náměstí po našem prvním polistopadovém a také prvním českém prezidentovi, který
již není mezi námi.
Ať se to někomu líbí nebo ne, byl
to právě Václav Havel, kdo nám
po listopadové revoluci otevřel
cestu mezi evropské a světové
demokracie. Jedna věc je totiž
mrznout na náměstích a cinkat
klíči, ale je potřeba také následně
před zahraniční představitele vyjít
s jasnými myšlenkami, nastínit
kam se chce náš stát ubírat. Především to pak všechno zaštítit

svým jménem, které právě tito
zahraniční představitelé znali
i respektovali ho a to již v dobách,
kdy byl znám pouze z disentu
a protikomunistické opozice. To
vše se exprezidentovi podařilo,
a to se vším všudy. Můžeme zde
hodiny a hodiny rozebírat, jaké
měl v té době špatné či dobré
poradce, jaké nosil oblečení, zda
moc kouřil a pil pivo či ne, ale to
je opravdu podružné. Podařilo se
mu prosadit náš stát do evropské
rodiny, a jeho následovníci měli
a mají na co navazovat. Bylo
a bude jen na nich, jak s tím naloží.
Když 28. května 1990 navštívil
Václav Havel Prostějov, aby ná-

sledně převzal v Olomouci čestný
doktorát filozofie, bylo naše hlavní náměstí plné, a kdyby tehdy
někdo navrhl pojmenovat po něm
cokoliv, stalo by se to asi tak do
měsíce. Leč vše chce svůj historický čas a domnívám se, že dnes by
na náměstí taková „obleženost“
nebyla, a o přejmenování se vedou vcelku vášnivé debaty. To je
ovšem logický historický fakt, neboť názory se tříbí a dotvářejí. I já
osobně, a to jsem zde již prezentoval loni přes nespornou úctu k jeho
činům, nemohu třeba souhlasit
s jeho amnestií, kterou považuji za
daleko horší než tu, kterou vyhlásil
loni, již také exprezident, Václav
Klaus. Toho 28. května 1990 jsem
na prostějovském náměstí nebyl,
jelikož jsem čekal na pana Havla
v taláru na olomoucké univerzitě,
kde jsem mu dělal jednoho z pedelů při onom přebírání čestného
doktorátu, a tam jsem s ním i mluvil (plnou verzi této vzpomínky
najdete v našem listě z prosince

fejeton Nákup za všechny
peníze

Petra Hežová
Za jednu z největších katastrof dnešní doby považuji
moment, když se člověku
rozbije televize. Možná ti dříve narození by začali pátrat
po opravně televizorů a ani
by se nezdržovali hledáním
záručního listu, protože pochopitelně vědí, že dle neměnného zákona se věci rozbíjejí
zásadně minimálně den po vy-

pršení záruční lhůty. Ale když
elektronická matka a učitelka
několika posledních generací
vypoví službu mně, vím, že
mi nezbývá nic jiného, než vybrat všechny dostupné úspory,
a v tomto truchlivém momentu vyrazit do prodejny elektra.
Na rozdíl od velkoprodejny
potravin, kde se bezúspěšně
dožaduji informace, kde najdu cukr krupice, a prodavačka na mě zírá jako bych
mluvila svahilsky (v tomto
případě by musel Michal Tučný svou písničku „Prodavač“
totálně předělat), v elektru
se na mě vrhnou odborníci
hned u vchodu, a když jim
prozradím účel své návštěvy,
s největší radostí mě zahrnou
hromadou informací, z nichž

chápu jen tu, že televize může
mít různé velikosti. Ze srdce
blahopřeji a tleskám těm, kteří vědí co znamená HbbTv,
3xHDMI, MHL a DLNA.
Osobně se snažím přívalu
mimozemských
informací
o té které televizi, čelit rádoby
oduševnělým výrazem a horlivým přikyvováním, abych
prodavače uchlácholila, a on
mi konečně doporučil tu jednu, kterou považuje za pro
mě nejvhodnější. Pak si vítězoslavně odnáším domů nejmodernější výkřik high technology, abych následně zjistila,
že ta původní telka doma nefungovala jen proto, že z ní
v důsledku divokých hrátek
kočičího rodinného příslušníka vypadl kabel.

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějované se v těchto dnech dají do hromadných nákupů
a utrácení. Jakoby ztratili pud ostražitosti a šetřivosti. Nic proti
tomu, ale pak si nestěžujte, že supermarkety a další obchody ve
městě jsou narvané k prasknutí.

Berani - 20.3. až 18.4. Budete velmi odvážní a pozitivně bojovní. Okolí vás bude obdivovat pro vaši
nezdolnou sílu, kterou nezapomene ocenit ani váš
partner. Jenom dámy by si měly ohlídat, aby neztratily ani své ženské kouzlo.
Býci - 19.4. až 19.5. Získáte sebejistotu a vnitřní
sílu. I neprůbojní jedinci dokážou asertivně prosazovat své zájmy a říkat druhým nepříjemné slůvko
ne. Uvidíte, že se dotyční neurazí, ani se na vás nebudou dlouhodobě hněvat. Naopak, získáte respekt.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nenechte se v průběhu
tohoto týdne strhnout k nějakým jídelním orgiím.
Především nevhodné kombinace pokrmů by váš
žaludek mohl odmítnout. A pamatujte si, že není
vhodné a přípustné projíst celu pracovní dobu!
Raci - 20.6. až 21.7. V lásce se můžete cítit zmatení. Potkáte-li osobu, která vás zaujme, není nutný
žádný spěch. Naopak se klidně můžete řídit heslem:
čím pomalejší postup vpřed, tím lépe. Netlačte na
pilu a vynechte zbytečně zbrklé kroky.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nemáte rádi pracovní tlak
a nárazové přepínání sil, toho se ale tento týden v zaměstnání bát nemusíte. Budete mít příležitost věnovat se své práci v poklidu a bez nervózního spěchu.
Budete si libovat i ve vymýšlení novinek.
Panny - 22.8. až 21.9. Pořád se zabýváte většinou
minulostí než přítomností. A na budoucnost už vůbec nemyslíte. Přestaňte si vyčítat, co jste v průběhu
několika minulých let zameškali a udělejte všechno
pro spřádání nových a ambiciózních plánů.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Budete v nadcházejících
dnech převracet v dlani každou korunu. Dostáváte
se do finanční krize, kterou jste si zřejmě nezavinili
sami. Přesto budete muset přehodnotit plány a utáhnout si opasek. Neplaťte, co nemusíte!
Štíři - 22.10. až 20.11. Vy jste prostě věrní až za
hrob. V těchto dnech lákavým milostným návrhům
snadno odoláte, vůči chvilkovým známostem budete naprosto imunní. Váš partner z vás může mít
radost, zatím to však nebude nijak oceňovat.
Střelci - 21.11. až 20.12. Chystáte se slavit, nebo si
budete hledat strom vhodný k oběšení? Vaši rodinu
totiž čeká přírůstek, není zatím ale jasné, zda se na
narození miminka podílíte přímo vy nebo někdo
z okruhu rodinných příslušníků…
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Prchlivější jedinci
by se měli mít na pozoru, způsob práce některých
kolegů je může dovádět k nepříčetnosti. Mírněte se.
Tento týden budete hasit požár, který jste sice nezaložili vy, ale může ohrozit vaše osobní plány.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Dopis s úředním oznámením vám hodně pokazí náladu. Navíc si nebudete
vědět rady s tím, jak vzniklý problém řešit. Každopádně byste ho neměli posílat k ledu, zkuste požádat
o pomoc člověka, kterému stoprocentně věříte.
Ryby - 19.2. až 19.3. Pokud přemýšlíte o investici, která by vám měla přinést výrazný prospěch,
pak nedejte na první dojem. Ten může být klamný.
Pořádně si všechno promyslete a peníze vražte do
obchodu, který je jednoduchý a zaručený.

2011). Dávno předtím jsem ho
poslouchával a znal i úryvky
z jeho prací na tehdy „štvavých
stanicích“ Svobodná Evropa
a Hlas Ameriky, takže jsem o něm,
na rozdíl od spousty jiných, něco
věděl, a alespoň kapku ho znal.
A tak se snad teď mohu také k oné
petici vyjádřit, což koneckonců
zřejmě všichni od začátku dnešního textu čekáte. Tedy zde mé
vyjádření. Petici chápu a beru ji
jako výraz možností demokracie,
stejně tak chápu diskuzi, která se
okolo ní rozvinula. Já tvrdím, že
pojmenovat s čistým svědomím
můžeme nějaký stánek vědy či
kultury, neboť Václav Havel byl
představitelem uměleckých kruhů a to od kulisáka až po autora a
režiséra her. Vědců si vážil, neboť
chápal, že moderní věda je potřebná, a univerzity to oceňovaly právě
i udělováním čestných doktorátů.
A tak se ptám takhle veřejně. Co
třeba mít v Prostějově Havlovu
knihovnu? Myslím, že tím by se

naplnilo spojení exprezidenta s literaturou, a náš nedávno opravený
stánek kultury je určitě důstojnější
než třeba pražské Ruzyňské letiště, když notabene Havel nerad
létal, ale k literatuře měl vztah
veskrze pozitivní. Vadilo by to
někomu? Já osobně zde problém
nevidím, na rozdíl od přejmenování nějakého náměstí či ulice. Ano,
budu zde opakovat názor představitelů magistrátu, že přejmenování
by především a hlavně způsobilo
úřední a administrativní problémy
všem občanům, firmám a institucím v dotyčné konkrétní lokalitě.
A to by si tedy myslím pan Havel rozhodně nepřál, neboť jsem
z onoho kdysi krátkého rozhovoru
s ním získal pocit, že lidi naopak
nerad obtěžoval, a bylo mu to,
i lidově řečeno, proti srsti. Mám
také jednu zásadní obavu, že by
název onoho náměstí či ulice nevydržel věčně A proč? Poslední
doba totiž ukazuje, že jsme se ak
nějak té demokracie, která tu je již

skoro čtvrtstoletí, a o kterou se on
zcela neoddiskutovatelně zasloužil, zřejmě nabažili, protože to, co
jsme například předvedli v několika posledních volbách, tak za to
by nás, myslím, pan Havel vytahal
za uši. Takže udělejme si hlavně
a především pořádek v prioritách
i v tom, kam chceme jít, kam směřujeme s celou touhle společností.
Možná než někam přiklepneme tu
tabulku se jménem pana Havla,
tak si poctivě prostudujme jeho
myšlenky a snažme se přehodit
pomyslnou výhybku zpátky na
tu trasu, na kterou jsme nastoupili
v listopadu 1989. Chtěli jsme po
ní dojet k oné ideální nezkažené
společnosti a ideálnímu nezkaženému státu, což se, tedy zatím, ale
hrubě nedaří. Pak si myslím, bude
pan exprezident, shůry se na nás
dívající, plně spokojen a zamne
si ruce, že pravda a láska opravdu
zvítězila nad lží a nenávistí. Zatím
je k tomu sakra daleko…, bohužel
jen a jen naší vinou.

DŮCHODČE, OTŘES SE!

Martin Zaoral
„Na krku staré káro a úzkost
v hlase, když žebrá o cigáro,
zlomí se v pase.“ Takto svého
času popsal Karel Kryl důchodce. I dnes je penzista často
vnímán jako někdo, kdo přežívá na pokraji smrti hladem,
které uniká jen díky důvěrné
znalosti bohatě zásobovaných
kontejnerů a popelnic či pojídání huba kořínků objevených při
dlouhých procházkách v lese.

Tak tomu ovšem není. Pravdou je, že jasná většina důchodců nemá dost peněz na
to, aby si mohla nějak zvlášť
vyskakovat. Takže si ani příliš nevyskakují. A vzhledem
ke svému zdraví či klidnému
životnímu stylu o to ani moc
nestojí. Zvykli si žít skromně
a z penze jsou nejen schopni
vyjít, ale dokonce i něco ušetřit. Zdálo by se: pohoda.Jenže
tady bývá kámen úrazu.Na tyto
úspory si brousí zuby (respektive peněženky a konta) spousta
lidí. Patří mezi ně třeba pořadatelé předváděcích akcí, podomní prodejci, zástupci distributorů elektřiny a plynu či výrobci
nesmyslných potravinových
doplňků. Tito lidé velice dobře
ví, že penzisté na tom často nejsou tak špatně, jak se všeobecně míní. Kromě nejrůznějších
blbostí jim navíc nabízejí něco,

glosa týdne

co starším lidem často chybí ze
všeho nejvíce: jsou na ně milí,
lichotí jim, povídají si s nimi
a často jim dají i něco k jídlu.
Senior, který se jinak cítí odstrčený, je náhle král. Roztává,
ztrácí přirozenou nedůvěru
a ve finále i peníze. Přitom
všichni tito lidé hrají pouze
společenskou hru, která by se
dala nazvat „Důchodče, otřes
se!“ Vítězi jsou vždy oni sami.
Vůbec nejsmutnější pak je,
pokud se do této hry zapojí
členové vlastní rodiny. Tím se
hra mění na „Maminko, tatínku, dědečku, babičko, otřeste
se!“ Taková hra vítěze nemá
a ani mít nemůže. Poražení v ní
jsou nejen ti, co dávají, ale i ti,
co si peníze bez skrupulí berou
a utrácejí!

Agentura
Lolek účastníkem Wolkerova Prostějova!
Konečně dostal šanci! Prostějovský konšel a skorohejtman
Olomouckého kraje Lolek Čačák bude mít příležitost prokázat
své báječné básnické střevo při
tradičním Wolkerově Prostějově. Není tajemstvím, že politik
má za sebou vydání už několika
lechtivých básnických sbírek, ve
kterých opěvuje především ženské tělo. A jak Agentura Hóser
zjistila, Lolka Čačáka právě kvůli
tomuto faktu nechtěli pořadatelé
v předešlých ročnících tradičního
festivalu poetické básně pustit na
přednáškové pódium.
„No, já když jsem slyšela některé
úryvky z básní kolegy Čačáka,
tak se mi na těle orosilo bůhví co.
No já vám řeknu, básničky o vlhké lastuře, přetékající podprsence
či obrostlém klínu, no promiňte,
to by se Jirka Wolker snad obrátil v hrobě,“ podotkla vystrašená
náměstkyně primátora Prostějova Ivanka Hemeráková.
Sám autor erotických básní
a povídek se však obhajuje.
„Skládám básně o tom, co jsem
sám prožil a co prožívají všich-

ni mladí lidé jako já. O verších
příliš nepřemýšlím, derou se mi
do pera samy. Převážně během
zasedání zastupitelstva nebo
rady města,“ uvedl pro Agenturu
Hóser. To ale nadzvedlo ze židle
primátora Prostějova. „Kdybych
jenom tušil, že pan Čačák místo
toho, aby na radě města dával
pozor a řešil problémy občanů,
tak skládá ty svoje prasárničky,
nechal bych ho stokrát opsat
městský rozpočet,“ zahřímal nespokojený první muž magistrátu
Miroslav Nakaseseděl. Přestože
Čačákovy lechtivé básničky někoho pohoršují, na letošní Wolkerův Prostějov obdržel divokou
kartu. Musel ovšem splnit jednu
důležitou podmínku. „Zapřísahala jsem pana Čačáka, aby se
při přednesu básní už v okresním
kole festivalu vystříhal jakýchkoliv vulgárních výrazů, co se
ženského těla týká. Učinili jsme
ovšem i tak dvě výrazná opatření,
která by měla zabránit skandálu.
Do divadelního sálu při vystoupení pana Lolka Čačáka bude
zakázán přístup mládeži do osm-

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
čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Nechám se překvapit

Docela s radostí jsem přijal
rozhodnutí radnice, že k rekonstrukci Tylovy ulice dojde už
v roce 2014. Podle toho, co jsem
se dočetl ve Večerníku, se bude
jednat především o rozšíření
parkovacích ploch. S tím souhlasím. Akorát by mě zajímalo,
jak pánové z radnice chtějí tyto
plochy rozšířit a kde je chtějí vybudovat. Vždyť garážový dům
byl zamítnut, vedle silnice už
místo na žádné parkoviště není,
jedině že by se pokácely všechny stromy a zrušily trávníky. Ale
možná se mýlím, rád se nechám
překvapit.
Jiří Trávníček,
Prostějov

Město podporuje
„šmejdy“!

Všichni víme, že předváděcí
akce takzvaných „šmejdů“
jsou jedním velkým podvodem a vykutálení chytráci jen
tahají peníze z důvěřivých
důchodců. Hnulo mi žlučí,
když jsem se z Večerníku dozvěděla, že jedna taková akce
se konala v Národním domě.
Předpokládala bych, že vedení
radnice udělá všechno proto,
aby nedocházelo k podvodům
na seniorech, ale jak je vidět,
magistrát tyto „šmejdy“ ještě
podporuje! Jak si jinak vysvětlit, že kompetentní lidé schválili pronájem sálů Národního
domu těmto podvodníkům?
Copak kvůli pár stovkám za
pronájem nechá město odírat
slušné lidi?
Jana Protivánková, Prostějov

Až to bude, tak to bude!

Už asi pět let pozpátku píšete
tak dvakrát za rok ve Večerníku
o tom, jak se město chystá zrealizovat rondel u motorestu
U Rodenů v Dolní ulici.
Apořád - kde nic tu nic! Jezdím
každý den ráno do práce do
průmyslové zóny a odpoledne
samozřejmě zpátky. Pokaždé
je tato křižovatka přehlcena
auty, přičemž na Dolní ulici se
dlouhé minuty nedá vůbec vyjet. Vedení města jen zbytečně dráždí řidiče, na zmíněný
rondel už všichni čekáme několik let a zbytečně. Takže až
se radní skutečně rozhoupají
a přestanou o rondelu jen
prázdně tlachat, pak teprve
o tom napište!
Jiří Dvořák, Prostějov

Zase bude špinavá

nácti let a navíc v sále bude instalováno automatické zařízení, které okamžitě zapípá při jakékoliv
snaze vyslovit sprosté slovo z úst
pana skorohejtmana. Pro hladký
a slušný průběh okresního kola
Wolkerova Prostějova jsme tak
udělali maximum,“ shrnula pro
Agenturu Hóser Ivanka Hemeráková, náměstkyně primátora
zodpovídající ve městě za kulturu.
„Respektuji přání pořadatelů, ale
zároveň vyznávám svobodu slova. Takže přednesu básně v takové podobě, v jaké jsem je složil,“
zareagoval básník amatér Lolin
Čačák.
Při letošním ročníku Wolkerova
Prostějova se tak máme na co
těšit!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Po přečtení článku ve vašem
Večerníkuotom,jakdonapouštěné přehrady tečou splašky
a fekálie z okolních chat, jsem
se jenom utvrdil v názoru, že
do přehrady už v životě nevlezu, ani kdyby Povodí Moravy
tisíckrát deklarovalo, že voda
je čistá. Není a nemůže být!
Oproti dřívějším slibům se
totiž nepodařilo zajistit, aby
všechny okolní obce měly vybudovanou kanalizaci
a čističky odpadních vod.
A teď ještě k tomu ti chataři,
kteří se nestydí vypouštět do
přehrady močůvku a vlastní
výkaly! Voda v přehradě nikdy nebude čistá!
Jindřich Forejt, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Stejně jako jiná města ani Prostějov nechce zůstat pozadu,
a tak rada města vyhlásila veřejnou soutěž o vytvoření loga
a logotypu statutárního města Prostějova. Poté, co ale byla
tato veřejná soutěž zrušena, nové logo bylo zadáno brněnské
grafičce. Avšak Prostějované, ale i profesionálové s nově vypadajícím logem nejsou příliš spokojení. A jak se líbí našim
spoluobčanům? To jsme zjišťovali během uplynulého týdne
v prostějovských ulicích...

LÍBÍ SE VÁM NOVÉ LOGO
MĚSTA PROSTĚJOVA?
Jana RŮŽIČKOVÁ
Prostějov

Zuzana VYSLOUŽILOVÁ
Prostějov

NE

NE

„Logo se mi nelíbí. Říká se, že
v jednoduchosti je krása, ale
tohle je až příliš jednoduché.
Na první pohled logo vůbec
nezaujme. Podle mě je tohle
logo nenápadité a nereprezentativní. Nemyslím si, že
bylo nutné vytvářet nové logo.
Kdyby se používal znak místo
tohoto loga, vypadalo by to
podle mě určitě lépe.“

„Logo se mi vůbec nelíbí.
Podle mě to byly zbytečně vyhozené peníze. Samotný znak
města je rozhodně zajímavější a osobitější než tohle logo.
Nově vytvořené logo podle
mě působí příliš jednoduše
a na první pohled naprosto
nezajímavě. Ani myšlenka příjezdových cest, kterou je logo
doprovázené, se mi nelíbí.“

„Táto, počkej, ty nešiko,
já ti ty brusle zavážu sám!“

Zapomeňte tento týden na nějaké experimenty a upřednostněte romantické milování. K ženě neodmyslitelně patří
romantika. To však ještě neznamená, že by se snad nenašel muž, který by neměl něžnou duši a smysl pro užití si
intimních chvil ve dvou jinak, než divokým sexem. Prakticky
v každém muži najdeme romantika, ti jen svoji romantickou
duši před okolím ukrývají. Důvod je celkem prostý. Muž,
který by příliš upozornil na svoji citlivou stránku, by mohl být
hned považován za měkkotu, a ne pravého muže. A většina
mužů si je toho vědoma, a tak si hrají na tvrdé muže. O to větší
a milé překvapení může být pro ženu, která pozná partnera
v jiném světle, než které ukazuje širokému okolí.Atak milování večer se může pro ženu uskutečnit podle jejího přání. Jen
je důležité, aby žena muže nepředělávala, nečinila z něho
někoho jiného. Pro muže je nutné, aby si stále zachovával
svoji tvář, a to za každých okolností. I přesto, že může muž
s ženou chodit delší dobu, nemůže si být jistý, že jeho projevy lásky nebudou v pozdějším čase použity proti němu. Sex
by ostatně měl být stále spojen s intimností, a to intimností
dvou osob. Není důvodu, aby detaily z milování byly probírány na veřejnosti, mezi kamarády.
Malé zdržení. Než tato dvojice
vklouzla na ledovou plochu při
veřejném bruslení, musel nejprve
malý klouček svému tátovi brusle
zavázat. Foto: Michal Kadlec

Není nad to, když si jde někdo zabruslit. Na rybník to nejde, to bychom se leda
tak utopili. A tak bereme zavděk -zimním stadionem, který i v těchto dnech praská pod náporem brusleníchtivých lidí ve švech. A věřte, že i u ledu jde pořídit
spousta zajímavých snímků...
Prostějov/mik

www.vecernikpv.cz

Nejčastěji nyní míří do Víceúčelové haly-ZS omladina. Kromě
-náctiletých, kteří se samozřejmě
o sebe už dokáží postarat sami,
se na ledové ploše prohání ta nejmenší drobotina. Samozřejmě
v doprovodu rodičů, jak jinak.

Ovšem jak to bylo v případě
malého, ledva šestiletého hošíka
s červenou přilbou na hlavě a jeho
tatínka, to je otázka do pranice.
„Nějak se mi zasukovaly tkaničky, nemůžu to zavázat,“ posteskl
si muž svému synkovi. A klouček, zřejmě jeden z nejmladších
adeptů hokejové přípravky, si

hned věděl rady! „Táto, počkej,
ty nešiko, já ti ty brusle zavážu,“
nabídl se hned starostlivý synátor
svému otci.
Po chvíli trápení pak oba vklouzli na led, a dlužno dodat, že malý
junior měl navrch i na ledě! Holt,
co se v mládí naučíš, ve stáří pak
jako když najdeš.

Návrat ke

„starým” případům

Ex-ředitelka divadla Alena Spurná:

jak šel čas Prostějovem ...

„Největší změnou je, že jsem se stala babičkou“

Olympijská ulice

Prostějov/mls

Patří
Pa
atř
tří sp
ssportu.
port
o ttuu Ol
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O
Olympijská ulice je jedna z relativně mladých ulic. Pojmenovaná byla 26. června 1997 na počest olympijského hnutí a olympijských her. Jak již z názvu vyplývá, je převážně zasvěcena sportu. Řada
aktivit se pořádá v objektu Sportcentra, pracoviště Domu dětí a mládeže
Prostějov. Jižní strana ulice je ohraničena rodinnými domy, na západní
straně se nacházejí dvě fotbalová hřiště, vybudovaná během minulého
režimu v rámci akce Z.
Foto: SOKa a Martin Zaoral

Příště: Majakovského ulice

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!

MŮŽETE VYHRÁT
TŘEBA HODINY
V BAZÉNU

Foto: Internet

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

Vybíráme pro vás „půltucet“

nalistujte
stranu 21

28. LEDNA 2013
Stalo se, co očekával málokdo. Nejdříve v osobním rozhovoru s primátorem a pak celé radě města oznámila dlouholetá ředitelka Městského
divadla v Prostějově svoji rezignaci! „Ano, končím. Deset let ve funkci
je tak akorát,“ potvrdila ve čtvrtek exkluzivně Večerníku Alena Spurná.
„Rada města jednala o co nejbližším zadání výběrového řízení na pozici
ředitele či ředitelky Městského divadla v Prostějově. Paní Spurná nám
totiž oznámila, že k třicátému červnu tohoto roku ve své funkci končí,“
oznámil na tiskové konferenci horkou novinku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova, čímž šokoval nejenom
nás.
LEDEN 2014
Už při odchodu z funkce ředitelky prostějovského divadla Alena Spurná
avizovala, že se po deseti letech chce vrátit do školství. Tak i učinila.
Od září loňského roku učí angličtinu na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově. „Za těch deset let se děti v lesčems změnily. Jsou živější,
nebojí se ptát. Hlavní rozdíl je v tom, že díky internetu a novým technologiím mají k dispozici mnohem víc informací, než měly dříve. Hlavním úkolem kantora už není vtloukat dětem do hlavy vědomosti, jako
spíš jim pomáhat, aby se zorientovaly v nadbytku informací, které by
je jinak zcela zahltily. Učitel je může navést tak, aby si vybraly ty, které jsou pro ně skutečně důležité,“ srovnala Alena Spurná, která si ani
jako učitelka neumí představit život bez prostějovského divadla. „Jsem
v něm každou chvilku. Mám dvě předplatné a jsem stále v kontaktu i se
zaměstnanci. Přáli jsme si k Vánocům a naposledy jsme se setkali při
smutné příležitosti, kterou byl pohřeb Radka Melky,“ potvrdila Večerníku Spurná. Ona sama však za největší změnu za uplynulý rok ve svém
životě považuje narození vnučky. „Moc si to užívám, je to pro mě zcela
nová role. Jako babička u dítěte vnímám některé věci, kterých jsem si
jako matka třeba ani nevšimla,“ zářila Alena Spurná.
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

PIZZA...

Pizza
žampionová
350g

Guseppe
salami 380g

Ristorante
prosciutto
320g

Casa di mama
salame 380g

Karex
šunková 300g

Bezlepková
pizza šunková
300g

17,90 (250g)

61,90 (410g)

59,90

73,90

-

-

21,90 (280g)

-

59,90

-

-

-

-

64,90

59,90

71,90

-

-

25,50

59,90

59,90

69,90

17,90

89,90

46,90

59,90 (425g)

59,90

69,90

-

-

36,90

59,90

59,90

69,90

-

-
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Naše RESUMÉ

Tato pochutina
T
h i z IItálie
áli siijiž
již mezii
našinci získala své stálé a pevné
místo. Proto jsme tentokrát vyrazili do mražáků prostějovských
marketů, abychom zjistili, odkud připravit třeba rychlou
večeři. Žampionovou pizzu,
šunkovou Karex i bezlepkovou
nabízí nejvýhodněji Kaufland,
Giuseppe salami Tesco, Casa
di mama salame je na cenově
stejné hladině v Kauflandu,
tesku i Intersparu, Ristorante
prosciutto pak má za stejnou
cenu celá šestice.
Nechte si chutnat!
Průzkum proveden
ve středu 22. ledna 2014

Bezdomovci v Prostějově nejsou

„Vyštvali nás policajti!“

Mrzne, ažž praští. Lidé vycházejí ven zachumlaní do
několika vrstev teplých svetrů
a v péřových bundách. Daleko
krušnější chvíle ovšem nyní
prožívají ti spoluobčané bez
stálého přístřeší. Ale kam se
poděli prostějovští bezdomovci?
Jejich útočiště na hlavním nádraží
je prázdné. Každý večer se totiž
nádražní hala uzamyká a případné
nocležníky odtud vyhánějí. Azylové centrum v Určické ulici
je poloprázdné a známé tváře
v odrbaných vatových kabátech
nevidíme ani nikde jinde po
Prostějově. Takže, kde vlastně
jsou? „Zbylo nás tady jen pár,
ostatní jsou bůhví kde. Hodně
chlapů odjelo na zimu do Olo-

mouce, kde můžou spát na
nádraží i přes noc, pokud jsou
teda chytří. Tady v Prostějově
nám nikdo nepřeje, policajti
nás vyhánějí odevšad, sotva nás
jenom vidí. Přes den se ohřeju
na nádraží a v noci spím, to vám
ani nebudu říkat kde...,“ svěřil se
muž okolo padesátky, který se
představil jako Pepa.
Od něj jsme se také dozvěděli,
že prostějovští bezdomovci dali
před pobytem v azylovém domě
přednost olomouckému nádraží.
„Však my se o sebe vždycky
nějak postaráme. Určitě nikde
nekrademe, a najde se vždycky
pár slušných a hodných lidí, kteří
nám občas nějakou tu šestku
dají,“ dodal Pepa.

Zpravodajství
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JAK SE „ŠMEJDI“ DOSTALI DO NÁRODNÍHO DOMU?
„O způsobu podnikání našich nájemců jsme nic nevěděli,“ tvrdí vedení společnosti

Proč se nechvalně proslulé předváděčky pro seniory
konaly právě v prostorách secesního Národního domu v Prostějově? Jak je možné, že jim to někdo povolil? Vědělo vedení Kauflandu, že se na těchto akcích
rozdávají poukazy právě do tohoto supermarketu?
A fungují vůbec? S takovými a podobnými dotazy
jsme se po uveřejnění článku „Šmejdi v Národě“
z minulého čísla setkávali v průběhu uplynulého týdne.

prostějovského primátora. „Budeme to řešit příští týden na
jednání správní a dozorčí rady
naší společnosti. Pokud to bude
možné, pak tyto nešvary v Národním domě určitě nepovolíme,“ reagovala Ivana Hemerková, která je zároveň předsedkyní
správní rady obecně prospěšné
společnosti Národní dům.

nás obrátila s tím, že u nás bude
pořádat firemní akci. Učinila tak
formálně stejně jako kterákoliv
jiná. Neměl jsem tušení, o jaký
druh podnikání v jejím případě
jde. I kdybych to věděl, nemůžu
si jen tak vybírat, komu u nás
akci povolím a komu ne... Neexistuje žádný zákonný důvod,
proč někoho odmítnout, pokud s
ním nemáme špatnou předchozí
zkušenost. Vždy mě zajímá především to, zda společnost řádně

Po zveřejnění článku v minulém vydání Večerníku (číslo
Národní dům. Předváděcí akce pro seniory pokračovaly v prostějov- 3/20.1.2014) jsme se setkali
ské secesní perle i v průběhu uplynulého týdne. Foto: Martin Zaoral i s dotazy, zda fungují dvoustovkové poukazy, které si senioři
plní podmínky nájemní smlouz předváděcích akcí odnášejí.
Město předváděčky
vy. To, jestli porušuje zákon,
„Slyšela jsem, že některým
podporovat
nebude
ať posoudí Česká obchodní inlidem se dvě stovky k ceně náspekce,“ vyjádřil se exkluzivně S námitkami ohledně pořádání kupu přičetly místo toho, aby
pro večerník ředitel společnosti předváděcích akcí v Národním se od celkové ceny odečetly,“
domě se setkala i náměstkyně šokovala nás jedna z našich čteNárodní dům Jan Páleník.

Prostějov/mls
Na všechny podněty našich čtenářů, týkající se předváděček
v „Národě“, se Večerník snažil
najít odpověď. Nejčastější dotaz se týkal důvodu, proč se
akce podobného druhu konají
právě ve významné kulturní
památce, kterou navíc spravuje obecně prospěšná společnost zřizovaná městem. „Společnost Europe Saving se na

Kaufland o poukazech
nic nevěděl

Nad příčinami tragické nehody se stále vznáší otazník

Prostějov, Olomouc/mls - Alkohol? Marihuana? Rychlá
jízda? Špatný stav vozidla?
Kombinace všeho uvedeného?
Nebo nic z toho, ale něco úplně
jiného? Příčiny tragické nehody na silnici mezi Vícovem
a Ohrozimí stále halí řada dohadů. Více světla by do případu mohl vnést Ondřej Pospíšil,
který jako jediný nehodu přežil. Jednadvacetiletý mladík už
je z nemocnice doma. Alespoň
jedna dobrá zpráva...
„Zajímalo by mě, co bylo skutečnou příčinou tragické havárie
u Ohrozimi. Množí se nejrůznější
spekulace, a proto bych rád věděl, jak to ve skutečnosti bylo?“
Podobným dotazům čelíme
v redakci Večerníku od prvního
zveřejnění zprávy o nehodě, k níž
došlo 12. ledna tohoto roku.
Na internetu, stejně jako přímo

ve Ptení, se stále otevřeněji mluví
o tom, že mladíci v autě nebyli
zcela střízliví. Často se skloňuje
také možný vliv marihuany a
špatného technického stavu vozidla. Policisté tyto domněnky ani
po dvou týdnech od bouračky nebyli schopni potvrdit ani vyvrátit.
Dle svých posledních vyjádření
příčinu ani okolnosti havárie stále
neznají. „Výsledky znaleckých
zkoumání z oboru silniční dopravy a soudního lékařství zatím
nemáme k dispozici,“ reagovala
zprvu na naše podrobné dotazy
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
O den později se alespoň trochu
více rozpovídala. „Příčiny i okolnosti spojené s touto dopravní
nehodou jsou stále v šetření a do
doby jejího uzavření nebudeme
další informace poskytovat, ne-

boť bez hodnověrného vyšetření
a bez nezbytných znaleckých
zkoumání by toto mohla být
informace zavádějící. Po linii
dopravního inženýrství byla na
místě provedena takzvaná bezpečnostní inspekce místa smrtelné dopravní nehody. Výsledky
těchto šetření jsou zasílány správci komunikace s případným požadavkem na řešení,“ uvedla ve
své e-mailové zprávě policejní
mluvčí Irena Urbánková.
V tomto smyslu by bylo cenné
svědectví jednadvacetiletého Ondřeje Pospíšila, který jako jediný
ze třech mladíků nehodu přežil.
Z těžkých zranění ho dokázali
v olomoucké nemocnici vysekat.
„Pacient byl v polovině týdne
propuštěn do domácího ošetřování,” zvěstoval nám v pátek dobrou
zprávu Egon Havrlant, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.

nářek. Jak jsme následně zjistili,
tato informace se nezakládá na
pravdě. „S ničím podobným
jsme se opravdu nesetkali. Pouze se u nás množí případy, kdy
lidé chtějí uplatnit poukázky,
která jsou už jednou použité.
Zda to souvisí s předváděčkami,
to však nemohu tvrdit,“ uvedla
vše na pravou míru vedoucí prostějovského Kauflandu Blanka
Aljičová, která vyvrátila, že by
měl Kaufland s podobnými předváděcími akcemi cokoliv společného. „Pouze si vzpomínám, že
na parkovišti před obchodním
domem dělali nějací lidé anketu
o nakupování potravin. S naším
supermarketem to však nikterak
nesouviselo. Naopak jsme je nechali z prostoru před obchodním
domem vykázat,“ zavzpomínala
Aljičová s tím, že slevové poukazy si může koupit kdokoliv,

kdo má zájem. Tak tomu zřejmě
bylo i v případě pořadatelů předváděcích akcí. Jejich investice se
jim po prodeji hrnců nepochybně
mnohonásobně vrátila...

Akci kontrolovala i ČOI
Podle vyjádření pořadatelů se
uplynulý čtvrtek objevili na
prostějovské akci i inspektoři České obchodní inspekce.
„Žádné pochybení neobjevili,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník externí spolupracovník
firmy Saving Europe, který
si ovšem nepřál zveřejnit své
jméno. Zároveň tvrdil, že předváděcí akce této společnosti
jsou určeny všem věkovým
skupinám. Na otázku, zda
a kdy v Prostějově proběhla či
proběhne „předváděčka“ pro
lidi mladší třiceti let však konkrétně neodpověděl.

„SYN NEDOKÁZAL POCHOPIT, ŽE JE NEMOCNÝ...“
Rodiče odsouzeného bezdomovce Jana K. verdikt soudu vítají

Prostějov/mls - Opilý a špinavý postával před domem
v prostějovské ulici Emila
Králíka. Bušil na okno a vlastním starým rodičům nadával
či se po nich dožadoval peněz.
Jelikož nebyl schopen zvládnout svoji závislost na alkoholu, skončil bývalý voják Jan K.
na ulici. Nyní jej čeká rok za
mřížemi.
Starým rodičům třiapadesátiletého Jana K. se po rozhodnutí
Okresního soudu v Prostějově
(Večerník informoval v minulém
vydání - pozn.red.) na nějaký čas
uleví. „Ještě, že máme jeden druhého. A také druhého syna. Jinak
bychom to asi nezvládli,“ vyjádřila se maminka odsouzeného
Jana K. exkluzivně pro Večerník.

Sedmasedmdesátileté paní Veronice pořád nejde do hlavy, proč si
její syn není schopen najít práci.
„Asi to bude kvůli alkoholu. Několikrát jsem ho prosila, ať jde
na léčení, ale nikdy to neudělal.
On si totiž nikdy nebyl schopen
připustit, že má s pitím problémy.
Nikdy nepochopil, že je vlastně
nemocný. I proto ho soud nakonec
poslal do vězení,“ svěřila se nám
nešťastná žena, která při vzpomínce na svého syna jen těžko tajila
pláč. V poslední době s ním do
kontaktu často nepřišla.
„Od října, kdy byl poprvé podmíněně odsouzen, své nezvané návštěvy a bušení na okno omezil.
Občas jsem jej potkala na ulici,
poměrně často nám volal. Většinou chtěl peníze, i když ví, že mu

Už se mu vyhýbá. Dům v ulici Emila Králíka, před kterým Jan
K. tak často postával. Rodiče teď budou mít nějakou dobu pokoj.
Foto: Martin Zaoral
po tom všem žádné nedáme. Už
však nebyl tak neodbytný, jako
býval dřív,“ srovnávala paní Veronika, která přesto všechno věří,

že stále není pozdě, aby její syn
začal žít nový život. „Musí ale
skoncovat s alkoholem a svými
starými kamarády..“

Desetiletá anabáze po problémech s pozemky definitivně končí

Jižní kvadrant se propojí s Anenskou ulicí už LETOS!
Na čtvrteční tiskové konferenci rady města se
Večerník dozvěděl o harmonogramu přípravných
prací v souvislosti s konečným propojením Anenské
ulice s jižním kvadrantem. Bylo tak definitivně potvrzeno, že desetileté martýrium s výkupem pozemků
od soukromého majitele bylo definitivně ukončeno
a stavbě už nic nebrání v cestě.
Prostějov/mik
„Na základě dořešení majetkoprávních vztahů byla ve druhém lednovém týdnu tohoto
roku dokončena inženýrská
činnost a v minulých dnech podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpokládané
vydání rozhodnutí o umístění
stavby lze očekávat v březnu
tohoto roku. Zároveň bude dokončena dokumentace pro stavební povolení. Podle smlouvy o dílo bude v květnu 2014
dokončena dokumentace pro
provádění stavby, která je nutná

pro vypsání výběrového řízení.
V červnu pak bude vypsáno
zadávací řízení na zhotovitele
stavby s předpokládaným dokončením v srpnu tohoto roku.
To vše v případě, že nedojde
k odvoláním proti rozhodnutí.
Pak může být v září uzavřena smlouva o dílo,“ seznámil
Večerník s předpokládaným
harmonogramem příprav na
velkou dopravní stavbu Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova. „Protože se jedná o novou stavbu, která bude vložena
do majetku, musí být schválena zastupitelstvem města. Stav-

ba bude zahájena do patnácti
dnů od podepsání schválené
smlouvy o dílo. Předpokládaný
termín dokončení je stanoven
na červen roku 2015,“ dodal
Zdeněk Fišer.
Podle původních plánů měl
Anenskou ulici a jižní kvadrant spojovat pouze jediný
rondel, a to v Krasické ulici.
Aktuální projekt však nabízí
v dané lokalitě rondely dva.
„To je pravda, kromě Krasické
bude další kruhová křižovatka v ulici Anenská u sběrného
dvora,“ potvrdila Alena Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města, která je na
radnici zodpovědná za dopravu.
Radní a předseda dopravní
komise města Zdeněk Peichl,
jehož zásluhou společně s opozičním zastupitelem Josefem
Augustinem, došlo po deseti
letech k dohodě o výkupu pozemků na rozhraní Drozdovické a Krasické ulice, však podle

Začne se už letos. Takto je vyprojektováno propojení Anenské ulice s jižním kvadrantem. V této lokalitě
přibudou dva nové rondely.
Zdroj: Magistrát města Prostějova

svých slov bude trvat na tom,
aby se stavba maximálně zintenzivnila a termín dokončení
výrazně zkrátil. „Nevidím důvod, proč by propojení Anenské ulice s jižním kvadrantem
mělo trvat až do poloviny
příštího roku. Jsem přesvědčen, že je možné vybrat takového dodavatele stavby, který
vše stihne ještě v roce 2014,“
uvedl exkluzivně pro Večerník
Zdeněk Peichl.
Dlužno ještě dodat, že město v letošním roce čekají dvě
hlavní náročné dopravní stavby. Kromě propojení jižního
kvadrantu je toužebně očekávaná i generální rekonstrukce
křižovatky v Olomoucké ulici.
„Budeme muset po domluvě
s Olomouckým krajem obě tyto
investiční akce skloubit tak, aby
došlo k co nejmenším dopravním komplikacím v Prostějově,“ dodala náměstkyně primátora Alena Rašková.
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Ač to na pořádnou zimu v posledních týdnech
příliš nevypadalo, uplynulé dny konečně poskytly nadšeným lyžařům alespoň trochu naděje, když místy nasněžilo. Mnozí z nás se tak
vydají poprvé v této sezóně na hory. Jakmile
napadne trochu více sněhu, sjezdovky se
rychle zaplní a mezi ukázněnými snowboardisty a lyžaři se bohužel objeví i ti neohleduplní
a neukáznění. Proto si řekneme, jak se správně chovat na sjezdovce a také si připomeneme, co všechno je nutné s sebou na hory
vzít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se dnes na
tematické straně podruhé v řadě zaměřil na
možnosti rekreací, přičemž tentokrát svoji pozornost věnoval horám a všemu kolem nich...
Text: Petra Hežová

 

 

Na které hory jezdíte nejraději?

II

CHYSTÁTE SE NA HORY?

Pak nezapomeňte na ...

Pokud jste našli místo, kde je
dostatek sněhu a chystáte se na
hory, je dobré si v hlavě utřídit všechny myšlenky a plány,
abychom doma nic nenechali.
Co všechno je na takové hory
potřeba? Připravili jsme pro
vás seznam věcí, které byste na
cestě za sáňkováním, bobováním, lyžováním, snowboardingem neměli zapomenout…
Pokud cestujete autem, máte
výhodu, můžete si s sebou
vzít víc věcí než je potřeba,
alespoň tak to praktikuje většina lidí. Jako první bychom
do tašky měli vložit doklady,
tedy občanský průkaz, řidičský průkaz, kartičku zdravotní
pojišťovny, studentský průkaz,
další slevové karty či kupóny

a případně smlouvu o pojištění. Pokud se chystáme do
zahraničí, nezapomeneme taktéž na pas, dále letenku nebo
jízdenku. Bereme-li platební
karty, ujistíme se, že je s nimi
možné platit v zahraničí. Samozřejmě v neposlední řadě
nesmí chybět peníze.
Nyní přichází na řadu oblečení. To si každý většinou
balíme dle svých potřeb. Nemělo by ale chybět kvalitní
oblečení v podobě nepromokavých kalhot, bundy, soupravy
a kvalitní obuv. Dále rozhodně nesmí chybět čepice. Hlavou totiž uniká třicet procent
tělesného tepla, takže i při
sebemenší procházce je třeba
mít čepici, nikoliv čelenku na

uších, ale přímo čepici. Pokud
lyžujeme či jezdíme na snowboardu, nezapomeneme ani na
helmu. Ta je důležitá víc, než
si myslíme. Neznamená to, že
když nejezdíme rychle, nemusí
se nám nic přihodit, to je omyl.
Nikdy totiž nevíme, kdo a jakým způsobem jede za námi.
Proti zimě, mrazu a větru poslouží šála a rukavice. Na hory
je třeba si vzít i termoprádlo,
košilku či nátělník, podvlékačky a několik kvalitních
ponožek. Myslet bychom měli
i na dostatek triček, protože při
lyžování či snowboardingu se
rychle zpotíme.
Jestliže máme zařízené jídlo,
máme o starost méně, stejně
tak pokud budeme docházet

někam do občerstvení nebo
restaurace. Máme-li ubytování
bez stravy, zjistíme si, zda je na
ubytování možnost využít kuchyni. Pro případ nouze nebo
pohodlí si s sebou vezmeme
hrnky, příbory, utěrky, houbičku, něco na mytí, případně
zapalovač nebo ešus. V dnešní
době je většina ubytování již
blízko obchodů, takže nejlepší je si nakoupit na první den
a následně potraviny dokoupit
v místních obchodech. V kufru
by neměl chybět kartáček na
zuby společně s pastou. Dále
hydratační krém, opalovací
krém, pomáda na rty, zrcátko,
hřeben, mýdlo, kapesníčky,
šampón, sprchový gel a toaletní papír.

Na co ale většinou zapomínáme, jsou léky. I když jedeme
třeba jen na dva dny, měli bychom s sebou mít náplasti, gely
na bolesti svalů a kloubů, obvazy a podobně, dále léky na
průjem, horečku, bolest, kašel,
rýmu popřípadě i na chřipku
a angínu.
Jakmile máme sbaleno, zkontrolujeme si, zda máme auto
připraveno na jízdu ve sněhu,
také zda máme v autě lyže,
běžky, hůlky, snowboardy,
sáňky a boby. Je dobré si s sebou přibalit i držáčky na skipasy. A abychom si zachovali
na naši dovolenou nebo výlet
pěkné vzpomínky, nezapomeneme ani na fotoaparát nebo
kameru.

S kufrem v jedné ruce, s občankou a lístkem s objednávkou pobytu v druhé vcházíme
do hotelové haly. Víme ale jak
se v takovém prostředí chovat? Samozřejmě, že i tady
platí pravidla slušného chování jako ostatně všude jinde
ve společnosti. Tím spíše, jde-li o hotel „vícehvězdičkový“,
takže nepliváme na zem ani
hlasitě nevoláme: „Mámo, vidělas toho frajera v obleku?

Ten ale musel stát, co?“ Ani
nic podobného...
V některých hotelech nám ihned
po zapsání nabídnou odnos zavazadel přímo do pokoje, v tom
případě se očekává drobný obnos jako spropitné dotyčnému,
který kufry nese. Pokud o službu
nemáte zájem, nebojte se odřeknout, je ale příjemné, když se
s vašimi zavazadly pro změnu
tahá někdo jiný než vy.
Uklízečka chodí poklidit a vy-

měnit ručníky v dopoledních hodinách, většinou v době snídaní,
takže pokud si hodláte přispat,
vyvěste na kliku dveří příslušný
štítek, abyste se vyhnuli případnému nepříliš příjemnému probuzení.
Ručníky a osušky neházejte na
podlahu, ani je před uklízečkou
neschovávejte, mohly by vám
být přičteny k ceně pobytu.
Pokud využijete restauračních
služeb hotelu, připravte si znovu

spropitné, nejčastěji deset procent, ale štědřejším příspěvkům
se personál zřejmě bránit nebude. Neobávejte se ale dát najevo
svou nespokojenost s jídlem
nebo obsluhou. Váš nadřízený
by vás za mizernou práci nejspíš
také neodměnil.
Při setkání s dalšími hotelovými hosty pozdravte drobnou
úklonou hlavy nebo úsměvem, tvářit se při náhodném
setkání jako bubák by vám

neudělalo dobrou službu.
Pokud jste nespokojeni s chováním vašich hotelových sousedů,
kteří ruší v nočních hodinách
nadměrným hlukem nebo obtěžují nevhodným chováním,
neprodleně to oznamte pracovníkům hotelu, kteří situaci vyřeší
za vás. Pobyt v hotelu si užijte
tak, aby byl příjemný vám, ale
abyste při tom neomezovali
ostatní, kteří dorazili za tímtéž
účelem.

Hotelem křížem krážem
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Jak se chovat na svahu, abychom nikoho neohrožovali?
Každý rok, každý měsíc, každý den,
a vlastně každou minutu se někde na
svahu stane nějaká nehoda, ať už
menší či větší. Často se bohužel setkáváme s neohleduplnými lyžaři či
snowboardisty, kteří si patrně myslí,
že svah byl vytvořen jen pro ně a neberou ohledy na ostatní. Jak se tedy
chovat na svahu, abychom nikoho
neohrožovali? To se dozvíte na následujících řádcích...
Za prvé, je důležité brát ohled na ostatní
návštěvníky svahu. Vždy musíme myslet na to, že na svahu jsou děti a nezkušení lyžaři či snowboardisté. Chováme
se tedy tak, abychom neohrozili a ani
nepoškodili někoho jiného. Dále musí
každý snowboardista či lyžař zvládat
a přizpůsobit svou rychlost, způsob
jízdy nejen svým schopnostem, ale i
terénu a také provozu. Vždy je nutné
dodržovat dostatečnou vzdálenost od
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ostatních. Pokud jede někdo před námi,
přijíždíme tedy zezadu, volíme jízdní
stopu tak, abychom člověka před námi
neohrozili. Stejně tak, pokud předjíždíme z kterékoliv strany, činíme to tak,
aby předjížděný měl dostatek prostoru
pro všechny své pohyby, tedy i pro případný pád.
Pokud na trati zastavíme a pak se chystáme rozjet nebo vyjíždíme na sjezdovku, vždy se musíme dobře rozhlédnout
na všechny strany a přesvědčit se, že
náš manévr nikoho neohrozí. Dojde-li k pádu, je-li to možné, zvedáme se
co nejrychleji, opět se ale rozhlédneme
a pokud je „vzduch čistý“ můžeme jet
dále. Jestliže sestupujeme dolů nebo
stoupáme nahoru pěšky, tak musíme
používat jen okrajové části sjezdovky.
Také si všímáme značek a respektujeme signalizaci a různá značení. Může
se stát, že se na sjezdovce stane úraz,

naší povinností je zastavit a poskytnout
první pomoc. V případě úrazu jsme
taktéž povinni prokázat svou totožnost,
bez ohledu na to, zda jsme svědkem
nebo účastníkem nehody. Z mnoha
výzkumů vyplývá, že čeští lyžaři se na
českých sjezdovkách necítí bezpečně.
Nízké procento těch, co se cítí bezpečně, jsou dle výzkumů právě ti, kteří
jezdí příliš rychle, protože si nepřiznají,
že nějaké to nebezpečí hrozí. Na některých sjezdovkách probíhají policejní
akce, které se mimo jiné zaměřují i na
rychlost uživatelů sjezdovek. Není výjimkou, že mnohdy naměřená rychlost
dosahuje téměř sedmdesát kilometrů
za hodinu a zdaleka ne všichni při této
rychlosti umí lyže nebo snowboard
dobře ovládat. Helma je tak nepostradatelnou výbavou, kterou je nutné mít.
Buďme tedy na sjezdovce vždy ohleduplní a sluší účastníci provozu.
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CHALUPA BOHUNKA
ubytování rodinného typu
pro relaxaci či aktivní
dovolenou

v zimním období
- možnost lyžování
v lyžařském areálu Kladky
v letním období
posezením, vlastním
bazénem a grilem
- dětské hřiště
s prolézačkami a pískovištěm
tel.: 776 003 830
ubytovanibohunka@
seznam.cz

www.penzion-kubicek.cz
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO ŘETĚZOVÁ HAVÁRIE ochromila dálnici

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Včelaři se sejdou v Dětkovicích
Dětkovice/mls - Včelí farma
Jelínek pořádá v sobotu 1. února
od 14.00 hodin v obecním domě v
Dětkovicích včelařské odpoledne.
Během akce včelaři zhodnotí uplynulý rok. Připraveno bude malé
občerstvení. Účast je třeba potvrdit
na telefonním čísle 777 750 367.
V Konici zazní árie
ze slavných oper
Konice/mls - Kruh přátel hudby
a Městské kulturní středisko
Konice zvou na koncert, na němž
zazní árie ze slavných oper devatenáctého a dvacátého století.
Zazpívá je mezzosopranistka
Lenka Čermáková, na klavír ji
doprovodí Ondrej Olos. Koncert začíná ve středu 5. února od
19.00 hodin v sále konického
zámku.

Ve Víceměřicích zvou
na Zeliádu a ovocné mlsy
Víceměřice/mls - Víceměřičtí
zahrádkáři všechny srdečně zvou
na 7. ročník Zeliády a současně
6. ročník soutěže ovocných mlsů.
Tyto degustační soutěže se budou
konat v košíkárně Domova u rybníka v sobotu 1. února od 14.00
hodin. Zeliáda proběhne v kategoriích zelí, okurky a přílohová
zelenina. Ovocné mlsy se utkají
v podobě džemů, marmelád či
sušeného ovoce. Do soutěže se
mohou zapojit i přespolní, musí
však včas dodat své vzorky
Petrovi Buriánkovi, kterého najdou na adrese Víceměřice 88.
Konečné pořadí stanoví sami
hosté.
V Protivanově vystaví puzzle
Protivanov/mls - Knihovna
v Protivanově zve všechny
na výstavu obrazů z puzzlí od
paní Trnečkové z Protivanova.
Expozice bude v prostorách
knihovny k vidění od pondělí
27. ledna do pátku 7. února a to
vždy v provozní době.

Jediná sjezdovka v regionu se připravuje na pozdní start nové sezóny

VLEK V KLADKÁCH SE ROZJEDE UŽ VE STŘEDU
Lepší pozdě, než-li později. Sloganem z názvu známého
filmu se mohou utěšovat všichni, kteří letos plánovali vyrazit za lyžovačkou do Kladek. Po extrémně teplém přelomu
roku se vše konečně obrací k lepšímu. Už od středy tohoto
týdne bude v Kladkách připravena zasněžená sjezdovka
a v provozu bude i kratší z obou vleků. Naplno se oba vleky
rozjedou o nadcházejícím prvním únorovém víkendu.
Kladky/mls
Tak pozdní start sezóny v Kladkách
nepamatují. Teprve v průběhu uplynulého týdne zde teploty klesly na
několik po sobě jdoucích dní pod bod
mrazu. A to je chvíle, kdy je možno se
pustit do soustavného zasněžování.
Díky němu už uplynulý pátek na sjezdovce ležela asi dvaceticentimetrová
sněhová pokrývka.

pro zimní sporty co nejlepší podmínky.
Pokud bychom zasněžovali při plném
provozu, sníh z děl by jim létal do
obličeje,“ objasnil Křeček.
Vlek se tedy letos v Kladkách poprvé
rozjede ve středu 29. ledna. „Nejprve
pustíme ten kratší, který měří necelých
„Z toho přírodního sněhu byly
pět set metrů. Moderní dvoukotva
pouhé dva centimetry. Naše děla
Doppelmayr, která je o více jak dvě
však jedou tři dny a tři noci v kuse
stě metrů delší, bude v provozu o nadnaplno,“ sdělil Večerníku aktuálně
cházejícím víkendu. To už bychom
přímo z místa dění Jiří Křeček,
měli mít celou sjezdovku perfektně
předseda TJ Sokol Kladky.
zasněženou,“ plánuje šéf kladeckého
Lyžovat se na sjezdovce dalo už o
Sokola. Už od poloviny nadcházeuplynulém víkendu. Sokolové však
jícího týdne si tedy lidé budou moci
dali přednost dalšímu zasněžování
užít lyžařských radovánek také za
před unáhleným rozjezdem vleků.
umělého osvětlení. Připraveno pro ně
„Chceme, aby naši návštěvníci měli

Odborníci na životní prostředí

se zaměří na Němčice
Němčice nad Hanou/mls - O osudu továrny na zpracování starých
pneumatik v Němčicích nad Hanou stále není rozhodnuto. Její
možné dopady na životní prostředí
budou nyní zkoumat odborníci
z Olomouckého kraje.
Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení
na možnou výstavbu fabriky, jejímž
produktem by měla být mimo jiné
i ropa a plyn. Dle dokumentu by se
tu ročně mělo zpracovat šestnáct tisíc
tun pneumatik. Odborníci z životního

O víkendu zůstal areál ještě zavřený...

prostředí by tak měli jednoznačně odpovědět na otázku, zda lidem z Němčic hrozí v případě výstavby závodu
nějaké nebezpečí. Mnozí místní se
k tomuto projektu však už nyní staví
dosti odmítavě. Jiní zase argumentují
tím, že z fabriky nebudou unikat žádné zplodiny a také novými pracovními místy. Existence závodu by měla
nepochybně pozitivní vliv také na
městský rozpočet. Výsledky zjišťovacího řízení by mohly být známy do
léta letošního roku.

www.vecernikpv.cz

Škodu a následná opatření zaplatil Prostějov

Plumlov, Prostějov/mik - Příklad
úskalí současné legislativy přineslo
řešení úniku ropné látky na hrázi
Podhradského rybníka v Plumlově. Likvidaci havárie musí podle
vodního zákona v případě neznámého pachatele uhradit obec s rozšířenou působností vodoprávního
úřadu, což je v tomto konkrétním
případě město Prostějov...
V úterý 14. ledna došlo na polní
cestě vedle Podhradského rybníka v Plumlově k úniku ropné
látky. Vodoprávní úřad odboru
životního prostředí Magistrátu
města Prostějova provedl na místě
šetření. Z jeho závěru vyplynula
nutnost odtěžení části kontaminované zeminy v nezbytném rozsahu
přibližně sedmi metrů kubických.
„Podle sdělení Policie ČR se na
místě nedal zjistit původce havárie. Z platné legislativy vyplývá, že
pokud nelze původce havárie identifikovat, náklady na odstranění

Komu vytekl olej? Na cestě podél Podhradského rybníka zatím
neznámý člověk způsobil ropnou havárii. Odtěženo muselo být sedm
kubíků zeminy.
Foto: Magistrát města Prostějova
havárie zůstávají na vrub obce s ní schůzi a schválila rozpočtové
rozšířenou působností,“ vysvětlila opatření z rezervy na škodní a haVečerníku Ivana Hemerková, ná- varijní události ve výši pětašedesáti
městkyně primátora statutárního tisíc korun.
města Prostějov. Rada města se Jak se Večerník vzápětí dozvěděl,
případem zabývala na své posled- policie po pachateli ropné havá-

rie zatím marně pátrá. Není ani
jasné, zda někdo na cestu vylil
vyjetý olej či jinou ropnou látku. „V úterý čtrnáctého ledna
tohoto roku jsme přijali oznámení o tom, že zatím neznámý
pachatel v přesně nezjištěné době
v katastrálním území Plumlova na nezpevněné cestě podél
Podhradského rybníka vedoucí
do obce Soběsuky přesně nezjištěným způsobem vytvořil na
jejím povrchu olejovou skvrnu v délce zhruba tří set metrů
a o šířce deseti centimetrů. Případ prověřujeme pro podezření
ze spáchání přestupku na úseku
zákona o vodách a pro porušení
povinností při haváriích ze strany zatím neznámého pachatele.
Šetření nebylo ukončeno, nadále
probíhá,“ ujistila Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
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TŘETÍ HRÁZ ROSTE JAKO Z VODY
Přehrada ovšem stále ještě napuštěná není

Spectrum II. bavilo. Tanečníkům na plese hrála jedna z mála regionálních hudebních skupin vystupující
v plném nástrojovém obsazení.
Foto: Petr Danyi
Dalším velkým lákadlem plesu byla
jistě bohatá a zajímavá tombola, která zahrnovala čtyřiasedmdesát cen.
Vždyť, kdo by nechtěl vyhrát zapůjčení zdvižné plošiny či samurajský
meč? Hlavní výhrou byl tentokrát vodácký zájezd pro šest osob historickou
Olomoucí, na který se může vypravit
rodina Dostálova.
Již potřetí na plese TJ Sokol Dubnany

návštěvníky bavila kapela Spectrum
II z Prostějova, o níž se dá napsat, že
je to jedna z mála takzvaně „živých“
hudebních skupin v regionu. V jejich
repertoáru nenajdete jedinou skladbu,
která by nebyla od prvního do posledního tónu zahraná a zazpívaná přímo
na pódiu pomocí rukou a hlasivek
šesti muzikantů. Na rozdíl od většiny
kapel si nikde nevypomáhají žádným

počítačovým či jinak nahraným podkladem. Skupina se snaží udržovat
„tradiční muzikantství“, což i na tomto plese tanečníci ocenili a výborně se
bavili.
Vzhledem k tomu, že z tance pořádně
vyhládne, bylo připraveno chutné občerstvení v podobě tří druhů chlebíčků a tradičních řízků s bramborovým
salátem.

„Neznámý lapka vnikl v sobotu nad
ránem do přízemního bytu v jednom
z domů ve Vrahovicích. Z bytu pak
odcizil dvě pánská horská jízdní
kola a cyklotašku s osobními doklady, penězi a klíči. Celková škoda je

předběžně vyčíslena na dvacet a půl
tisíce korun,“ informovala Večerník
o krádeži ze sobotního rána Marie
Štrbáková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

jízdního pruhu a pravděpodobně
nedodržel bezpečnou vzdálenost
za vozidlem Ford Vision, které
řídil devětapadesátiletý muž. To
jelo před ním v připojovacím pruhu a začalo intenzivně brzdit. Řidič
Superbu do něho narazil. Druhé
vozidlo stejné značky Škoda Superb řízené pětadvacetiletým mužem, které jelo v pravém jízdním
pruhu, ve snaze vyhnout se střetu
s vozidly, přejelo do levého jízdního pruhu, kde se bočně střetlo
s nákladním vozidlem. To bylo od-

hozeno na kraj komunikace, kde se
otřelo o svodidla,“ popsala Večerníku havárii čtyř aut na rychlostní
komunikaci Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Požití alkoholu před jízdou bylo
u účastníků nehody vyloučeno dechovou zkouškou, ke zranění osob
nedošlo. Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na čtyřiatřicet tisíc korun.
Nehodu policisté nadále šetří.

Divadelní ZMATKAŘI publikum ohromili i naštvali
Do Němčic dorazil oceňovaný amatérský soubor z Dobronína u Jihlavy

Němčice nad Hanou/mls - Tohle
se na ochotnických prknech hned
tak nevidí! Dokonalý herecký
koncert nabídlo představení DVA,
se kterým do Němčic nad Hanou
uplynulý pátek dorazil soubor
Zmatkaři. Herci Vladimír Mátl
a Tereza Fialová předvedli výkon,
za který by se nemuseli stydět ani
kandidáti na cenu Thálie. Nepříliš
optimistickou hru o převážně
nefunkčních partnerských vztazích
ovšem publikum v Němčicích
nepřijalo zcela jednoznačně...
Divadelní soubor z Dobronína
u Jihlavy na prknech „zmatkuje“ už
dvacet let. Jak bylo v pátek 24. ledna
patrné, za tu dobu se jeho herci vypracovali ve skutečné osobnosti ochotnické scény. Ostatně v Němčicích to
už tito staří harcovníci dobře znají,
Zmatkaři se zde mnohokrát úspěšně
zúčastnili tradiční přehlídky amatérského divadla Hanácký divadelní
Máj. Tentokrát dorazili se svou zbrusu

novou hrou Dva, která vznikla podle
námětu současného anglického dramatika Jima Cartwrighta. Od jejího
prvního představení přitom ještě neuplynuly ani dva týdny.
„Premiéru v Dobroníně jsme měli
v sobotu jedenáctého ledna,“ prozradil Večerník herec Vladimír Mátl,
který společně se svojí partnerkou
Terezou Fialovou na pódiu předvedl
skutečně famózní výkon. Přestože ve
hře vystupuje velké množství postav,
ostatních již nebylo třeba. Mátl s Fialovou totiž neobyčejně trefně vykreslili celé panoptikum lidí, kteří se sešli
jedné noci v jednom zapadlém baru.
Obvykle se jednalo o páry, jejichž
vztah právě procházel vleklou krizí,
a oni u skleničky zvažovali, zda má
vůbec cenu v něm dále pokračovat.
Vladimír Mátl postupně exceloval
v rolích majitele baru, notorického
sukničkáře, nejistého podpantofláka,
žárlivého „macha“ či starého muže,
kterému nedávno zemřela žena.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Tereza Fialová mu pak přesvědčivě
sekundovala coby jeho partnerka,
když se ze spolumajitelky baru
měnila v zamilovanou romantičku,
dominantní dračici, vystresovanou
domácí puťku či starou dámu, která
dlouhá léta pečuje o svého nemohoucího manžela.
Hlavní a spojovací dějovou linii hry
však tvořil příběh obou majitelů
baru, kteří se v tomto podniku
seznámili, měli svatbu a už řadu let
jej provozovali. Postupem času divák
zjišťoval, že za jejich vzájemným
„špičkováním“ stojí hluboká krize
dvou citově vyprahlých lidí, které
krutě poznamenala tragická smrt jejich sedmiletého chlapce.
Když si oba manželé po letech
konečně dokážou otevřeně promluvit, nacházejí k sobě opět cestu.
Bohužel je to krátce před tím, než
si oba dobrovolně vezmou život.
Vypjatý závěr plný drásavých vzpomínek, výčitek i usmíření končí

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Po chvilce nepozornosti. Řidič jednoho ze dvou vozidel Škoda Superb nedával na nájezdu na rychlostní komunikaci pozor a zapříčinil
řetězovou havárii.
3x foto: Policie ČR

V baru. Příběhy partnerských dvojic procházejících hlubokou krizí se odehrávaly v prostředí s nezaměnitelnou atmosférou.
Foto: Martin Zaoral
dvěma výstřely do tmy. „Ten
konec byl hodně smutný. Tím, že
se zasebevraždili, mě teda docela
dost naštvali,“ vyjádřil bezprostředně
po představení nejen své pocity Jiří
Vrba, který je znám coby principál
pivínského divadelního souboru
Větřák.

Další díl ze seriálů Divadelních
pátků v Němčicích nad Hanou
se bude konat 21. února, kdy
dorazí
Rádobydivadlo
Klapý
s představením „Všechno není
košér“, které vzniklo na motivy
světoznámého amerického muzikálu Šumař na střeše.

jak se hrálo v němčicích divadlo...
3x foto: Martin Zaoral

Mezi lidmi. Ve své extrovertní poloze notorického sukničkáře Dračice. Rovněž Tereza Fialová se mimo jiné dokázala pro- Láska bez výhrad. Předposlední příběh nabídl dojemnou lásku
vyrazil Vladimír Mátl svádět ženské publikum.
měnit i v dominantní ženu utlačující svého zakřiknutého partnera. dvou retardovaných lidí, které naplňovalo i sledování koní v televizi.

odstartoval novÝ seriÁl - rozhovory s opozicnÍmi
ˇ zastupiteli
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již v dostává prostor i jejich opozice. V minulém vydání Ti zájemci z řad zástupců opozice, kteří nechtějí čekat,
minulém vydání Večerníku, zahájili jsme nový seri- dostal prostor lipovský zastupitel František Koudel- že je z naší iniciativy oslovíme, se mohou sami ozvat na
e-mail: vecernik@pv.cz. Psát nám můžete i své reakce.
ál rozhovorů, v němž po starostech jednotlivých kbcí ka, dnes jej následuje Radomír Krč ze Stražiska.

Pro lup si přijel

bez řidičáku

Konice/mik - V říjnu loňského roku tehdy neznámý pachatel odcizil z prostoru čerpací stanice v Konici čtyři zimní pneumatiky na
nákladní vozidla a stojan na cigarety, to vše za 13 628 korun. Po
necelých čtyřech měsících se konickým policistům podařilo zloděje
dopadnout. Nemá však na triku pouze tento prohřešek proti zákonu.
„Operativním šetřením policistů obvodního oddělení v Konici byl pachatel zjištěn. Jedná se o šestadvacetiletého muže z Prostějova, který se
ke skutku přiznal. Při prověřování policisté zjistili, že mladý muž se na
lup vydal nákladním vozidlem, ačkoliv za volant vůbec neměl usednout.
Okresním soudem v Prostějově má totiž vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do května 2014. Ve zkráceném přípravném řízení mu
policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ komentovala
případ Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Ve Vrbátkách

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ! RADOMÍR KRČ: „STRAŽISKO BY POTŘEBOVALO ZMĚNU“ poničil náklaďáky

nalistujte stranu 21

Ve Vrahovicích se v sobotu kradlo

Vrahovice/mik - Navýsost nezvaného návštěvníka měli v sobotu
ráno 25. lednav domě ve Vrahovicích. Výsledkem řádění zlodějů
byla ukradená dvě horská kola
i peníze.

Jedou na plno. V Kladkách se zasněžuje doslova ve dne v noci.
Foto: TJ Sokol Kladky

ROPNÁ HAVÁRIE u Podhradského rybníka

Opravená sokolovna v Dubanech
zažila první bál

Dubany/pav - Příznivci tance
a dobré zábavy ze širokého okolí
se sjeli v sobotu na dubanský ples.
Čekala je zde bohatá tombola,
chutné občerstvení a přátelská
uvolněná atmosféra. Z pódia zazněly lidové písně i pořádný bigbít
v podání prostějovské hudební
skupiny Spectrum II. U toho Večerník nemohl chybět!
Místní sokolovna v loňském roce za
pomoci dotace z Evropské unie převlékla kabát, když prošla kompletní
venkovní rekonstrukcí včetně nových
oken či zateplení. Letošní ples TJ Sokol Dubany byl tudíž první, který se
v opravené sokolovně konal. „Dříve
jsme pořádali venkovní letní zábavy,
které měly vždy velký úspěch. Rozhodli jsme se proto, že uspořádáme
ještě jednu taneční akci v zimě. Tradici
plesů jsme obnovili asi před osmi lety.
Výhodou je, že na rozdíl od zábavy
si na bále mohou zatancovat všichni
bez rozdílu věku,“ připomenul vznik
plesové tradice Ivo Přidal, aktivní
člen Sokola a jeden z pořadatelů akce.
„Jsem rád, že sem každoročně zavítá
tolik návštěvníků. Schází se zde přátelé a známí ze širokého okolí. Kapacita sálu, která je zhruba sto osmdesát
míst, je i letos téměř obsazena,“ dodal
exkluzivně pro Večerník.

bude noční lyžování. „Ceny jízdenek
zůstávají stejné jako loni,“ zvěstoval
dobrou zprávu Jiří Křeček.
Zásadní otázkou je, jak dlouho sníh
na sjezdovce v Kladkách vydrží.
I vzhledem k letošním ztrátám sokolové doufají, že to bude minimálně
do konce jarních prázdnin. Ty
v Prostějově letos proběhnou v termínu od 17. do 23. února. Minimálně
na příští týden je pak předpověď počasí
příznivá. Až do čtvrtku by se teploty
i přes den měly pohybovat kolem nuly,
od pátku by se mělo mírně oteplit. Ani
pak by však nejvyšší denní teploty
neměly překročit čtyři stupně Celsia
nad nulou.

776 159 120

Prostějov/mik - Více než hodinu byl minulé úterý zastaven
provoz na dálničním nájezdu
u Teska ve směru z Prostějova na
Olomouc. Havárie čtyř aut totiž
zcela zablokovala komunikaci.
Naštěstí se vše obešlo bez vážnějších zranění.
„K nehodě došlo v úterý jednadvacátého ledna krátce po sedmé
hodině ráno. Z prvotního šetření vyplývá, že jednašedesátiletý
řidič vozidla Škoda Superb najel
z připojovacího pruhu do pravého

Plumlov, Mostkovice/mls Hlavní atrakcí plumlovské
přehrady je v současnosti výstavba třetí hráze, která vzniká nedaleko bývalé nudistické pláže.
Už letos na jaře by nová hráz
měla oddělovat čistící mokřad
od zbytku vodní plochy.
Sto deset metrů dlouhá hráz za tři
miliony korun se staví na začátku
nádrže u Plumlova. Dělníci a těžká
technika se tu činí od začátku
prosince loňského roku, neboť dle
původních plánů měla být hráz
hotová ještě v letopočtu 2013.
Dokončená ovšem stále není,
přesto je patrné, že za několik uplynulých týdnů stavba výrazně
pokročila. „Když jsou peníze, tak
jde všechno,“ komentoval čilý
pracovní ruch, který zde panoval
minulou neděli odpoledne, jeden
ze stovek kolemjdoucích.
Aktuální termín dokončení se
posunul na letošní jaro. „Práce
na výstavbě hráze skončí na jaře
2014. Následně mokřad osadíme
vhodnými rostlinami, jejichž
kořeny budou sloužit k čištění
vody přitékající do nádrže,“

Pohnuli s tím. Třetí hráz plumlovské přehrady už získává konkrétní
obrysy.
Foto: Martin Zaoral
sdělila v pátek Večerníku Gabriela
Tomíčková, tisková mluvčí Povodí
Moravy.
Současně s výstavbou hráze probíhá
i napouštění Plumlovské přehrady.
Přestože je nádrž plná už z více jak
dvou třetin, zaplavení staveniště zatím nehrozí. Od září, kdy se začala
přehrada napouštět, hladina
stoupla o šest metrů. Do cílového
stavu zbývají ještě necelé tři metry.
Současný nedostatek sněhu by cel-

kové napuštění neměl ohrozit a tak
v létě by měla plná nádrž přivítat
první plavce. Stane se tak po
dlouhých letech, co byla nejprve
zamořena jedovatými sinicemi a posléze i čtyři roky zcela
vypuštěna.
Zda voda v přehradě zůstane čistá
po delší dobu, bude záležet také
na kázni obyvatel žijících v její
bezprostřední blízkosti a v okolních
obcích.

Opoziční zastupitel by si přál, aby se občané více zajímali o dění v obci a využití peněz

Stražisko - Do osmého roku v pozici stražiského
opozičního zastupitele se nedávno pustil Radomír Krč.
Starosta tamějšího hasičského sboru se ve druhém dílu
našeho nového seriálu rozhovorů s opozičními politiky
pokusil osvětlit, co v jeho obci nefunguje, jak by podle
něj mělo, co by si představoval jinak. Zmínil ale i to,
s čím je již nyní spokojen. Nikterak tak nezastírá, že se
názorově rozchází se současným starostou Stražiska,
ani to, že už ho příliš neláká v zastupitelstvu pokračovat,
neboť stejně nemůže nic změnit.
Jiří Možný
Co vás jakožto opozičního
čního
zastupitele trápí?
„Hospodaření v obecní hospodě
odě každý rok prodělává. První rok
ok nebyla v provozu celoročně, tak se to
dalo pochopit, začínalo se. Předloni
edloni
prodělala padesát tisíc, loni to bylo
ylo asi
sedmadvacet tisíc. Platí se jen elektřilektřina, plyn, zboží a plat hostinské. Ten je
ale takový, že množství návštěvníků
ěvníků
ho nemá šanci pokrýt. Myslím si, že
obec není od toho, aby dotovalaa provoz hospody, má se starat o občany.
bčany.
A pokud chce podnikat, tak by to
mělo být se ziskem, nebo pro
o prospěch občanů. Kdyby si to vzal
zal do
nájmu soukromník, tak proti tomu
nic nemám. Tyto prostory by see daly
určitě využít jinak, například
d sem
přesunout pobočku České pošty
a z nynější
pošty udělat byt.“
y
Platí i u vás, že hospodaa plní
společenskou funkci, kde se
lidé mohou scházet?
„Právě, že minimálně. Chodí tam
am jen
část občanů, většinou příznivcii pana
starosty. Zatím jsem tam jako zákazník nikdy nebyl, necítil bych see tam
dobře, stejně jako spousta dalších
alších
občanů.“
Jak tedy vypadá aktuální
lní
kulturní život Stražiska?
a?

„Pokud vím, Sokol pořádá každoročně ples a pálení čarodějnic, obec
pořádá besedu s důchodci a vánoční
a hodovou výstavu. Největší přehled mám ale
o akcích hasičů, protože jsem starostou
SDH Stražisko. Teď
jsme tu pořádali ples,
bojujeme však s tím,
že nám na akce chodí
stále méně lidí.

Čtyři roky zpátky bylo na plese sto
třicet lidí a rok od roku je jich stále
méně. Letos jsme měli pouze pětasedmdesát. Pak pořádáme soutěž v požárním útoku mužů O pohár starosty
obce, ženy soutěží O pohár senátorky
Boženy Sekaninové. Dále pořádáme
Dětský den a k osmadvacátému. říjnu
Lampionový průvod s ohňostrojem
a ppohádkou pro děti “
Co dál se vám nelíbí?
„Velká přezaměstnanost na
obecním úřadě. Je tam starosta, místostarostka, hospodářka a před rokem
se přijala účetní! Myslím si, že na

Na Stražisku je rovněž školka, jak jí se daří?
„Budova se loni zateplila, vyměnily
se okna i střešní krytina, ta je bohužel
plechová. Na počet dětí je ale budova
velká a nákladná. Dojíždí tam ale i
děti z okolních obcí a provoz školky
je konečně celodenní, což přivítali
mnozí rodiče.“
Je tudíž naopak něco, co
hodnotíte pozitivně?
„Musím říct, že se daří koupališti, i
když v oblasti hospodaření je stále
co zlepšovat. Bez dotací by ale na
tak velké opravy koupaliště vydě-

„Myslím si, že na 420 obyvatel není
potřeba mít starostu, hospodářku
a účetní na celý pracovní poměr.“
opoziční zastupitel Stražiska RADOMÍR KRČ
o možných úsporách obecních peněz
čtyřistadvacet
obyvatel není
potřeba mít tři
z nich - starostu, hospodářku
a účetní na celý
pracovní poměr.“

Foto: archiv Radomíra Krče

lalo,
lalo možná až za velmi dlouhou
dobu.
dob Sice bych tam v létě při tak
velkém
počtu prodaných vstupevel
nek nechtěl dělat plavčíka, ale je
to oopravdu pozitivní věc. Musí se
však
vša dořešit parkování návštěvníků,
ník aby jejich vozidla nebránila
provozu,
a hluk z koupaliště bývá
pro
nepříjemný.
Loni se opravily místnep
ní komunikace, což občané také
přivítali.“
p
přiv
Do kterých oblastí by se
mělo co nejdříve investovat?
„Určitě by bylo potřeba investovat
„Ur
do rekonstrukce veřejného osvětlení.
V bbudoucnu pak kanalizace, to ale
bude podstatně složitější. V obci je
bud
méně než pět set obyvatel, takže bude
mén
těžší získat dotace.“
těžš

Jak je momentálně zastupitelstvo rozdělené?
„Zastupitelstvo je devítičlenné, ze starostovy kandidátky je pět zastupitelů,
jeden zastupitel je za KDU-ČSL. My
tři opoziční zastupitelé jsme ze dvou
kandidátek. Bohužel kandidátky
s menší podporou jsou volebními přeppočty
y znevýhodněny, tak to prostě je.“
Není devět zastupitelů moc?
„Nezdá se mi, že by devět bylo
hodně. Minimální stav je pět zastupitelů a z mého pohledu by jich u nás
klidně mohlo být o dva více.“
Scházíte se průběžně?
„Kromě zasedání zastupitelstva jsou svolávány pracovní schůzky. Na ně už ale nechodím. Je to asi
špatně, ale mám pocit, že už to nemá
smysl. Toto je moje druhé volební
období, to první jsme po určité době
vzdali, nedalo se nic změnit. I nyní
nemáme šanci nic zásadního prosadit,
důležité je, aby se občané dozvěděli
vice informací.“
Budete na podzim opět kandidovat?
„Přemýšlel jsem nad tím a musím
říct, že už asi ne. Svých starostí mám
celkem dost a navíc na naše konflikty částečně doplácí i SDH, ale to se
tím nezmění. Když chci, aby se něco
změnilo, aby se dodržovaly zákony,
aby se starosta staral o majetek, který
je obecní a jemu svěřený do péče, tak
jsem označen za věčného stěžovatele,
který za vše může. To opravdu nemám zapotřebí.“
Potřebovalo by podle vás
Stražisko změnu?
„Ano, zcela určitě. Aby se občané
začali zajímat o to, co se v obci děje,
jak se použijí jejich peníze, na co jsou
určeny dotace. Zatím je to tak, že čím
toho občané vědí méně, tím jsou spokojenější. A také by bylo dobré, aby se
všem měřilo stejným metrem...“

Vrbátky/mik - Zřejmě kvůli měděným drátům poškodil zatím nepolapený vandal a zloděj pět nákladních aut ve Vrbátkách. Zajímaly ho
především dráty v elektroinstalaci.
„Někdy v čase od sedmnáctého do
devatenáctého ledna došlo k poškození pěti nákladních vozidel zaparkovaných na jednom z oplocených
pozemků ve Vrbátkách. Zatím neznámý pachatel překonal oplocení, na
nákladních vozidlech poškodil elek-

troinstalaci, a z jednoho z nich ukradl
deset metrů kabelu. Škoda poškozením byla vyčíslena na osmnáct a půl
tisíce korun a na odcizení na jeden
tisíc korun,“ řekla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodala, policisté případ šetří
pro podezření ze spáchání trestných
činů krádež a poškození cizí věci.
Pachateli hrozí, pokud ho policie dopadne, až dvouletý pobyt za mřížemi.

Starší řidič to v Držovicích
napálil u krajnice do náklaďáku

Zbytečná nehoda. Postarší cizinec přehlédl v Držovicích auto stojící
před ním, a napálil do něho.
Foto: Policie ČR
Držovice/mik - To je tak, když se
nedává pozor. Postarší cizinec za
volantem osobního auta v úterý
narazil v Držovicích do náklaďáku
stojícího u krajnice. Přitom ho určitě nešlo přehlédnout…
„V úterý jednadvacátého ledna krátce
po půl desáté ráno došlo v Olomoucké
ulici v Držovicích k dopravní nehodě
vozidla Volkswagen Polo. Z dosavadního šetření vyplývá, že čtyřiasedmdesátiletý řidič cizí státní příslušnosti,
který jel od Olšan směrem do centra

města, ze zatím přesně nezjištěných
příčin narazil do nákladního vozidla
Mercedes-Benz, které stálo zaparkované na pravé straně komunikace.
Při nehodě došlo k lehkému zranění
řidiče, který byl převezen do nemocnice na ošetření a také ke hmotné
škodě na vozidlech. Ta byla vyčíslena
na čtyřicet tisíc korun,“ informovala
Večerník o nehodě, která se stala jen
díky nepozornosti, Irena Urbánková,
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Procházka Infernem
s šarmantním průvodcem
Lukášem Hejlíkem

LiStOVání s Hejlíkem. Netradiční čtenářský večer v divadle zpřístupnil světový knižní bestseller
i těm, kterým na četbu nezbývá čas.
Foto: Petra Hežová

Prozatím poslední z řady světových bestsellerů populárního amerického spisovatele Dana Browna - Inferno, dorazil i do Prostějova. Díky projektu LiStOVání
jsme byli uprostřed minulého týdne svědky velice zajímavé události s hlavní
hvězdou v podání populárního českého herce Lukáše Hejlíka.
Prostějov/peh
Dantovo Peklo v hlavní roli
nejnovějšího knižního thrilleru
světově uznávaného spisovatele
Dana Browna (DaVinciho kód,
Andělé a démoni...) představili
díky projektu scénického čtení s názvem LiStOVání herci
Věra Hollá a Lukáš Hejlík, a
tak není divu, že se hlediště za
oponou ve čtvrtek vpodvečer
zaplnilo až do poslední židle,
která byla v prostějovském
Městském divadle k sehnání.
Na své si přišli nejen příznivci
mladého herce, známého z ‚novácké‘ nekonečné série Ordinace
v růžové zahradě, a snad i skalní
příznivci mysteriózních příběhů plných symboliky a napětí

populárního amerického autora,
který nedávno soukromě navštívil hlavní město České republiky
a proslýchá se, že se právě Praha
stane dějištěm Brownovy další
knihy. „S Danem Brownem jsem
měl tu čest se osobně setkat při
jeho pražské návštěvě, kdy zhlédl naše vystoupení,“ pochlubil se
Lukáš Hejlík a dodal: „Není nic
jednoduchého vměstnat více než
milion znaků Brownova Inferna do zhruba dvouhodinového
představení tak, aby ani sám autor
nezjistil, že něco chybí. O to víc
jsme rádi, že to vyšlo, s Infernem
máme naplánováno navštívit
třiatřicet měst a mezi nimi i Prostějov,“ usmívá se mladý herec.
„Brownovy knížky jsou naše
oblíbené, proto jsme si přišly

poslechnout i o té nejnovější,“
přiznaly návštěvnice čtenářského večera, paní Tomicová a paní
Komárková. „Inferno jsem dostala k narozeninám a byla jsem
proto moc zvědavá na představení na motivy tohoto příběhu.
Pan Hejlík se mi v roli profesora
Langdona líbil, ale paní Hollá
by mě svým vystoupením od
četby spíš odradila,“ zhodnotila
představení paní Petra Laněková. Projekt LiStOVání funguje
už deset let a za tu dobu stihl
představit potenciálním čtenářům celkem dvaaosmdesát titulů
a mezi nimi nejnověji i světový
bestseller Inferno, který si návštěvníci divadelně čtenářského
večera mohli zakoupit i spolu
s podpisem samotného autora.

Prostějov/peh - Maturantské
souhvězdí tříd 4. NG a 2. PRO
prostějovské střední školy Art
Econ doplnila uplynulou sobotu
večer svým vystoupením bývalá
účastnice pěvecké soutěže SuperStar Michaela Nosková.
Plesová sezóna je v plném proudu a sobotní večer 25. ledna patřil
maturantkám a maturantům prostějovské střední školy Art Econ,
kteří byli pochopitelně těmi nejzářivějšími hvězdami celého večera.
Nádherné šaty a elegantní obleky
letošních maturantů dávaly na vědomí, že jde o výjimečný moment
v životech nejen mladých studentů,
ale i jejich rodinných příslušníků,
kteří si tuto slavnostní událost přišli
užít do reprezentativních prostor
Městského divadla.
„Je to pro mě samozřejmě významná chvíle, která se odehraje jen jednou v životě,“ potvrdil Večerníku
student třídy 4. NG Martin Nohejl,
který přiznal, že z nastávajících
maturitních zkoušek mu dělá starosti především zkouška z Českého
jazyka. Po tradičním stužkování
a přípitku se společnost odebrala
do sálu či vinárny, kde si mohli po
libosti vychutnat svůj velký večer.
K příjemné atmosféře přispěla
svým dílem i někdejší finalistka
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Slavnostní chvíle. Výjimečný okamžik pro studenty 4. NG a 2. PRO Střední školy Art Econ i jejich
rodinné příslušníky.
Foto: Petra Hežová
talentové soutěže Česko hledá
SuperStar Míša Nosková, která
během večera předvedla svůj zvučný hlas. „První vystoupení bude
obsahovat klidnější písničky, které
by vás měly motivovat k vypití několika skleniček, abyste se dostali,
jak se patří, do nálady na druhé vystoupení, které bude spíš tanečnější
povahy,“ upřesnila program mladá

zpěvačka, která maturantům nezapomněla popřát úspěšné splnění
maturitních zkoušek, podobně jako
ředitelka střední školy Art Econ...
„Ne každý má tu možnost propracovat se až k maturitě, a proto já i
mí kolegové přejeme letošním maturantům, aby zdárně vykročili po
té cestičce od dnešního maturitního
plesu k úspěšnému složení všech

zkoušek. My jsme jim po celou
dobu jejich studia stáli po boku a
snažili se je vést, proto věřím, že
to všechno zvládnou a zdárně se
odrazí do života,“ přeje Ing. Ilona
Raková i za kolektiv pedagogů.
K následujícímu období maturitních zkoušek za PROSTĚJOVSKÝ Večerník nezbývá než
dodat: „Žádný strach, to dáte!“

jak zzpívala
píívaalaa m
míša
íšša nnosková
osskoováá nnaa ple
plese...
esee....
2x foto: Petra Hežová

SuperStar zazářila. Jasný a znělý hlas někdejší finalistky, Česko Ozdoba večera. Mladé zpěvačce to mezi výhrami tomboly slušelo a
hledá SuperStar, ocenili snad všichni přítomní.
hlavně jí to parádně zpívalo.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
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Prostějov/mik – Druhý lednový
pátek začaly otevřením výstavy
100 let radnice v rámci tradičního městského plesu v Národním domě letošní oslavy výročí
postavení jedné z nejvýznačnějších budov v Prostějově.
„Výstava nabízí celou řadu histo-

rických a současných fotografií,
uměleckých děl a dalších připomínek sta let prostějovské radnice,“
připomněla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města. Jedním z vrcholů letošních
oslav bude uvedení opery Prodaná
nevěsta v Městském divadle, a to

5. června. „Stejné představení a
na den přesně proběhlo v rámci
otevření radnice před sto lety,“
vysvětlila symboliku představení
náměstkyně Hemerková s tím,
že na tento rok se připravuje celá
další řada akcí. „Program bude
opravdu pestrý, z různých oblastí,

ať již kulturní, společenské nebo
sportovní, pro všechny věkové
kategorie. V těchto dnech dolaďujeme časový harmonogram akcí,
které chceme soustředit do jarních
a letních měsíců. Prostějované se
mají na co těšit,“ přislíbila Ivana
Hemerková.

BEYOND, MIMO PROVOZ a ATD rozmrazili Apollo 13
Prostějov/peh - Přestože to
venku celkem slušně rozjížděla „Paní Zima“, do prostějovského hudebního klubu Apollo 13 dorazila v sobotu večer
početná skupina příznivců
zdejších kapel. Několik desítek
návštěvníků klubu si v sobotu
večer zařádilo na hudební pecky prostějovských music bandů FROM BEYOND, MIMO
PROVOZ a ATD.
Kdo neměl v sobotu večer náladu na plesání ve slavnostní
róbě nebo nažehleném obleku,
ale přesto by se nerad ošidil
o hudebně-kulturní program,
neomylně zamířil do prostějovského music klubu Apollo 13.
Tam se ne tolik slavnostně, ale
o to náruživěji pařilo na písničky prostějovských hudebních
partiček BEYOND, MIMO

PROVOZ a ATD, které se návštěvníkům Apolla 13 předvedli
na tamějším pódiu letos poprvé.
Hudební nářez odstartovali
prostějovští ‚Old Boys‘ a jejich
vystoupení inspirované tvorbou Pražského Výběru. Výkon
frontmana kapely Tomáše Jachníka v roli prostějovského Michala Kocába ocenila i jedna z
návštěvnic Pavlína Komárková.
„Kocába a Pražský Výběr jsem
kdysi viděla naživo, ale tohle je
mnohem lepší...,“ smála se.
Pak už si pódium předávali
doom - death metalisti z FROM
BEYOND a legenda prostějovské underground scény MIMO Hustá atmosféra. Na ‚hustotě‘ atmosféry se podílely nejen jednotlivé
PROVOZ, která věrným přízniv- kapely a návštěvníci klubu, ale i kouřové efekty. Foto: Petra Hežová
cům představila několik nových
skladeb z připravovaného CD. Přestože venku mrzlo, až praš- řez přišli, nezoufejte a mrkněte
„Je to tady hustý,“ okomentoval tělo, v Apollu to pořádně vřelo. na program klubu, určitě si něco
atmosféru v klubu Pavel s přáteli. Pokud jste o sobotní hudební ná- vyberete.

Prostějov/mik - V rámci připomínky 90. výročí úmrtí
významného prostějovského
rodáka, básníka Jiřího Wolkera zve město po pietních
vzpomínkových akcích konaných v minulých dnech na
městském hřbitově a u sochy
Jiřího Wolkera na slavnostní
večer v Městském divadle
v Prostějově.
Pod záštitou primátora města
Miroslava Pišťáka proběhne
v sále divadla ve čtvrtek 30.

ledna od 19.00 hodin slavnostní vzpomínkový večer, který
společně pořádají Gymnázium Jiřího Wolkera a divadlo
POINT. „Nejprve bude v prostějovské premiéře uvedena
komorní opera Pramen Zuzany Michlerové, absolventky
gymnázia, v podání studentů
Pražské konzervatoře a za doprovodu Talichovy komorní
filharmonie. Základem opery
se stalo drama Jiřího Wolkera
Hrob, z něhož vychází rovněž

libreto opery, které je obohaceno o dva biblické texty, a to o
úryvek z knihy proroka Izaiáše
a z Janova evangelia,“ popsala
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná za
kulturu ve městě.
Nejvýraznější myšlenku opery Pramen představuje obětování osobního štěstí ve prospěch ostatních, v čemž nelze
nespatřit paralelu s křesťanskou myšlenkou vykoupení
lidstva. Poté proběhne dernié-

ra představení hry Nahý Wolker v podání herců Divadla
Point v Prostějově. „Jedná se
o netradiční pohled na básníkovu osobnost, děj je sestaven
z jeho básní, dopisů a deníkových poznámek. S touto hrou
reprezentovalo Divadlo Point
mimo jiné naše město v rámci
doprovodných akcí na loňské
listopadové soutěži Wolkerova Polianka ve slovenských
Vysokých Tatrách,“ řekla Ivana Hemerková.

Ze života města
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Město je připraveno proinvestovat více než MILIARDU!
Vláda schválila Olomouckou aglomeraci, Prostějov má šanci na stovky milionů

Vláda České republiky v demisi schválila vznik
Olomoucké aglomerace, tedy nového společenství
měst Olomouce, Prostějova a Přerova. Obdobné spojenectví je teprve sedmé v republice, a pro léta 2014 až
2020 zaručuje mnohem snadnější přístup k evropským
penězům určeným na stavební investice. Vedení prostějovského magistrátu zpracovalo studii, ze které vyplývá, že během uvedených sedmi let by bez jakéhokoliv
navýšení počtu pracovníků bylo schopno proinvestovat
1,2 miliardy korun! Reálně je ovšem možné, že do roku
2020 má Prostějov šanci získat z Evropy díky Olomoucké
aglomeraci částku ve výši tří stovek milionů korun.
Prostějov/mik
„Chtěl bych velmi poděkovat premiérovi v demisi panu Rusnokovi,
a pochopitelně mu napíšu i osobní
dopis. Splnil totiž svůj slib z jednání s olomouckým primátorem,
kdy na podzim loňského roku prohlásil, že udělá maximum pro to,
aby Olomoucká aglomerace mohla vzniknout, a být schválena vládou této země. Stalo se, a pro Prostějov je to velmi dobrá zpráva,“

řekl na úvod čtvrteční tiskové konference rady města Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějov.
V souvislosti s očekávanými
příjmy mimo rozpočet města
je otázkou, zda magistrát je vůbec schopen stamiliony korun
proinvestovat. Na první pohled
se to zdá jako zbytečná spekulace. „Když jsme státními orgány
dotazováni, zda jsme organizačně
a finančně připraveni na budoucí

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Poslední splátka za

aquapark ZAPLACENA!

Prostějov/mik - A je to zaplaceno! Největší prostějovské
koupaliště je již definitivně
v majetku města, magistrát
minulý týden složil poslední
splátku za úvěr na realizaci
výstavby aquaparku. Navíc
při poslední splátce výrazně
ušetřil.
„V úterý jednadvacátého
ledna jsme na radě města jednali, mimo jiné, o navýšení
základního jmění obchodní
společnosti Domovní správa v Prostějově. Jednalo se
o navýšení v celkové sumě
zhruba devatenácti milionů

a sedmi set tisíc korun, což je
poslední splátka za aquapark
v Krasické ulici. Přitom jak
při přípravě, tak později i při
schvalování rozpočtu města
pro rok 2014 jsme počítali
s částkou mnohem větší,
přibližně se šestadvaceti miliony korun. Naštěstí tato suma
už k poslední splátce není
potřeba, protože veškerá práva na provoz aquaparku přešla
právě na Domovní správu,
čímž jsme ušetřili přes šest
a půl milionu korun,“ vyzdvihl Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.

období, tak si troufám sebevědomě říci, že ano. Předpokládám,
že finanční hospodaření města
bude na konci funkčního období
v listopadu tohoto roku ve velmi
dobrém stavu. A pokud se týká
plánu investic, které budeme moci
díky nově vzniklé Olomoucké
aglomeraci zrealizovat, a na které dostaneme evropské peníze,
začínáme už zpracovávat první
projekty. Kdyby vše bylo ideální,
jako že na tolik peněz ve skuteč-

nosti nemůžeme dosáhnout, tak
jsme připraveni a hlavně schopni
proinvestovat zhruba jednu miliardu a dvě stě milionů korun. Po
organizační stránce děláme všechny kroky pro to, abychom tyto investiční akce zabezpečili bez toho,
že bychom museli navyšovat počet pracovníků magistrátu,“ uvedl
Miroslav Pišťák.
„Pro léta 2014 až 2020 má Evropská unie vyčleněny pro Českou
republiku určité finanční prostředky, které ovšem poputují jen pro
aglomerace, jež sdružují regiony
s více než třemi sty tisíci obyvateli.
Z tohoto důvodu jsme usilovali
o spojení s Olomouckem a Přerovskem, protože jedině díky
tomuto společenství a součtu obyvatel všech tří regionů můžeme
splnit evropské podmínky. Jsme
teprve sedmou takovou aglomerací v České republice. Je to obrovská výhoda a přednost před jinými
městy, která lidově řečeno zaspala,
o podobná spojení neusilovala
a nyní tak přicházejí o možnost

Stamiliony navíc. Mimo plánovaných příjmů poplynou v příštích sedmi
letech do městské pokladny korunky z Evropské unie. Koláž Večerníku
získání evropských dotací,“ doplnil na vysvětlenou Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Je jasné, že na zmíněnou částku
ve výši 1,2 miliardy Prostějov
v průběhu sedmi let nedosáhne,
to by bylo příliš naivní si myslet. „To by opravdu bylo příliš
idealistické očekávání, nicméně
jsme připraveni takové peníze
proinvestovat. Ale pokud máme
myslet v realistických číslech,

můžeme očekávat z evropských
fondů částku v řádu stamilionů
korun. Máme vypracovány více
než dvě desítky projektů na různé
stavební investice a je jen otázkou,
které bychom chtěli upřednostnit.
Určitě bychom chtěli řešit hlavně
problematiku dopravní infrastruktury a zásobování vodou včetně
další rekonstrukce kanalizační
sítě,“ nastínil hlavní možnost využití evropských peněz primátor
Miroslav Pišťák.

se začne stavět už LETOS V DUBNU
Prostějov/mik - Jak Večerník
v závěru listopadu loňského roku informoval, vedení magistrátu naplánovalo
výstavbu bikrosové dráhy
v lokalitě mezi velodromem
a skateparkem v Kostelecké
ulici. Na tiskové konferenci
rady města uplynulý čtvrtek
konšelé upřesnili, že s realizací této sportovní investice
počítají už na jaře tak, aby

během prázdnin dráhu mohla využívat veřejnost.
„Pokud zastupitelstvo schválí
návrh rady, realizaci této investiční akce rozšiřující nabídku
sportovního vyžití v Prostějově
už nic nestojí v cestě. Projektová
dokumentace je zpracována, na
místo byla navezena zemina ze
stavby cyklostezky v lesoparku
Hloučela. Předpokládáme, že po
výběrovém řízení na dodavatele

by se mohlo začít stavět v dubnu
tohoto roku,“ potvrdil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Bikrosová dráha nemá být
přitom otevřena jen pro úzký
okruh uživatelů, ale pro širokou veřejnost. „Věřím, že nové
sportoviště se stane oblíbeným,
umístění mezi skateparkem
a velodromem je ideální,“ připomenula Ivana Hemerková, ná-

městkyně primátora a hlavní iniciátorka stavby bikrosové dráhy.
Dráha vznikne na pozemcích
města s využitím zvýšeného vnějšího náspu velodromu pro rozjezd a klopenou zatáčku. Rada
města na poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši pět set
tisíc korun, což je podle zpracovaného projektu předpokládaná
cena realizace stavby.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
MŮŽETE VYHRÁT
HODINY V BAZÉNU

„Lidé si jej mohou prohlédnout v informační kanceláři,
nepřišel skoro nikdo,“ lituje Ivana Hemerková

Prostějov - Už je to dva týdny, co vedení města zveřejnilo
nové logo Prostějova vytvořené profesionální brněnskou
grafičkou Věrou Marešovou. I když se kritické hlasy během
uvedené doby zmírnily, přesto se stále logo naprosté většině
občanů Prostějova nelíbí. S odstupem čtrnácti dní Večerník na
toto téma vyzpovídal v rámci svého pravidelného seriálu radní
a náměstkyni primátora Ivanu Hemerkovou (na snímku), která
je právě naopak velkým zastáncem nového návrhu loga.

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

nalistujte stranu 21

Rozhodnou o tom radní

Uběhly dva týdny od
zveřejnění návrhů na
konečné řešení loga města Prostějova. S jakými ohlasy jste se během
těch čtrnácti dní setkala?
„Zaregistrovala jsem ohlasy pozitivní
i negativní. Musím otevřeně přiznat,
že těch negativních bylo více. V drtivé
většině jsem reakce občanů četla na
diskuzních internetových fórech a na
sociálních sítích. Na druhou stranu, už
dva týdny je celá dokumentace včetně
navrhovaných aplikací loga k nahlédnutí všem zájemcům v Regionálním
informačním centru. Jsem překvapena, že zájem veřejnosti zhodnotit návrhy na vlastní oči je takřka nulový...“
Pokud byly ohlasy
pochvalné, jakého
rázu byly?
„Hlavně v osobních reakcích mi lidé
říkají, že se jim logo líbí svojí jednoduchostí a snadnou zapamatovatelností.
Domnívám se, že tyto ohlasy přesně
pojmenovávají základní aspekty úspěšnosti dobře navrženého loga obecně.“
A ty záporné reakce?
Na co si vám lidé stěžovali?
„Jak jsem již řekla v úvodu, kritické
ohlasy jsem četla zejména na internetu. Ke mně osobně se dostala pouze
jedna jediná stížnost, v níž se její autor
vyjádřil v tom smyslu, že se mu logo
nelíbí, a že je hnusné.“

z rady města

Bikrosová dráha u prostějovského velodromu

Radní pod palbou
Co s novým logem města?

Michal Kadlec

EXPRESS

nové logo nevychází ze siluety radnice, největšího symbolu Prostějova?
„Šlo o jakési dogmatické očekávání,
že radnice musí být součástí loga města. A to neříkám v negativním smyslu, i já jsem si to zpočátku myslela.
Ale za ty měsíce, co se logu věnuji,
jsem přesvědčena o tom, že silueta
radnice není vhodná, a to i přesto, že
by se nám všem líbila. Víte, beru, že
Není tajemstvím, že logo se někomu líbí a někomu ne. Já
nové logo názorově osobně nejsem odborníkem a ani si
rozdělilo i nejužší vedení magistrá- na něj nehraji. Mám radost z toho, že
tu. Například poměrně kriticky se se o logu diskutuje, stejně jako tomu
k využití loga staví pan primátor bylo v ostatních městech, například
Pišťák. Už jste si všechny rozpory v Ostravě, kde dnes již legendární tři
vyříkali?
vykřičníky byly zpočátku absolut„Nezaznamenala jsem velkou roz- ní většinou lidí odmítány. Pokud by
dílnost názorů. Pan primátor pouze diskuze o prostějovském logu nebyla,
zdůraznil, že se logo nebude použí- svědčilo by to o tom, že grafika neumí
kumentech, ale vzbudit pozornost a je špatná.“
vat na oficiálních dokumentech,
to ani není možné, tam patří znak
města.“
Co teď
ď vlastně bude
vým logem
s novým
dál? Kdy dojde k jeho
ho uplatnění, v jakém rozsahu a kde?
„Nyní jsou návrhy k nahlédnutí
mačním centv Regionálním informačním
ahu rozhodne
ru. A o možném rozsahu
Rada města.“
Lidé see stále ptají, kové logo a jeho
lik nové
užívání bude vlastněě městskou pokladnu stát?
„Cena se bude odvíjet od rozsahu použití a aplikací. Jak jsem
sem uvedla
v odpovědi na minulou
ou otázku, tyto záležitosti bude
teprve projednávat Rada
města.“
Dovolte
te
ní
poslední
otázku, kterou sice pookládáme často, ale
le
naši čtenáři se na to
Foto: archiv Večerníku
ptají neustále: proč
oč

INZERCE

volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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OBRAT O 360 STUPŇŮ: PARKOVIŠTĚ BUDE!
Obyvatelé paneláku u fotbalového hřiště změnili názor, Olomoucký kraj jejich stížnosti stejně zamítl...

To bylo křiku, který znamenal zmařenou investici města Prostějov za miliony korun! Rok se však
sešel s rokem a všechno je úplně opačně. Řeč
je o parkovišti vedle fotbalového areálu na sídlišti
E. Beneše, které bylo vyprojektované a naplánované už před několika měsíci. Jenomže tehdy
se proti výstavbě vzbouřili obyvatelé sousedního paneláku, kteří podali stížnost krajskému
úřadu. Z tohoto důvodu prostějovský magistrát
investici zrušil, čímž přišel o již udělenou státní
dotaci ve výši šesti milionů korun. Teď ale titíž
stěžovatelé změnili názor, navíc správní orgány
Olomouckého kraje veškerá odvolání zamítli...
Prostějov/mik
„Mohu v tuto chvíli potvrdit,
že v jižní části sídliště, poblíž
fotbalového hřiště, vznikne
nové parkoviště s kapacitou
sedmačtyřiceti míst. Výstavba
naváže na provedené rekonstrukční práce komunikací,
chodníků, veřejné zeleně
a mobiliáře v rámci druhé etapy regenerace sídliště E. Beneše provedené v závěru loňského roku,“ prozradil ve čtvrtek
na tiskové konferenci po zasedání rady náměstek primátora
statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer, který na magis-

trátu zodpovídá za stavební
investice města.
Jak Večerník v loňském roce
jako první informoval, proti
tehdejšímu záměru města postavit nové parkoviště rozšiřující nedostatečnou kapacitu
parkovacích míst v jižní části se
odvolali někteří obyvatelé sídliště při projednávání územního
řízení. „Vzhledem k tomu, že
město získalo na tuto investici
dotaci, byla to obrovská ztráta
a zmaření investice nás hodně mrzelo. Naštěstí po dohodě
s ministerstvem financí jsme
čtyři ze šesti milionů korun využili na rozšíření parkoviště v

Tady to bude! Nové parkoviště vedle fotbalového areálu bude postaveno ještě letos. Kdyby nebylo
zbytečných protestů hrstky lidí, mohla zde auta parkovat už vloni...
1x foto: Magistrát města Prostějova, 1x foto: archiv Večerníku
severní části sídliště u kotelny.
Podmínkou přidělení dotace
bylo totiž její čerpání do konce
roku 2013 a bylo by škoda ji
nechat propadnout,“ připomenul
náměstek primátora.
Na otázku Večerníku co způsobilo obrat v záměru postavit
velké parkoviště hned vedle
fotbalového hřiště, odpověděl
náměstek primátora, že jednak
obyvatelé přilehlého paneláku
změnili názor, a již odmítli dále
proti parkovišti protestovat, ale

KAUZA: dva rozdílné pohledy
Prostějov/mls - Chvíle bezmoci si počátkem letošního roku
prožila maminka osmileté holčičky z Prostějova. Malou Vanessku přepadly v pondělí 6. ledna ve škole palčivé bolesti
hlavy, později dokonce začala ztrácet zrak. Dětská doktorka ji
okamžitě odeslala do prostějovské nemocnice. Tam se dle vyjádření maminky vše zadrhlo. Zásadní neurologické vyšetření
údajně proběhlo až po osmi hodinách od hospitalizace, načež
maminka následně dítě převezla do Olomouce. „Ve fakultní
nemocnici zjistili, že dcera během krátké doby prodělala třicet
epileptických záchvatů. Pokud by vyšetření proběhlo rychleji,
mohla jich být částečně ušetřena. Kdyby krvácela do mozku,
vůbec by se na to nepřišlo a ona mohla umřít,“ tvrdí Kateřina
Reiterová, jejíž případ vyvolal na Facebooku obrovskou lavinu reakcí. Prostějovská nemocnice sice chápe matčinu obavu
o život své dcery, jakékoliv pochybení však odmítá. „Vše probíhalo neprodleně a ve shodě s časovým průběhem vyšetření,“
oponuje Radka Baková, tisková mluvčí společnosti Agel, pod
níž Nemocnice Prostějov spadá.
Když v pondělí 6. ledna vypra- zklamal. „Kromě šílených bolestí
vovala Kateřina Reiterová svoji hlavy dcera v té době přestávala
osmiletou dceru do školy, netušila, vidět a byla malátná. Přesto vše
jak velkým utrpením bude mu- trvalo hrozně dlouho. Lékaři
set její dcera zanedlouho projít. nejprve zjišťovali, zda netrpí psy„Vanesska ve škole začala trpět chickými problémy, což mi v dané
nesnesitelnými bolestmi hlavy. situaci připadalo absurdní. První
Vzala jsem ji na vyšetření k dět- vyšetření u očního lékaře násleské lékařce, která konstatovala, že dovalo až po dvou hodinách od
její zdravotní stav je velmi vážný našeho příchodu. Přestože dcera
a okamžitě ji poslala do prostějov- trpěla strašnými bolestmi, na záské nemocnice. Tam jsme dorazili sadní neurologické vyšetření jsme
přesně osm minut po půl jedenác- čekali neuvěřitelně dlouhých osm
té,“ popsala začátek přetěžkého hodin! Přitom EEG, které mohlo
odhalit příčinu jejích problémů,
dne maminka Vanessky.
Přístup zaměstnanců dětského ji v Prostějově neudělali vůbec,“
oddělení prostějovské nemoc- zdůraznila nešťastná matka, která
nice Kateřinu Reiterovou notně se následující den odpoledne roz-

především to bylo rozhodnutím
krajského úřadu. „Je to hlavně
příznivá zpráva pro tu většinu
občanů, kteří si stěžovali na
nedostatek míst k parkování v
této lokalitě. Nadřízený správní
orgán Olomouckého kraje uznal
odvolání některých lidí jako
nedůvodné a vydal stavební povolení, které nabylo právní moci
šestého ledna tohoto roku. Nyní
může být dokončena projektová
dokumentace, kterou připravujeme k žádosti o dotaci z pro-

gramu regenerace panelových
sídlišť ministerstva pro místní
rozvoj,“ doplnil Zdeněk Fišer.
Nyní ale radní budou muset
o dotaci na vybudování zmíněného parkoviště žádat
znovu. „Pro pokračování akce
a doložení vlastního podílu
finančních prostředků města
k žádosti o dotaci je třeba uvolnit
částku minimálně šest set tisíc
korun,“ potvrdil Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějov.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT
MŮŽETE
PŘEDPLATNÉHO
Y
ODIN
volejte: 582 333 433,
TŘEBA H
U
pište: inzerce@vecernikpv.cz
V BAZÉN

nalistujte stranu 21

aneb bylo vyšetření nařízeno pozdě, nebo jednali lékaři správně?

hodla vzít dceru z prostějovské
nemocnice a odjet s ní do Olomouce. „V tamní fakultní nemocnici ji okamžitě udělali EEG,
z čehož zjistili, že prodělala třicet
epileptických záchvatů! Něco podobného je dle lékařů pro dětský
organismus obrovská zátěž. Řekli
mi, že pokud by dcera nebyla dostatečně silná, nemusela to přežít.
Navíc bylo štěstí, že nekrvácela
do mozku. Než by se na to přišlo,
mohla být už dávno mrtvá,“ popsala svoji zkušenost Reiterová.
Prostějovská NEMOCNICE:
EEG jsme plánovali na další den

Večerník pochopitelně požádal
o stanovisko také vedení prostějovské nemocnice. Podle jejich zástupců vše proběhlo tak,
jak mělo. „Ihned poté, co rodiče
s dítětem v našem zařízení vyhledali lékařskou pomoc, následovalo okamžité vyšetření lékařem
a přijetí na JIP dětského oddělení. Vzhledem k nespecifickým
projevům následovala bezprostředně další vyšetření směřující
k vyloučení život ohrožujícího
onemocnění. Po celou dobu jsme
u malé pacientky sledovali sycení
krve kyslíkem a srdeční i dechovou frekvenci. První laboratorní
výsledky i sledované funkce byly

v normě. Následovala však další
vyšetření a laboratorní rozbory, na
základě kterých bylo indikováno
vyšetření dětským neurologem.
Ten potvrdil správnost dosavadního postupu a doporučil vyšetření
CT, kde byl nález v normě. Během noci i následující den do oběda byla holčička bez výrazných
potíží,“ reagovala za Nemocnici
Prostějov Radka Baková ze společnosti Agel.
Ta také pro Večerník potvrdila,
že na přání rodičů byl následně
proveden transport do jiného
zdravotnického zařízení. „Z propouštěcí zprávy plyne, že zmiňované EEG vyšetření bylo
tímto pracovištěm provedeno až
následující den, což je ve shodě
s časovým průběhem vyšetření,
který byl plánován i v prostějovské nemocnici,“ zdůraznila
Baková, podle níž bylo třeba nejprve vyloučit všechny život ohrožující okolnosti a příčiny. „To se
dělo neprodleně a správně. Další
diagnostický postup byl přerušen
kvůli přání rodičů pacienta převézt. Následně tedy pokračovalo
druhé zdravotnické zařízení v diagnostice a dospělo věcně i časově ke stejnému závěru, k jakému
by došlo pracoviště dětského oddělení prostějovské nemocnice,“
dodala Baková.

Na zdraví! Vanesska si na JIP-ce dětského oddělení prostějovské nemocnice prožila své. Nyní už je
naštěstí zpět doma. S epilepsií se však bude potýkat i nadále.
2x foto: archiv Kateřiny Reiterové
Případ vyvolal
POPRASK,
je to na žalobu?

Maminka šestileté Vanessky Kateřina Reiterová dojíždí nyní na další
vyšetření s dcerou do Olomouce.
„Vanesska stále má velké zdravotní
problémy a vyžaduje důkladnou
lékařskou péči. Dojíždění pro nás
v jejím stavu určitě nebylo a není
ideální, ale po své zkušenosti jsem

si jiné řešení nedokázala představit,“
vysvětlila nám Reiterová, která svoji
zkušenost popsala také na sociální
síti. „Nechci nikoho žalovat. Chápu,
že doktoři a sestry v prostějovské
nemocnici jsou jen lidé, ale tohle už
mi prostě přišlo moc. Konzultovala
jsem to s dalšími lékaři a následně
se rozhodla celou věc zveřejnit,“ vysvětlila Reiterová, jejíž příspěvek na
Facebooku vyvolal řadu reakcí lidí s
podobnými zkušenostmi.

VÍC DĚTÍ NEŽ VLONI,

Petr Zlámal slaví
Prostějov/mik - A je to za námi.
Uplynulý pátek zamířily do prostějovských základních škol stovky
šestiletých dítek společně se svými rodiči. Letos byl do prvních tříd zapsán
rekordní počet budoucích prvňáčků,
ovšem na druhé straně vedení škol
zaznamenala největší počet dětí, jejichž rodiče požádali o odklad. V září
tak zasedne do školních lavic méně
prvňáků než v loňském roce.
„V pátek čtyřiadvacátého ledna se k zápisům do prvních tříd základních škol
dostavilo v Prostějově 677 dětí. Rodiče
122 z nich však požádali o roční odklad
školní docházky. Navíc bylo zjištěno,
že osmačtyřicet dětí bylo takzvaně du-

plicitních, čili hlásily se na více školách.
Sečteno, odečteno a podtrženo, v září
přijde do prvních tříd zhruba 530 dětí,
což je zhruba o dvě desítky méně než
v loňském roce,“ shrnula pro Večerník
výsledky pátečních zápisů Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je zodpovědná za školství.
Ona sama je s úrovní letošních zápisů
spokojena. „Prošla jsem hlavně velké
školy, ve kterých jsem zaznamenala
opravdový nával dětí. Při orientačních sondách zkušených pedagogů
do jejich vědomostí jsem byla mile
překvapena, co všechno děti věděly
a s čím si dokázaly poradit. Kolikrát

GRATULACE
It‘s your birthday today.
Do you know what that
means? It means you will
get to have lots of fun.
We wish your day gets filled
with lots of happiness!
Happy Birthday your
Brother-in-law Petr,
your Sister-in-law
Miška and nephew Samik

Jay Walsh 27.1.1980

Zástupce prostějovské nemocnice postoj maminky mrzí,
upozorňují přitom na možné
právní důsledky. „Lze jistě pochopit obavu rodiče o své dítě, ale
v tomto smyslu bylo ze strany nemocnice postupováno ohleduplně
a citlivě. Méně už lze pochopit neobjektivní a hanlivou komunikaci,
která je na hraně právního řešení
celého případu,” uzavřela Radka
Baková.

Dnes máš narozeniny!
Víš co to znamená?
Znamená to , že se budeš
hodně bavit!! Přejeme ti den
naplněný zábavou a štěstím!
Všechno nejlepší
k narozeninám
Ti přeje švagr Petr,
švagrová Mišk
a synovec Samik

jen
č
600 K

na platí
zvýhodněná ce února
jen do poloviny 0 llet)
(2
pro teenagery

mi až vyrazily dech,“ konstatovala
pro Večerník Hemerková.
Z výsledků letošních zápisů dětí do
prvních tříd také vyplynulo, že nejvíce potenciálních prvňáčků se přihlásilo na Základní školu Jana Železného
(130 dětí), pak na ZŠ Dr. Horáka (101)
a na Reálné gymnázium a Základní
školu města Prostějova (97).
Vývoj počtu dětí v prostějovských základních školách je v posledních letech
doslova jako na houpačce. A co si budeme vykládat, dětí povážlivě ubývá.
„Před deseti lety jsme měli na základních
školách 4 503 dětí, a v letošním roce je
to už jen 3 935,“ uzavřela toto téma náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Zpravodajství
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Na Prostějovsku byl loni spáchán pouze Magistrát řeší STÍŽNOSTI občanů
O JEDEN ZLOČIN VÍCE než v předchozím roce na hluk a vandalství v Olomoucké
Mírný nárůst trestné činnosti za loňský rok zaznamenali policisté v celém Olomouckém kraji. Podle
jejich záznamů a statistických údajů zde bylo celkem
spácháno o 372 trestných činů více než v roce 2012.
Region Prostějovska se však na tomto zvýšení podílí
pouze jedním jediným zločinem... Večerník se tyto
informace dozvěděl na páteční tiskové konferenci
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje,
která proběhla v Olomouci. S jakými výsledky?
Prostějov/lef
V roce 2012 bylo na Prostějovsku
spácháno 2319 trestných činů,
v roce 2013 bylo těchto skutků
2320. V objasňování zločinů však
byli prostějovští policisté úspěšnější.
Zatímco v roce 2012 objasnili z uvedeného počtu 1173 zločinů, loni to
bylo 1180. Nejvíce zločinů, více než
polovina, bylo spácháno na poli majetkové kriminality.
O dvacet skutků více spáchali
pachatelé násilné trestné činnosti.
V roce 2012 to bylo 180 zločinů,
loni rovných 200, naštěstí nepřibylo
vražd. Tak jako v roce 2012 byli
na Prostějovsku zavražděni
dva lidé, přičemž obě vraždy
byly objasněny. Poklesl ovšem
počet loupeží, ze 40 v roce 2012 na

30 v loňském roce. Objasněno jich
bylo jedenáct. O dva případy více
bylo nebezpečného vyhrožování
a o tři vydírání.
Na poli mravnostním pak
Prostějovsko patří mezi jednu
z nejslušnějších oblastí v zemi.
Za celý loňský rok tu nebyl nikdo
znásilněn, policisté zaznamenali jen
osm případů pohlavního zneužívání.
Výrazně však stoupl počet
vloupání do bytů a rodinných
domů. Zatímco v roce 2012 se
zloději vloupali do 17 bytů, loni do
29. Rodinných domů pak bylo loni
vykradeno 63, zatímco v roce 2012
41. Vykradených aut a kapesních
krádeží bylo přibližně stejně
v obou letech. Bohužel tento druh
trestné činnosti se dařilo nejméně
objasňovat.

Zločin roku. V únoru 2013 přepadli dosud neznámí ozbrojenci
vozidlo agentury Loomis v Přemyslovicích. Lup byl hodně mastný,
lupiči ukradli třicet milionů korun.
Foto: archiv Večerníku
Prostějované se loni značně
umravnili v oblasti porušování
autorských práv, páchaného
většinou nelegálním kopírováním
hudebních a filmových nosičů.
Loni byl v tomto okrese zaznamenán jediný případ, zatímco
v roce 2012 jich bylo 20.
Stoupl však počet případů
na poli drogové kriminality.
V roce 2012 bylo na Prostějovsku
vyšetřováno 17 případů nedovolené výroby a distribuce drog, loni
to bylo 35 případů. Až na jeden
ovšem byly všechny objasněny.

Další hříšník! Investor vrací městu POZEMEK v Kostelní ulici

Prostějov/mik - Případy, kdy
po prodeji městských pozemků různí investoři nesplní
své slovo a podmínky kupní
smlouvy, se v poslední době
množí. Další v řadě je firma,
jež se už v roce 2007 zavázala
postavit v Kostelní ulici polyfunkční dům. Dodnes se tak
ale nestalo a vedení radnice
tak logicky požaduje pozemek
vrátit zpátky.
„Rada města Prostějova na poslední schůzi schválila usnesení,
kterým doporučuje zastupitelstvu
odstoupit od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě pozemku města
o rozloze čtyřicet metrů čtverečních s investorem, který se
zavázal v Kostelní ulici postavit

polyfunkční dům. Důvodem
je nesplnění termínu výstavby.
Jednalo se o pozemek města,
který byl součástí větší plochy ve
vlastnictví investora,“ nastínil základní problém Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov, který je na radnici zodpovědný za majetek města.
Smlouva o budoucím prodeji
byla uzavřena v roce 2007 se
stanovenou lhůtou výstavby do
dvou let. Tehdejší vedení města
po jejím marném uplynutí zdůvodněném změnou poměrů vyvolaných celosvětovou finanční
krizí, prodloužilo termín o další
dva roky. V roce 2011 sice investor získal stavební povolení,
ale k realizaci stavby nedošlo.

„Investor nadále deklaroval
svůj zájem objekt postavit. Lze
ocenit jeho postoj, že vzhledem
k problémům souvisejících
s ekonomickými potížemi budoucích možných uživatelů se
nechtěl dostat do situace, aby zde
stálo rozestavěné torzo budovy,“
uvedl dále první náměstek.
I když tedy v průběhu dalšího
období investor dokladoval
pokračující přípravu projektu,
k realizaci opět nedošlo. „Pokud investor nesplní termíny
dané smlouvou, tak stejně jako
v předešlých i v tomto případě
trváme na tom, aby se pozemek
vrátil do vlastnictví města. Stejné
podmínky platí pro všechny,“
podotkl tvrdě Jiří Pospíšil.

Okradená žena ocenila pomoc okolí v nouzi

Prostějov/mik - Cikánští
zlodějíčci se neštítí okrást ani
zdravotně indisponovaného
člověka! Taková partička
„neznabohů“ se předvedla
v pondělí 6. ledna, kdy na
hlavním nádraží v Prostějově
oloupila třiatřicetiletou ženu
o peněženku s více než pěti
tisíci korun. Okradená žena,
kterou nedávno propustili po
těžkém úrazu z nemocnice, se
se svým otřesným zážitkem
svěřila exkluzivně Večerníku.
„Jsem po úrazu a pomalu si
zvykám, že chodím o berlích,
nemohu dělat vše jako předtím
a problémy mi dělají i běžné
a normální věci. V pondělí šestého
ledna jsem byla v Prostějově
u lékaře, vyzvedla si novou
občanku, dala si oběd a chtěla
jet domů. Jenže místo toho jsem
skončila na policii...,“ začala své

Š., kterému za křivou výpověď hrozilo trestní stíhání. „Skutečně by mě zajímalo, zda si policisté tímto způsobem neusnadnili práci,“ reagoval soudce Petr Vrtěl.

Obhájce: Horvátko je
bohatý, vše vrátí
Právní zástupce obžalovaného měl velice brzy jasno.
„Jsem proto, aby byl můj klient uznán vinným a aby
mu byla uložena povinnost zaplatit dvě stě dvacet tisíc korun. Pochází ze zámožné rodiny, nebude pro něj
problém dát peníze dohromady. Pokud tak učiní, tak
bych navrhoval, aby se soud v jeho případě přiklonil
k podmíněnému trestu,“ vyjádřil se obhájce Romana
Horvátka. Bohužel soudce Petr Vrtěl mu nemohl vyhovět. Z procesních důvodů musel hlavní líčení odložit a to
na 25. února. Další hlavní líčení už se bude muset konat
v přítomnosti obžalovaného, na kterého bude zřejmě
brzy vydán zatykač. Až do konce února však má Roman
Horvátko šanci dokázat, že to se svými sliby myslí vážně a okradenému důchodci všechny peníze vrátí.

Zdeněk Mlčoch
Tel: 774 485 012

nároky na kvalitu i provedení elektroinstalace, ze které jsou napájeny.
Nejběžnějšími závadami a nešvary stávajících elektroinstalací, se kterými se potkávám
ve své praxi při kontrolní činnosti a s nimiž
se může setkat kdokoliv z vás jsou například
časté problikávání žárovek, nebo svícení
a jiskření zásuvek. Příčinou bývá vznik takzvaných přechodových odporů, které mají
za následek tepelné projevy a jiskření.
Elektrická energie se tak defakto přemění
na energii tepelnou a světelnou a v podobě
například elektrického oblouku může způsobit vznícení okolních hořlavých materiálů.
Dalším neopomenutelným rizikem je úraz
elektrickým proudem, který může způsobit
napíklad elektrický oblouk, jež přeskočí na
kovovou kostru spotřebiče, která není spolehlivě uzemněna nebo přímý dotyk s živými částmi pod napětím, z důvodu poruchy
izolace nebo bezpečného krytí.
V rámci své činnosti se bohužel neustále přesvědčuji o tom, že převážná většina lidí si tyto
závažné skutečnosti neuvědomuje a nepřipouští a zcela zbytečně vystavují sebe, své blízké
ale i svůj majetek výše popsaným rizikům.

Skanmont s.r.o.

přestupků vzrůstá. Učinili jsme
taková opatření, abychom v Olomoucké ulici zabezpečili klid
a pořádek. Městská policie ode
mě dostala instrukce a požádal
jsem i státní policii o součinnost
při zajištění veřejného pořádku,“
svěřil se Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějov.
Jak dodal, není vyloučeno, že
by se v Olomoucké ulici mohla
brzy objevit sledovací kamera
městského dohledového systému.

„Pamatuji si, že se kolem mě motali tři mladí Romové...“

Elektroinstalace jako příčina devastujících požárů a vážných úrazů

Prostějov/pr - O důležitosti udržovat elektroinstalaci v provozuschopném a bezpečném stavu dnes hovoří revizní technik
elektrických zařízení Zdeněk Mlčoch ze
společnosti Skanmont s.r.o., který v oboru elektro působí již dvacet let a více jak
dvanáct let se zabývá revizní a kontrolní
činností na elektrických zařízeních.
V rámci tohoto článku se chci podrobněji
věnovat stavu elektrických rozvodů v domácnostech a zejména pak v bytech panelových domů. Hlavní problém elektroinstalací
(zejména v panelových domech) je fakt, že
velká většina z nich byla prováděna svépomocí nebo učni v rámci praktické přípravy a v
době, kdy se začalo s výstavbou panelových
a dalších bytových domů, byly možnosti týkající se technického vybavení velmi omezené a s tím i související nedostupnost kvalitních
materiálů. Z těchto důvodů byly tyto instalace
prováděny standardně pouze z dostupného,
ale nekvalitního materiálu.
Zásadní problém však přichází až díky
vědeckotechnickému pokroku v oblasti
elektrotechniky, kdy jsou domácnosti
vybavovány nejmodernějšími spotřebiči, jako myčky, pračky a podobně. Takovéto spotřebiče mají v součtu vysoký
odběr elektrické energie a tudíž vyšší

schránky, zvonění v nočních
hodinách na zvonky u dveří
domů či dokonce pomočené
vchodové dveře. To jsou
tradiční výsledky především
pátečních a sobotních nocí.
K tomu si přidejte pravidelné
hulákání opilých mladíků
i slečen po celé ulici.
„Je to tak, těch stížností skutečně
přibývá. Konzultoval jsem to
s velitelem městské policie a ten
mi potvrdil, že výjezdy strážníků
do této lokality jsou opravdu
j a ppočet
čím dál tím častější

www.vecernikpv.cz

Neopatrný penzista
zlodějům usnadnil práci
Prostějov/mls - Děti
olašského krále Jana
Horvátka se vybarvily, jen co je pravda. Poslední průšvih stačil „vyrobit“
syn Roman, který podle všech indicií zřejmě obral důchodce z Haček o přesně dvěstědvacetjedna tisíc korun.
A zarážející je právě suma, na kterou si zloději v Hačkách přišli. Neuvěřitelná neopatrnost poškozeného
muže by měla být odstrašujícím příkladem nejen pro
všechny seniory...
„Zloděje jsem neviděl. Peníze museli vzít někdy dopoledne,
když jsem venku kosil trávu. Do domu se dostali asi přes dvorek. Mohlo se totiž stát, že jsem vrata z ulice do dvora nechal
nezamčené. Na stole v kuchyni ležely dvě peněženky s celkem
dvěma tisíci korunami. Další dvě stě devatenáct tisíc jsem měl
v prosklené skříni u televize,“ popsal Lubomír Š., který dle původního policejního protokolu měl přijít „pouze“ o 160 000
korun. „Jasně jsem policistům z Konice říkal, kolik mi zloději
ukradli. Oni tam napsali méně s tím, že to prý jejich kolegům
v Prostějově později upřesním,“ opakoval několikrát Lubomír

Prostějov/mik - „Ta diskotéka v Moravě, tu nám
byl čert dlužný!“ Takto se
v posledních týdnech stále
častěji vyjadřují obyvatelé
Olomoucké ulice. Počet vandalských činů v této lokalitě
a s tím spojené stížnosti
občanů na vzrůstající hluk
se tudíž jen množí. Většina
si tuto skutečnost spojuje
s otevřením zábavního centra
uprostřed ulice.
Převrácené a rozkopané popely
ppoštovní
nice,, vymlácené

Jedním z opatření, nebo prevencí
chcete-li pro zajištění bezpečnosti je
pravidelné provádění prohlídky (revize) elektroinstalace. Revize sice sama
o sobě pochopitelně neodstraní vzniklé
a trvalé závady, ale má za úkol posoudit
stav elektroinstalace především z hlediska
bezpečnosti, ale i funkčnosti a spolehlivosti. Výsledkem takové prohlídky je protokol,
kde jsou uvedeny veškeré závady, které
byly zjištěny při revizi (pokud existují).
Závady, zejména ty závažné, jsou potom
s daným subjektem konzultovány a jsou
mu předány cenné informace k zajištění
nápravných opatření a odstranění závad.
Dalším opatřením jak předejít úrazům
a požárům je, že jakékoliv práce a zásahy do elektroinstalace svěříte výhradně
osobě s kvalifikací a příslušnou praxí.
Jsou-li práce a zásahy na elektrickém zařízení prováděny svépomocí nebo osobou
bez příslušné kvalifikace a zkušeností, riziko úrazu či požáru je značné.
Na účel provádění prohlídek elektrických instalaci a zařízení bychom se měli
všichni dívat stejně jako například na
preventivní lékařskou prohlídku a je na
každém z nás jak se zachováme a jak se
k tomu postavíme.

E-mail: info@skanmont.cz
Web: elektrosluzby.skanmont.cz

INZERCE

vyprávění roztřeseným hlasem
Jana Vysloužilová z Prostějovska.
Jak záhy vysvětlila, ve chvíli, kdy
čekala v nádražní hale na vlak,
přišla o peněženku. „Pamatuji si,
že se kolem mě motali tři mladí
Romové. Neměla jsem ale vůbec
tušení, že by se o něco pokusili.
Když jsem si však asi za dvacet
minut sáhla do kapsy bundy,
byla moje peněženka pryč.
Předtím mi nepřišlo ani nápadné, že ti tmavší spoluobčané
v jeden okamžik ode mě utíkali..,“ žehrala mladá žena. „Ukradli mi peněženku, ve které jsem
měla docela dost peněz, vybírala
jsem totiž na složenky a nájem.
Kromě nové občanky, jejímž
majitelem jsem byla tři hodiny,
mi zmizely další doklady. Jsem
teď úplně bez koruny, protože
se k nim bez dokladů nedostanu.
Vůbec nevím, co mám dělat a ten
trapas na magistrátě, až tam půjdu
během jediného týdne vyřizovat
podruhé novou občanku a znovu

podstoupit celé to martyrium, na
to se vůbec netěším...“
Kdo takto nebyl alespoň jednou okraden, nepochopí, jaké
trable takto poškozenému
člověku nastávají. V takových
chvílích je člověk vděčný i za
tu sebemenší pomoc. „Ještěže
i v Prostějově žijí slušní lidé,
protože jsem neměla ani na
jízdenku, byla jsem nucena poprosit paní prodavačku z pečiva
na vlakovém nádraží o půjčení
dvacetikoruny. Moc děkuji
a až příště přijedu, tak ji určitě
vrátím. Slibuji a touto cestou
moc děkuji. Chci poděkovat
i policistům. Po oznámení mě
vyzvali, ať se dostavím na
služebnu, ale když jsem jim
vysvětlila, že jsem invalida a že
na Újezd asi nezvládnu dojít,
přijeli pro mě. To bych tedy
nečekala. A vůbec se chovali
moc hezky a lidsky korektně,“
vyloudila alespoň chabý úsměv
na své tváři Jana Vysloužilová.

Policie na otázku Večerníku
případ krádeže potvrdila.
„O peněženku s celým obsahem
přišla v pondělí šestého ledna
v
pozdních
odpoledních
hodinách třiatřicetiletá žena.
Tu měla v boční kapse zimní
bundy. Neznámý pachatel
jí peněženku v nestřeženém
okamžiku ukradl. Žena v ní
kromě peněz měla i osobní
doklady. Neznámý zloděj jí
způsobil škodu za pět tisíc
třista korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
„Tady se furt něco děje, nás
cikáni okradli už několikrát.
Na to pondělí si vzpomínám.
Chodila tady po hale plačící
žena o berlích, že ji někdo
okradl. Doufám, že ty chmatáky policie chytí, to je totiž
vrchol hyenismu,“ nebrala si
servítek prodavačka z trafiky
na hlavním nádraží.

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

A GRATULUJEME!!!

Tereza Marková
18. 1. 2014 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Barbora Piňosová
19. 1. 2014 49 cm 3,20 kg
Vranovice

Grace Rusičová
19. 1. 2014 51 cm 3,55 kg
Grygov

Klára Lexová
20. 1. 2014 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Nela Štanglová
21. 1. 2014 53 cm 4,15 kg
Brodek u Prostějova

Michal Kvapil
10. 1. 2014 51 cm 3,80 kg
Prostějov

Vojtěch Vaněk
19. 1. 2014 50 cm 3,20 kg
Plumlov

Vladimír Kvapil
20. 1. 2014 49 cm 3,20 kg
Otaslavice

Dominik Bílý
20. 1. 2014 49 cm 3,90 kg
Ochoz

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!

V Arkádě soutěžily modely aut dětí

Z NEMOCNICE ...

V loňském roce přibyly téměř tři stovky nových dárců krve VÝSLEDKY závodů měly být ZMANIPULOVANÉ!

Prostějov (Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny AGEL) Celkem 296 lidí si v loňském roce
dodalo odvahy a přišlo poprvé
darovat krev do Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL. Zdravotnické zařízení
loni přilákalo o 54 lidí více než
v roce 2012, kdy se mu podařilo
získat 242 prvodárců. Celkem
nyní eviduje prostějovská transfúzní stanice 2111 dárců, kteří
jsou ochotni a připraveni v případě akutního nedostatku některé z krevních skupin nejcennější
tekutinu darovat.
Přestože se nemocnici podařilo získat v loňském roce víc prvodárců,
není situace zdaleka ideální. Počty
prvodárců totiž nejsou schopny pokrýt nárůst odběrů a s tím spojenou
rostoucí spotřebu krve a plazmy.
Podle vedoucího lékaře prostějovské transfúzní stanice Jiřího Šlézara
je hlavním problémem klesající zájem mladých lidí o dárcovství krve
a plazmy. To může do budoucna
znamenat velký problém. Celková
dárcovská základna totiž postupně
stárne a mladí lidé o dárcovství krve
jeví menší zájem.
„Doba šla kupředu a došlo tak
k celkovému posunutí hodnot

Foto: archív Nemocnice Prostějov
mladých lidí. Řada z nich cestuje, často v takzvaných endemicky rizikových oblastech. Mnoho
mladých lidí trpí na různé alergie,
mají tetování či piercing, což je
často na určitou dobu vylučuje
z možného darování,“ vysvětluje
vedoucí lékař Jiří Šlézar.“ Svůj
vliv má na klesající počet dárců
i neochota některých zaměstnavatelů a firem uvolňovat své zaměstnance. „Ti pak mohou chodit
k odběrům pouze ve svém osobním volnu,“ jmenuje další z problémů lékař.

Přestože se nemocnici daří získávat nové prvodárce, bojuje
s klesajícím počtem pravidelných dárců, tedy těch, kteří darovali v posledních dvou letech
krev alespoň jedenkrát. „Udržet
počty odběru se nám daří se stále menším počtem pravidelných
dárců. Zvyšuje se tak frekvence
jejich odběrů a to na maximálně
přípustnou mez. Hledáme tak
nyní možnosti, jak mladé lidi
k darování krve a plazmy víc
motivovat,“ doplňuje MUDr. Jiří
Šlézar.

Celkem provedli zdravotníci transfúzního oddělení prostějovské nemocnice 3583 odběrů krve a 2102
odběrů plazmy. Mezi nejčastější
příčiny potřeby krve patří operace,
pooperační komplikace, dopravní
a jiné nehody, poruchy srážlivosti,
nádorová onemocnění nebo třeba
těžké porody. Jen pro představu, jeden pacient může během své léčby
spotřebovat krev až od třiceti dárců.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem lidem, kteří v uplynulém roce
přišli darovat krev či plazmu. Ať už
šlo o dárce pravidelné nebo dárce,
kteří přišli darovat nejcennější tekutinu poprvé. Velmi si jich vážíme,“
dodává vedoucí lékař
Bezpříspěvkovými dárci krve se
mohou stát lidé ve věku od 18 do
65 let. Pro darování krve musí být
naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně
odborný zdravotnický pracovník
přímo na pracovišti transfúzního
oddělení prostějovské nemocnice.
Den před odběrem by měl dárce
hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít
alkohol a ráno může lehce posnídat.
Více informací naleznou zájemci na webových stránkách
nemocnice: http://nemocniceprostejov.agel.cz/

Škola Dr. Horáka se zahalila do lešení
Zateplení budovy přijde na PĚTADVACET A PŮL MEGA

Prostějov/mik - Každý, kdo
prochází kolem budovy Základní školy v ulici Dr. Horáka, si toho zákonitě musel
všimnout. Budova se pomalu
ale jistě halí do lešení, naplno totiž začala ekonomicky
úsporná opatření na plášti celého objektu. V závěru minulého roku město uzavřelo smlouvu s vítěznou firmou vzešlou ze
zadávacího řízení.
„Předpokládaná hodnota díla
činila třicet milionů korun, vítěz výběrového řízení nabídl
cenu realizace za pětadvacet
milionů a jedno sto tisíc korun,“ poznamenal nejdůležitější fakt Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města

Prostějov, v jehož kompetenci
jsou investice města.
Přibližně čtyři sta tisíc korun
pak mají činit celkové náklady
stavebního dozoru, inženýrské
činnosti a koordinace bezpečnosti práce. Na tuto akci je přislíbena státní dotace z Operačního programu životního prostředí
ve výši patnáct milionů korun,
v rozpočtu města je pro úsporná
opatření na budově školy vyhrazena částka čtrnáct milionů
korun. „Dotace bude připsána
Investice zahájena. Lešení brzy obklopí všechny budovy školy v ulipostupně na účet města až po
ci Dr. Horáka. Jejich zateplení má v budoucnu přinést obrovské úspory
dokončení stavebních prací a po
městské pokladně.
Foto: Magistrát města Prostějova
předložení již uhrazených faktur
finančními prostředky ze strany rozpočtové opatření z fondu re- zajištění akce,“ dodal primátor
města. Z tohoto důvodu jsme do- zerv a rozvoje ve výši jedenácti statutárního města Prostějov Miporučili zastupitelstvu schválit a půl milionu korun pro finanční roslav Pišťák.

Hojná účast. Soutěže RC modelů v prostějovské Arkádě se v sobotu 18. ledna zúčastnilo
celkem pětadvacet závodníků.
Foto: Ivana Zatloukalová
Prostějov/mls - Hodně ošemetná záležitost. Na organizátory akce, která se konala
v sobotu 18. ledna v prostějovské Arkádě,
se snesla pořádná dávka kritiky. „Byl to nechutný podraz dospělých na děti, pro který
nemám slov! Doufám, že se za to pořadatelé
budou stydět hodně dlouhou dobu,“ rozčilovala se maminka šestiletého Matyáška,
který se závodů zúčastnil. Organizátoři se
brání tím, že celkové výsledky měla na svědomí porota, která rozhodovala o přidělení
trestných bodů...
Závodů modelů aut se zúčastnilo celkem pětadvacet dětí, část z nich tvořili malí závodníci
z prostějovského dětského domova. Soutěžilo
se ve dvou kolech, v první jízdě rozhodoval čas,
v tom druhém zručnost. Podle některých rodičů ale byly hodnotné ceny rozděleny ještě před
tím, než první model auta vyjel na trať.
„K údivu všech skončil na druhém místě kluk
z dětského domova. Přitom v první jízdě patřil
k těm nejpomalejším a závod zručnosti vůbec
nedojel. Zvítězil chlapec, kterému to asi dědeček domluvil s pořadatelem, s nímž se po celou

dobu závodu bavili. Soutěž jsem bedlivě sledovala a nejlepší ze všech určitě nebyl,“ práskla do
redakce Večerníku Ivana Zatloukalová, maminka šestiletého Matyáška, který se klání rovněž
zúčastnil.
Konečné výsledky ji však notně dopálily. „Syn
měl druhý nejlepší čas a jízdu zručnosti zvládl bez chyb. Bezprostředně po ní ho chválili
i samotní pořadatelé. To se o ostatních určitě
nedalo říci. Jaký byl náš šok, když jsme se na
závěr dozvěděli, že Matyáš skončil až osmý...,“
nechápala Ivana Zatloukalová. Podle ní je takové jednání vůči dětem, které se hodně snažily,
obzvláště podlé. Organizátoři soutěže veškeré
pochybení popírají s tím, že o počtu bodů pro
jednotlivé závodníky rozhodovala trojčlenná
porota. „Moc mě mrzí, pokud to paní Zatloukalová takto vnímá. Mohu jen zopakovat, že
o konečných výsledcích rozhodovali tři porotci, kteří měli právo udělovat trestné body. Od
toho tam ta porota byla. Byla to akce pro děti a
za tím, že se soutěžilo férově, si jako pořadatel
stojím,“ reagoval pro Večerníku Kamil Hrubý
z pořádajícího prostějovského RC Drift Teamu.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
HRÁT PRO OBJEDNÁVKU
Y
V
E
T
E
Ž
MŮ
PŘEDPLATNÉHO
HODINY
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
V BAZÉNU

nalistujte stranu 21

Co, kdy, kde, kam ...?
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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
Půjčovnarehabilitačníchakompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
V úterý 28. ledna 2014 u příležitosti Mezinárodního dne mobilizace proti jaderné válce pro vás
připravuje ICM Prostějov den
internetu zdarma. Přijít můžete
od 14.00 do 17.00 hodin.
VČELÍ FARMA JELÍNEK
pořádá včelařské odpoledne dne
1. února 2014 ve 14:00 hod
v Obecním domě Dětkovice.
Tel.: 582 357 199, 777 750 367
vcelifarmajelinek@seznam.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
úterý 28. ledna od 9.00 hodin - pokračuje pátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá knihovna“
Semtamník SONS
pondělí 27. ledna od 14.00 hod
- beseda „Zážitky z cest Světlany
Kostrunkové po Střední a Jižní
Číně a Tibetu“. Jedinečné vyprávění, doplněné fotografiemi a
suvenýry.
čtvrtek 30. ledna - 13.00 až
16.00 - Pletení z pedigu v klubovně SONS.

Do 28. ledna 2014 máte možnost shlédnout výstavu: ABSTRAKTNÍ TVORBA Miroslava Dofka. Výstava je otevřena
denně od 9 do 13 hodin, při filmových projekcích a večerních
klubových akcích dle programu
klubu DUHA. Prohlídku výstavy
je možné dohodnout i mimo uvedenou dobu.

REKONDICE V ROCE 2014.
Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
v Prostějově, pořádá i letos rekondiční pobyt na Horní Bečvě
v hotelu Cherry. Termín: 23.29.června 2014. Bližší informace a přihlášky p. Pařízek, mobil
739 513 405. Akce se mohou zúčastnit i nečlenové našeho svazu.

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.

TJ Sokol Čelechovice pořádá tradiční - Zimní putování
z Čelechovic do Čelechovic přes
vrchol Kosíře v sobotu 1. února
2014, start 9:00 - 11:00 v sokolovně v Čelechovicích na Hané.

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a
prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí od 15 do 17 hodin. Na
tyto herny není nutné se hlásit
předem.
Individuální výživové poradenství - poradenství s výživovou poradkyní dle objednání.
Večerní kurzy efektivního rodičovství pro pokročilé - pokračovací kurzy pro absolventy
kurzu efektivního rodičovství dle
rozpisu.
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se z kapacitních
důvodů přihlásit předem.

TJ SOKOL ČECHOVICE oddíl kopené pořádá: VELKÉ
SPORTOVNÍ PLESY
v sobotu 1.2., 15.2. a 1.3.2014 v
Sokolovně. Zahájení 20.00 hod.
1.2., 15.2. hraje k tanci a poslechu TYRKYS M.Přikryla a 1.3.
NOVIOS P. Kožnárka. Předprodej zahájen v sokolovně 28.1.,
29.1. a 30.1.2014 od 16.00 do
18.00 hod. Příp. doprodej každou
další středu 16.00 - 18.00 hod. Srdečně zvou pořadatelé.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne
18.2.2014 ve 14.00 hod. členskou schůzi, která se koná v Národním domě, Vojáčkovo nám.1.
Dále zve své členy i nečleny na
zájezd 1.3.2014 do Maďarska
- Mosonmagyaróvár - termální
lázně. Jste srdečně zváni. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na
tel.č. 588 008 095, 724 706 773.
Obecní úřad Určice si vás
dovoluje pozvat na XXII. společenský ples v sobotu 1. února
2014 ve 20:00 hod. v sokolovně
v Určicích.
Zvême vás všeckê na náš bál.
Bôde 22. února 2014 v kostelecké sokolovně, začne o osmi hodinách večir. Všeckê vás srdečně
zvó hanáci ze sóborô Kosíř.

TJ SOKOL ČECHOVICE oddíl kopané ve spolupráci s MŠ
a ZŠ Čechovice pořádají DĚTSKÝ KARNEVAL dne 2.2. a
2.3.2014 v Sokolovně. Začátek
akce od 14.00 hod. Vstupenky
lze zakoupit 27.1. - 31.1.2014
v ZŠ Čechovice a od 24.2. do
28.2.2014 v MŠ Čechovice. Srdečně zvou pořadatelé.
MUZEUM PROSTĚJOVSKA
Do 2. února 2014 probíhá výstava „pokojíčky našich babiček“ Špalíček, Úprkova 18

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost

úterý 28.1. 09.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 29.1. 17.00 - 18.00 hodin
pátek 31.1. 17.30 - 18.30 hodin
neděle 2.2. 14.00 - 16.00 hodin

TIP Večerníku
DEN S JIŘÍM
WOLKEREM

KDY: čtvrtek 30. ledna, 10:00 až 16:00 a 19:00 hodin
KDE: Gymnázium Jiřího Wolkera, Městské divadlo
Prostějov, Divadlo Point
Tento čtvrtek 30. ledna 2014 si
připomeneme 115. výročí vzniku Gymnázia Jiřího Wolkera
a zároveň v Městském divadle
a studentském Divadle Point
uctíme 90. výročí úmrtí básníka Jiřího Wolkera.
Už devadesát let uplynulo od
úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků naší země, prostějovského rodáka Jiřího Wolkera
a dokonce sto patnáct let je tomu
od založení gymnázia nesoucí
jméno mladého poety. K této příležitosti se od 10:00 do 16:00 hodin konají v prostorách gymnázia
oslavy, na něž jsou zváni absolventi, žáci školy i návštěvníci
z řad široké veřejnosti. Zájemci si
budou moci prohlédnout veškeré
prostory gymnázia a prezentace
zaměřené na historii i současné
zaměření prestižní prostějovské
školy.
Vzpomínat na prostějovského básníka se bude i od 19:00
hodin ve zdejším Městském
divadle, na programu je pro-

Foto: internet
stějovská premiéra komorní
opery Pramen na motivy dramatu Jiřího Wolkera. A okolo
něj se bude všechno točit i ve
studentském Divadle Point na
Olomoucké ulici. To divákům
nabídne netradiční pohled na
osobnost mladého básníka ve
slavnostní derniéře veleúspěšného představení Nahý Wolker.
Přijďte zavzpomínat na slavného rodáka a dopřejte si výjimečný kulturní zážitek.

Město přispělo

na chodník u Zlaté brány

cha v Prostějově“ naší společnosti ZLATÁ BRÁNA,
s.r.o. byl realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějov, které
poskytlo příspěvek na opravu ve výši 200 000 Kč.
Prostějov/red - Projekt opraMgr. Adolf Vlk
jednatel
va „komunikace a chodníku
ZLATÁ BRÁNA s.r.o
na náměstí Svatopluka Če-

V Olomouckém kraji mírně vzrostl počet

pojistných podvodů, podvádí se zde ale nejméně
Olomoucký kraj/red - V Olomouckém kraji detektivové
České pojišťovny odhalili
v loňském roce pojistné podvody ve výši 10,1 milionu
korun. Oproti roku 2012 to
znamená pouze mírný nárůst
o 0,5 milionu korun. Ve srovnání s ostatními kraji je však
tato částka podprůměrná
a Olomoucký kraj se tak řadí
mezi tři kraje s nejmenším

objemem pojistných podvodů. V celé republice byly
přitom loni odhaleny pojistné podvody za 437 milionů
korun.
„Nejčastěji se klienti snaží pojišťovny obelhávat v oblasti autopojištění a dále pak v případě
odpovědnostního a životního
pojištění. Zajímavostí uplynulého roku je, že ačkoliv Českou republiku zasáhly rozsáhlé

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...
Rudolf Klimek 1922 Myslejovice
Ladislav Piliš 1935
Lešany
Marta Zmeškalová 1928 Ondratice
Zdenka Navrátilová 1926
Křenůvky
Michal Linha 1974
Prostějov
Jiří Hakl 1939
Lipová

Ing. Ĺudovít Pelikán 1929 Prostějov
Jaroslav Žampach 1923 Prostějov
Anežka Bučková 1928 Tvorovice
Ladislav Mrtvý 1942
Dědina
Ludmila Štrajtová 1925 Prostějov
Božena Krejčiříková 1923 Hrubčice
Alois Rak 1944
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 27. ledna 2014
Zdeněk Kovář 1952 Prostějov
Jan Nedělník 1955 Smržice
Josef Madej 1940 Dobrochov
Středa 29. ledna 2014
Jaromír Žvátora 1930 Brodek u Konice
Jaroslav Buchta 1926 Ivaň
Čtvrtek 30. ledna 2014
Františka Kalandrová 1923 Hrdibořice

11.45 Obřadní síň Prostějov
13.00 Obřadní síň Mlýnská
13.15 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
13.00 kostel Hrdibořice

www.vecernikpv.cz

povodně i vichřice, lidé tyto
přírodní kalamity zneužívali
k podvodům podstatně méně,
než bylo obvyklé v minulosti,“
říká Jaromír Kaděra, ředitel
útvaru vyšetřování a interní
bezpečnosti České pojišťovny.
Největší podíl na objemu odhalených pojistných podvodů
má již dlouhodobě hlavní město Praha. Důvodem je jednak
velikost sídla a také působení

větších organizovaných skupin. V Praze vloni detektivové
České pojišťovny zachránili
o 23,4 milionu korun více než v
roce 2012. K nárůstu podvodné
činnosti však došlo i v dalších
regionech, nejvíce ve Středočeském a Ústeckém kraji.
„K meziročnímu nárůstu objemu odhalených pojistných podvodů vloni došlo hned v devíti
ze čtrnácti krajů České republi-

ky. Dokonce 85procentní nárůst
jsme pak zaznamenali v rámci
Ústeckého kraje. Zatímco
v roce 2012 zde byly odhaleny
pojistné podvody ve výši 15,4
milionu korun, vloni zde naši
detektivové odhalili pojistné
podvody za 28,5 milionu,“
dodává Jaromír Kaděra. Naopak nejméně podvádějí lidé ve
Zlínském kraji, na Vysočině
a v Olomouckém kraji.

Rozklikávací rozpočet

města Prostějova na webu

Prostějov/red - Statutární
město Prostějov jako jedno
z prvních měst Olomouckého kraje zavede od 1. února
2014 aplikaci „Rozklikávací
rozpočet.“ Jedná se o efektivní a moderní nástroj určený
nejen občanům a institucím
města, ale i všem zastupitelům
a orgánům města pro reálné a interaktivní sledování
hospodaření města Prostějova.
„Aplikace přinese všem zúčastněným složkám přehlednou,
srozumitelnou a moderní webovou formu prezentace relevant-

ních, konsolidovaných, historických i aktuálních ekonomických
dat z informačních systémů
firmy
GORDIC.
Umožní
sledovat hospodaření města
z různých úhlů pohledu rozpočtu
a účetnictví. Jednoduchou interaktivní formou bude zobrazovat
aktuální stav a vývoj rozpočtu
a realizace příjmů, výdajů a financování,“ vysvětlil primátor
města Miroslav Pišťák.
V případě zamýšlené transparentnosti ekonomiky města
je připravena sada dynamických přehledů až do úrovně

odvětvového členění. K publikaci dat na webu města bude
docházet vždy až po řádné
kontrole a potvrzení kompetentními osobami. Prezentace
dat prostřednictvím libovolného
internetového prohlížeče bude
pro občany města Prostějova
elegantní, intuitivní a efektivní.
Aplikace umožní náhled i na data
z předchozích roků.
Pro přístup k informacím bude
možno využívat i moderních inteligentních mobilních zařízení,
jakými jsou například smartphony či tablety.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
T
Á
R
H
Y
V
PŘEDPLATNÉHO
MŮŽETE Y
volejte: 582 333 433,
HODIN
pište: inzerce@vecernikpv.cz
V BAZÉNU

nalistujte stranu 21

KINO METRO 70

KULTURNÍ KLUB DUHA

pondělí 27. ledna
17:30 Špinavý trik
americké drama
20:00 Klub poslední naděje
americké drama
úterý 28. ledna
17:30 Špinavý trik
20:00 Jeptiška
art film
středa 29. ledna
17:30 Špinavý trik
20:00 Klub poslední naděje
čtvrtek 30. ledna
17:30 Jack Ryan: V utajení
americký thriller
20:00 Krásno
česká černá komedie
pátek 31. ledna
17:30 Jack Ryan
20:00 Krásno
sobota 1. února
17:30 Jack Ryan: V utajení
20:00 Krásno
neděle 2. února
17:30 Jack Ryan: V utajení
20:00 Krásno

sobota 1. února
15:00 O hloupém Peciválovi
pásmo pohádek
17:30 Maturita
česká komedie
20:00 Maturita

APOLLO 13
pátek 31. ledna
20:00 Soul and Jack
Daniel´s honey party
sobota 1. února
20:00 Keep Rockin party!!!

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
čtvrtek 30. ledna
19:00 NAHÝ WOLKER
pátek 31. ledna
19:30 Divadelní ples
prostory Národního domu
neděle 2. února
17:00 Dnes Tančí

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 27. 1. DO 2. 2. 2014
014

TE
TELEFON
ELEFO 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. Večerní oblohu lze také pozorovat
ve středu v 17:30 hodin. Králem večerní oblohy je Jupiter. Měsíc je
v období novu a proto lze pozorovat též 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
31.1. Divadelní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
31.1. Reprezentační maturitní ples
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské
31.1. Myslivecký ples
KZ Čelčice
Čelčice
Okresní myslivecký spolek PV o.s.
1.2. II.Společný ples Cukrovaru Vrbátky a.s. a Skláren Moravia a.s.
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Cukrovar Vrbátky
1.2. Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
Reálné gymnázium Prostějov
1.2. Hanácký bál
Kulturní dům Kralice
Kralice
Klas Kralice
1.2. Společenský ples
Sokolovna Určice
Určice
OÚ Určice
1.2. Obecní ples
Kulturní dům Smržice
Smržice
Obec Smržice
1.2. Velký sportovní ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
Sokol Čechovice, odd. kopané

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: Plumlov
Dne: 10. 2. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:

ul. 9. května č. 477, 476, 475,
480, 481, 478.
Obec: Ptenský Dvorek chaty
Dne: 12. 2. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelé - chaty č. 254, 209,
193, 147, 30, 218, 73.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Výstavba cyklostezky do Žešova

pokračuje přípravou třetí etapy

Prostějov/red - Rada města na schůzi konané dne
21. ledna 2014 doporučila
zastupitelstvu schválit výkup
pozemků o celkové výměře
691 metrů čtverečních na
přípravu třetí etapy výstavby
cyklostezky do Žešova.
Město vykupuje pozemky, jež
jsou v současné době vedeny
jako orná půda, od soukromého
majitele za standardních podmínek. „Po několika jednáních
byl ze strany vlastníka vyjádřen
souhlas s cenou ve výši 300 korun za metr čtvereční,“ vyčíslil

Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora s tím, že celková
cena tak činí 207 300 korun.
Pozemky měly být původně
součástí až navazující čtvrté
etapy stavby cyklostezky v této
lokalitě. „Oproti původnímu
návrhu a na základě požadavku Dopravního inspektorátu
Policie ČR bude nutné provést
změnu ve způsobu ukončení cyklostezky ve třetí etapě
a bude nutné ji doplnit o návrh
přejezdu cyklistů přes silnici
II/433,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s absolventem RG a ZŠ, který se svým umem dokázal prosadit ve světové konkurenci - 2. díl

„PROSTĚJOV PATŘÍ MEZI NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ MĚSTA V ČR“
Architekt Aleš Javůrek vnímá i současné negativní trendy ve vývoji města

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. Přestože
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 p
proto se
svojí přítelkyní, která je rovněž architektkou,
chitektkou, „emigroval“ do
Austrálie. Druhá část exkluzivního rozhovoru pro Večerník se
točila zejména kolem prostějovské architektury i současných
itelství. Na závěr jsme krátčeských a světových trendů ve stavitelství.
ce zavzpomínalii na dobu studií na prostějovské „reálce“...
Martin Zaoral
Původně jste vystudoval stavební obor na VUT
v Brně. Proč jste se hned nehlásil na
architekturu? Co myslíte, že vám
„stavařina“ pro vaše současné uplatnění dala?
„Tuto otázku jsem již párkrát dostal,
a vždy ve mně vyvolá úsměv na rtech.
Zcela jasně si vzpomínám na den, kdy
jsem podával přihlášky na vysokou školu. Abych řekl pravdu, tak bych je asi
ani nikam neposlal, nebýt mojí mamky,
protože v sedmnácti letech se můj život
točil okolo naprosto jiných aktivit, než
bylo moje budoucí studium na ´vejšce´
a už vůbec jsem nepřemýšlel o architektuře, na kterou se dávala přihláška rok
dopředu kvůli talentovým zkouškám.
Několik dní před posledním termínem
přihlášek jsme si sedli ke stolu a vylučovací metodou jsme dospěli ke ´stavárně´.
Ze začátku jsem si myslel, že mi to moc
nepomohlo, ale potom jsem si uvědomil,
že začátky na architektuře pro mě nebyly
vůbec tak kruté jako pro klasické ´gympláky´. Velkým pozitivem je i fakt, že
jsem se na stejný problém mohl podívat
z obou stran a pochopit aspoň základy
obou profesí.“
Co si myslíte, že odlišuje
dobrou architekturu od té konfekční?
„Architektura se oproti designu
a ostatnímu výtvarnému umění liší

„To je velmi složitá otázka, na kterou se
neodvážím zcela odpovědět, ale bude
toho asi víc. Architektura není jenom
o architektech, velkou, téměř zásadní
úlohu na výsledný produkt má investor.
Není náhodou, že jedno ze základních
pravidel říká: Architektura je zrcadlem
celé společnosti a kultury.”
Co jako rodák říkáte na p
prostějovskou architekturu? Máte
M
v našem městě nějakou oblíbenou ulici, náměstí, stavbu, místo?

ěkolika zásadních aspektech a to
v několika
aprvé čas. Dům nebo byt si větje zaprvé
šina z nás pořizuje maximálně jednou za život, na rozdíl od oblečení,
auta,, atd. Pokud si uvědomíme, že
mto domě či bytě strávíme většinu
v tomto
ho života, tak by bylo rozumné dát
svého
uto rozhodnutí odpovídající důležitomuto
tost a nevybírat ho jako auto, nebo doce boty či tričko. Dobrá architektura
konce
ec neznamená, že dům je postaven
vůbec
jmodernějších drahých materiálů a
z nejmodernějších
ný designových výstřelků poslední
je plný
y. Měl by odpovídat životnímu stydoby.
živatelů, majitelé by měli myslet na
lu uživatelů,
ak se bude dům v budoucnu využíto, jak
vat - např. až děti odejdou, nebo jak
ho budou vytápět, atd. Drum významným fakhým
torem
m je místo. To je
vždyy jedinečné, počínaje
je polohou,
klimatem,
matem, výhledyy atd. Tedy
je jasné, že
verzální řeuniverzální
šení,, které nabízí předpřipravenéé projekty,
ude s velnebude
kou pravděpoností správdobností
né.”
Co současné české architektuře
ektuře chybí?

„Určitě se za ni nemusíme stydět.
Prostějov se může pyšnit mnoha nadprůměrnými stavbami. Jde například
o Národní dům od Jana Kotěry, obě
dvě vily pro bratry Kováříkovy od
Emila Králíka či Neherovu vilu od Antonína Navrátila.”
Co myslíte, že je předností

mezi ta nejpříjemnější města v České Republice. Má velmi jasnou
a čitelnou urbanistickou strukturu. Je tu
velmi dobrá orientace. V poslední době
se však bohužel ani Prostějovu nevyhnuly nešťastné trendy, které je možno
pozorovat v celé naší zemi. Mám na
mysli vylidňování středu města a výstavbu obrovských obchodních center
na jeho okraji. Vytváření satelitních
kolonií z katalogových domů, a s tím

spojená separace lidí podle sociální
a společenské úrovně. Na první pohled
se to nemusí jevit jako velký problém,
ale pokud se tento trend nezastaví, tak
se následky těchto kroků budou jen velmi těžce napravovat.”
Studoval jste i ve Skandinávii. Máte ve světě nějaké své
oblíbené město, které by bylo obdobně velké jako Prostějov?
A proč?
„Rok jsem studoval v Tampere (hned
vedle je Nokia), což je největší vnitrozemské město ve Finsku, které má
něco přes 200 000 obyvatel, a docela
mě překvapilo, jak se tam dokázali
vypořádat s velmi drsným klimatem
a příchodem tzv. digitálního věku.
Původně průmyslové město, zaměřené převážně na papírenství, přetransformovalo původní cihelné továrny
ve středu města na nové funkce a při-

„Za naši architekturu se nemusíme stydět,
Prostějov se může pyšnit nadprůměrnými stavbami.
Jde například o Národní dům, dva domy
pro bratry Kováříkovy či Neherovu vilu.“
Prostějovan v Austrálii Aleš Javůrek
nedá na své rodné město ani dopustit

tom si ponechalo panenskou přírodu
na perifériích. Historické budovy
byly opraveny a ponechány v původním stavu bez jakéhokoliv maskování či přikrášlování. Uvnitř těchto
staveb nebo ve vzniklých prolukách
bylo pouze použito současné tvarosloví. Na základě toho je zcela jasné
z jakého období jednotlivá vrstva
pochází a město jako takové vypráví
svůj příběh bez jediného slova. Je to
krásný příklad města, který se snaží
vytěžit z minima maximum.”
Jak vzpomínáte na studium
na prostějovské reálce. Co
vám toto studium dalo pro vaše další směřování?
„Na toto období vzpomínám snad
vůbec nejraději. Byla to krásná a relativně bezstarostná část mého života
a společně s kamarádem Radkem
Omelkou jsme i nadále nejaktivnějšími iniciátory třídních srazů. Na reálce
jsem rozhoně nepatřil k premiantům
třídy. Snažil jsem se držet průměru
a to mně nědělalo nějak zásadní problémy až na jazyky, ty jsem se musel učit,
i když to v té době nemělo příliš velké
výsledky.”
Kde byste se rád viděl za deset let?
„Chtěl bych mít svou vlastní praxi,
kterou bych uživil sebe, a v budoucnu
i svoji rodinu.”

kdo je

ing. et Ing. arch. aleš javůrek

Foto: archiv Aleše Javůrka

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.
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IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice
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Kontakt: 773 784 562 / email: práce@iffacility.cz
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27. ledna 2014

lední hokej
VÍTĚZNÉ DERBY!

Jestřábi otočili
zápas a Přerov
udolali v prodloužení
čtěte
na stranách

26 A 27

VOLEJBAL
„AGELKY NA TRŮNU“

BEZ PORÁŽKY
vyhrál Prostějov
základní část extraligy
čtěte
na stranách

FOTBALISTY 1.SK POSÍLÍ
MARTIN JIROUŠ!
Prostějov/tok

KLUBOVÉ VEDENÍ 1.SK PROSTĚJOV ODTAJNILO TĚSNĚ PŘED
UZÁVĚRKOU DNEŠNÍHO VYDÁNÍ VEČERNÍKU PRVNÍ VELKOU
POSILU S LIGOVÝMI ZKUŠENOSTMI. DO OFENZIVY PÁTÉHO TÝMU
MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY MÁ NAMÍŘENO MARTIN
JIROUŠ! SEDMADVACETILETÝ VYTÁHLÝ FORVARD MÁ ZA SEBOU
BOHATOU KARIÉRU V TUZEMSKÝCH PRVOLIGOVÝCH TÝMECH
VČETNĚ PRAŽSKÉ SPARTY, ZKUŠENOŠTI SBÍRAL I V ZAHRANIČÍ.
LIBERECKÝ ODCHOVANEC MĚŘÍCÍ BEZ PĚTI ČÍSEL DVA METRY SE
V ŠATNĚ PROSTĚJOVSKÉHO 1.SK OBJEVÍ POPRVÉ UŽ TUTO STŘEDU!

30 a 31

rozhovor
FOTBALOVÝ DOKTOR

Druhá část interview
s T. Křečkem, který
vyměnil kopačky za plášť
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

Sluší mu. Takto Martina Jirouše oblékl do prostějovského dresu Večerník, co nevidět jej obleče
i sám exsparťanský útočník.
Koláž Večerníku

více čtěte na straně 23!

Krok od cesty do nebe... Boxer Emil Kocvelda

32

UKONČIL KARIÉRU

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT
MŮŽETE
PŘEDPLATNÉHO
DINY
O
H
A
B
volejte: 582 333 433,
E
TŘ
U
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
N
É
V BAZ

Minulost. Takto se mohl Emil Kocvelda radovat z výhry nad Dominikem Dolinajem při souboji Prostějova s Dubnicí, nyní ohlásil
konec.
Foto: Jiří Možný

nalistujte stranu 21

volejbal

ČTVRTEK 30. 1.

17:00

ČESKÝ POHÁR – ODVETA SEMIFINÁLE

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 2. 2.

17:00

Zůstal před branou. Prostějovská jednička Tomáš Berdych postoupil na prvním grandslamovém turnaji
roku 2014, kterým bylo Australian Open v Melbourne, až do semifinále. V něm však už byl krátký na životní formu Švýcara Stanislase Wawrinku, který to nakonec dotáhl až k celkovému triumfu. To však byla
pro Berdycha i jeho přítelkyni Ester, jenž fandila v hledišti (na snímku ve výřezu), slabá útěcha. Tentokrát
to mohlo klapnout...
2x foto pro Večerník: Jiří Vojzola, Melbourne

Prostějov/jim - Tak to je
škoda... Mistr České republiky
z roku 2012, bronzový medailista z loňského domácího
šampionátu a vítěz české extraligy za minulou sezonu
2012/2013. To jsou největší
úspěchy, jichž v dresu BC DTJ
Prostějov dosáhl Emil Kocvelda. Nyní devětadvacetiletý
boxer k nim další již nepřidá.
Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům se totiž rozhodl ukončit kariéru!
Kocvelda ovšem jedním
dechem připouští, že to ještě

nemusí být definitivní krok.
Pokud by se jeho zdravotní
stav výrazně zlepšil, nevylučuje
za rok či dva návrat zpět do
ringu. „Rozmýšlel jsem se celý
rok. Trápily mě kolena, záda,
hlava, a když jde člověk na zápas pod prášky proti bolestem
hlavy, není to dobré,“ potvrdil
exkluzivně pro Večerník své rozhodnutí republikový šampion
z „devětašedesátky“, jenž se
pro aktuální ročník posunul o
váhovou kategorii výš, tedy do
„pětasedmdesátky“.
(dokončení na straně 29)

MATTONI NBL – 29. KOLO

ARIETE PROSTĚJOV
LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 1. 2.
NEDĚLE 2. 2.

14:00
10:00

LIGA JUNIORŮ U19 – 15. A 16. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BK OPAVA
ORLI PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

futsal

SOBOTA 1. 2.
NEDĚLE 2. 2.

08:00-19:00
10:00-18:30

ČTVRTÝ, RESP. TŘETÍ TURNAJ OKRESNÍ NADSTAVBY

1. TŘÍDA + 3. TŘÍDA + VETERÁNI
Hala v Němčicích nad Hanou, resp. Kostelci na Hané
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Prostějov/jim - Čtyři porážky
Jestřábů v pěti po sobě jdoucích zápasech nezůstaly bez
odezvy. Jak Večerník avizoval v minulém vydání, úterní
setkání týmu s generálním
manažerem „A“-mužstva Jaroslavem Luňákem vyústilo
hned v několik změn v hráčském i trenérském složení.

Těmi nejzásadnějšími jsou konec Martina Kužílka na pozici
asistenta hlavního trenéra Zachara. Ve funkci jej nahradil
sportovní manažer a mentální
kouč Jiří Vykoukal! Smlouva
byla ukončena i zdravotně indisponovanému Kumstátovi,
posilou se naopak stal útočník
Tomáš Sršeň mladší.

Přichází Tomáš Sršeň mladší,
naopak Kumstáta vyřadila vyhřezlá ploténka
Ten však může zasáhnout pouze
do zbytku základní části a play
off druhé ligy, případná baráž o
první ligu bude bez něj.
„Je třeba si uvědomit, že termíny
pro přestupy do baráže skončily
již dvanáctého prosince loňského roku, uzávěrka přestupů pro
play off je ale až třicátého ledna,“ vysvětlil Jaroslav Luňák
důvody, proč pětadvacetiletý
forvard zmešká vyvrcholení sezony.
Martin Kužílek tak po necelých
třech měsících u „áčka“ končí,
otázkou je i jeho další setrvání

coby kouče starších dorostenců. „Nechci o tom příliš mluvit,
rozhodnou jednání s panem Tomigou. Necítím při odchodu nic
negativního a klukům přeji, ať
jim to vyjde a postoupí,“ vzkázal
odvolaný asistent.
Mimoto se klub dohodl na ukončení smlouvy s Pavlem Kumstátem a marně lákal dalšího zkušeného beka. U Pavla nebyla
důvodem výkonnost, ale zdravotní stav, který mu nedovolil
nastoupit ani do jednoho lednového utkání, ba ani do tréninku.
(dokončení na straně 26)

exkluzivní rozhovory s trenérem Zacharem,
jeho novým asistentem Vykoukalem
a odcházející oporou Kumstátem
najdete na straně 23 dnešního vydání!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I poslední číslo prvního měsíce
nového roku vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ opět přináší veskrze populární klání, které i letos
najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně „poupravena“. Va-

ším 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 opětovně usilovat o další atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy

Správná odpověď z č. 3: na snímku byl dům z ulice
Netušilova 9. Vylosovaným výhercem, jenž získává
PRAVÝ MED v celkové hodnotě 400 Kč, který věnovala firma
LAHŮDKY JELÍNEK, se stal Karel Janěk, Bohumíra
Šmerala 11, Prostějov.
.Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
30. LEDNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2014.
Dnes se zápolí o ložní soupravu, kterou věnovala FIRMA PROFITEX, WOLKEROVA ULICE V PROSTĚJOVĚ



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

POPRVÉ BÁDÁME O KNIHU

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

PRODEJ KNIH A UČEBNIC PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ... ?

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

TIP
k obrazovce
JÁCHYME, HOĎ
HO DO STROJE!
FILM ČR (1974)

SOBOTA 1.2. 2014

21:15 HODIN
ATRAPA, BUFET, CUKR, ČINY, DÍLNA, HROT, CHATY,
KLOUB, KRACH, METR, NAHÁ, OHBÍ, OHEŇ, OVÁLY,
PELECHY, POPLETA, PROČ, PŘÍPŘEŽ, RAFT, RYTO,
ŠTYCH, TOFU, ÚHLAVA, VNAD, VNIVEČ, VRUT, ŽÁBY,
ŽALM, ŽERTY

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 30. LEDNA 2014, 14.00
hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „ZDRAVOTNÍHO“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Martina PLACHÁ, Sídl. Svobody 22, Prostějov,
která se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera
soutěže, jímž v minulém dějství byl premiérově SVĚT
ZDRAVÍ, sídlící v Olomoucké ulici! POUKAZ NA
NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč jej čeká 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, kteří si rádi něco přečtou...
Partnerem dalšího kola je totiž prodejna KNIHY FARNÍKOVÁ, která sídlí na Jiráskově náměstí v Prostějově.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2014.
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Režie: O. Lipský
Hrají: L. Sobota, M. Vančurová, V. Ferbasová, J. Dvořák,
V. Lohniský, L. Smoljak,
Z. Svěrák
Hlavním hrdinou je nesmělý
mládenec František Koudelka
(L. Sobota), který uvěří tomu,
že bude mít zaručený úspěch
v životě , bude-li se řídit kondiciogramem, „vědecky“ sestaveným přehledem svých šťastných
i kritických dní. Až po mnoha letech se dozví, že kondiciogram,
podle kterého žil, byl určen jeho
jmenovci. Mezitím však zažije
hodně perné chvíle a neskutečná dobrodružství...Dnes již
legendární komedie je jednou
z nejlepších, které byly u nás
v neveselých časech norma-

BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stočtyřiačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Petra Sokola. Regionální vyslanec víkendového kongresu jedné z někdejší
vládní strany ODS, která se momentálně ocitla v kritické situaci,
kandidoval na post místopředsedy strany a byť neuspěl, určitě
vstoupil do podvědomí veřejnosti.
V pozměněné podobě jej poznala
i celá řada našich čtenářů....
Z porce 413 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Eva MIČKOVÁ, Císařská
68, Brodek u Prostějova. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH PIZZ, které si poskládáte sami z těch nejrůznějšíchkousků!CenuvHODNOTĚ 500 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA PIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod. Graficky jsme mírně poupravili jednoho
známého tuzemského baviče, moderátora a herce, který zpočátku
uplynulého týdne navštívil Prostějov se svým představením...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stotřiačtyřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
30. LEDNA 2014, 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 3. ÚNORA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE TŘEBA CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ

I poslední číslo měsíce ledna
vám nabízí zápolení o zbrusu
zajímavou výhru. V rámci projektu nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž ani tentokrát
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 nyní zápolí o cenu
z CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ.
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 CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou tentokrát věnovalo
právě zmíněné CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 30. LEDNA
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla
znělo 8 - 5 - 8 - 4, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už
celkově stotřiatřicátou výherkyní
stala Blanka KUBÍČKOVÁ,
Slatinky, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU NA SORTIMENT LIBOVOLNĚ VYBRANÉHO ZBOŽÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou věnoval internetový
obchod BRYXI-SHOP.CZ,
jež byl partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
3. ÚNORA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste
se opět vrhli na nějakou tu
zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

lizace natočeny. Dala velkou
příležitost komikům nové generace - skutečně úspěšný filmový
start zde zahájili Josef Dvořák
a Luděk Sobota - ten se na dlouhá léta etabloval do rolí nesmělých až přihlouplých mládenců.
Úspěchu napomohl samozřejmě
i vynikající scénář, který rozvíjí
kaskádu komických situací,
a rovněž skvělá režie, která nevynechala jedinou příležitost
rozesmát diváka.

VÍCE NEJEN O TÉTO OBLÍBENÉ ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Kateřina Vasická, Krumsín 74.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Luxusní šperky
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 30. 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

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

Tel.: 606 922 838

Rostislavova
Rostislavova
8
8

Prodej 1+1, ul. Okružní, PV SLEVA: 490 000Kč
Pronájem 1+1 Dobrovského, PV 6200Kč/měs. vč. ink.
2+1 Havlíčkova, PV
3900Kč/měs. + ink.
2+1,lodžie, ul. Divišova, vl. vytápění
4800Kč/měs. + ink.
3+1, ul. Divišova, PV, vl. vytápění 6500Kč/měs. + ink.

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Prostějov, Máchova ul. Prodej RD 4+kk po rekonstrukci, terasa,
zahrádka s posezením. Zast. plocha 123 m2. Cena: Kč 2.499.000,Prodej nízkoenerget. RD na klíč Držovice.
Dokončení podkroví dle přání klienta.
Cena včetně pozemku od 4 mil. Kč.Info v RK.

Prostějov,Jezdeckául.ProdejRD3+1s garážíazahrádkous posezením
a udírnou. Plocha pozemku 255 m2.
Cena: Kč 1.890.000,Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané. CP 1163m2, veškeré inž. sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 100 000 Kč

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk po rekonstrukci. Zast. plocha
98 m2, zahrada 62 m2.
Cena: Kč 1.890.000,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

Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD/chalupy 3+1 s garáží, zast. plocha
123 m2, zahrada 505 m2.
Cena: Kč 435.000,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,-

GARÁŽ – PRODEJ:

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.

BYTY – PRONÁJEM:

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:

1+1, K.H. Kepky, DB, 40 m2, 5.patro
470.000,-Kč
2+1, Vrbátky, OV, 60 m2, 1. patro
500.000,-Kč
2
2+1, Podjezd, DB, 66 m , 3.patro, cihla
799.000,-Kč
2+1, Čelechovice na Hané, OV, 1.patro, 63 m2, cihla,
parkovací stání, oplocený pozemek
1.350.000,-Kč
3+1, Dobrovského, DB, 1.patro

3+1, B. Šmerala, DB, 7.patro, 86 m2
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro

999.000,-Kč

info o ceně v RK!
750.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
! ! ! NÁŠ TIP ! ! !
RD Vrahovice, 451 m2, 4+1, zahrada info o ceně v RK!

RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada 700.000,-Kč
RD Pěnčín, 2+1, 259 m2, nová střecha!
440.000,-Kč
RD Přemyslovice, 2+1, 223 m2, veranda, zahrada 280.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD Dzbel, 5+1, 454 m2, vhodný k bydlení i rekreaci 800.000,-Kč

RD Winklerova, 4+kk, 363 m2, garáž, zahrádka 2.060.000,-Kč
RD Smržice, vícegenerační dům, momentálně dispozičně
2x2+1 a 1+1, ale možnost změny, dvůr, zahrada, po částečné
rekonstrukci, DOPORUČUJEME!!!!
1.660.000,-Kč
PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY
O VÝMĚŘE 46 M2, 116 M2
prostory jsou po kompletní rekonstrukci
Cena pronájmu dohodou!!!
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Prodej RD 8+2 Slatinky - 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:
2+1 Dr.Horáka, se zahr.
5 tis.+ ink.
BYTY:

2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
3+1 DR Zahradní, Šumperk
1 mil.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 DR Rožnov p/R, po rekonstr.
1.150 tis.Kč
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
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
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , 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.
2.490 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení
3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.
5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice
330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč
650 tis.Kč, Raková - chalupa
640 tis.Kč
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m2
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.
2
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m
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

PLUMLOV RD, 7+1, luxusní
rodinné sídlo na
výjmečném místě
s výhledem na Plumlovskou přehradu, zast. plocha 170m2, zahrada
1035m2.
CENA: 6.190.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová.
CENA: 1.190.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné místo.
CENA: 700.000Kč.
HVOZD - RD
5+1, po částečné
rek., pozemek
celk. 830m2, dvě
koupelny, garáž, dva sklepy, prostorný
dvůr.
CENA: 690.000Kč.
PROSTĚJOV RD, prostorný s byty 3+1, 4+1 a 2+1,
garáže pro 3 vozy,
pozemek celk. 574m2, klidná a vyhledávaná lokalita.
CENA: 4.200.000Kč.
PLUMLOV RD, 6+1, prostorný, po rekonstrukci, garáž, všechny
ing. sítě, i k podnikání, zast. plocha
280m2, zahrada 426m2.
CENA: 2.990.000Kč.

www.reality-domino.cz

Volejte: 739 322 895
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata 4+1 Přemyslovice kolaudace 2002
790.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.300.000Kč
RD 5+2 Otaslavice
1.950.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
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

O S TAT N Í

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

30. 1. 2014
do 12.00 HODIN

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

www.
vecernikpv
.cz

Koupím byt 2+1 v OV, západní Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
část města. 777 602 873
605 011 310 i SMS
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Koupím RD se zahrádkou v PV
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.250.000 Kč nebo okolí do 20km. RK nevolat!
* BYT 3+1, Okružní
1.350.000 Kč 722 539 880
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.450.000 Kč
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč Pronájem nebytových prostor v těsné
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč blízkosti centra města Pv. 200m2, vč.
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč sociálního zařízení a malé kanceláře,
* PRONÁJ. 1+1,zahrada,PV 6.200/měs. k dispozici od února. Tel.: 777 325 258
* PRONÁJ. 3+1,Olomouc 8.000/měs.
Pronajmu byty 1+1, 45m2, zreIng. Marie Vymazalová, 774 421 818
konstruovaný, částečně vybaven.
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 490.000 Kč Cena 6 500 Kč/měs.+ ink. a 2+kk,
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč 65m2, kompletně vybavený. Cena
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč 8 500 Kč/měs.+ink. v RD v Pv na ul.
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč Puškinova. Klidná lokalita. K dispo* BYT 3+1, K.Svolinského1.250.000 Kč zici sklep i velká zahrada za domem.
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč Domácí mazlíček po dohodě. Mož* RD 4+kk, Cholina,rek. 1.770.000 Kč nost nastěhování ihned.
Více info na tel.: 775 650 060
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč
petr.vencovsky@gmail.com
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
www.puskinova.cz
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byt 1+1, 2+1 sídl.Hloučela, Svobody
Pronájem bytu 2+1, 70 m2 v RD v Pv.
* byt 3+1, po rekonstrukci
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
Kompletně zařízený. Cena 4 850 Kč +
* Byt 2+1 v okolí nemocnice
ink. Okrasná zahrada. Tel.: 582 360 184
* menší zahradu v PV a okolí
* větší byt nad 80 m2
Prodáme rychle vaši nemovitost.
WWW.VNB-REALITY.CZ
Tel. 774 421 818
Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spě- Koupíme byt 2+1 v okolí nemocchá. Tel.: 605 011 310 i SMS
nice. 774 101 818
Hledám ke koupi byt v Pv, vět- Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.
ší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte! 774 858 723
728 318 836
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
Pronajmu pěkný dům 2+1 ihned. Tel. 776 460 300
v Přemyslovicích. Majitel - tel.:
603 469 575
PRONAJMU zrekonstruovaný byt
3+1 Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
Koupím byt 2+1 po rekonstrukci, vč. ink./měs. 724 724 356
balkon, výtah, max. 3. posch., spr.
kout. Tel.: 723 319 868
Prodám RD 4+1 se zahradou v žádané lokalitě v PV. Tel.: 775 919 940
Pron. byt 1+1+ balk. Ul. Šlikova,
PV. Cihla, příz., po rek. 4 500 Kč +
ink. 604 820 358
Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966
Pronajmu byt 1+1 blízko centra, po
kompletní rekonstrukci. Cena 6 500 Kč.
Tel.: 777 680 309
Pronajmu garáž v Krasické ulici Koupím zahradu v okolí PV. Nejlév Prostějově. Tel.: 732 215 683
pe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658
Pronajmu byt 1+kk, střed Pv. Ihned volný. 5 500 Kč vč. ink. Tel.:
Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle 739 315 208. Volat po 15 hod.
kotelny) vhodná i jako sklad. Tel.:
602 532 316
Pronajmu nebytové prostory na
ul. Plumlovská vedle Úřadu práce,
Pronajmu 2+1 v PV, Olomoucká ul., po rekonstrukci. Tel.: 607 849 947
po rekonstr. 8.000 Kč vč. ink. Kauce
8.000 Kč. 606 929 830
Prodám RD v Pv, 4+1 a 2+1 s garáží. Vhodný pro bydlení i podnikání.
Pronajmu cihlový byt 2+1, ihned. Tel.: 606 953 141
Tel.: 725 075 470
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko.
Pronájem prodejny, Svatoplukova 38, Tel: 602 570 658
35m2 + skl. prostory nebo kanceláře
55m2. Cena dohodou. Tel.: 608 620 923 Hledáme pěkný byt 3+1nebo i větší,
nejlépe po rekonstrukci, tel.:
Pronajmu 2+kk,3+1.723 565 897
774 409 430
Prodám dvougenerační RD 4+1 Prodám byt 2+1 po rekonstrukci v PV,
a 1+1 se zahradou v Otaslavicích. cihla, blízko centra. Cena: 580 000 Kč.
Cena 1 950 000 Kč. Tel.: 737 563 847 Spěchá. Tel.: 605 011 310

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

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

www.
vecernikpv
.cz

REALITY

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

www.realitypolzer.cz
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Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

PRODÁM

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

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

46 let, karosář hledá práci ve svém
oboru. T.: 737 624 364

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

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
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
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
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

Kominické práce a frézování zadehtovaných komínových průduchů 150 Kč/m. T.: 602 481 262

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů

SEZNÁMENÍ

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

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

OZNÁMENÍ
Prostějovská škola izraelské sebeobrany Krav Maga - Kapap Mgr.
Miloše Tupého (8. Dan Tradiční
karate Shotokan a držitel certifikátů
vystavených izraelskými vojenskými instruktory) přijímá ženy i muže,
kteří se chtějí naučit účinným prvkům sebeobrany informace:
info@kravmagaprostejov.cz
http://www.kravmagaprostejov.cz/
Tel.: 724 300 235
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UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
31. ledna v 10.00 hodin

Přijmeme pracovníky/ce pro
chod nových poboček. Výdělek
18-35 000 Kč/měsíc. dle prac. zařazení. Praxe není podmínkou. Info
na tel. 731 979 998
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
telefonu - 731 132 398 Bc. Petra
Sosíková, popř. p. Petra Voglová
Hledám obchodní zástupce pro Olomoucký kraj. Po zapracování možnost
služebního vozidla. Tel.: 773 996 600
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
Firma H&D a.s., Olomoucká 37, Prostějov přijme do pracovního poměru:
- samostatnou účetní účtující ucelenou
agendu společnosti, která je členem
skupiny H&D. Dále přijme účetní,
nejlépe mladodůchodce pracující na
dohodu o provedení práce. Požadavky: víceletá praxe na pozici samostatné
účetní, zkušenosti s používáním účetních softwarových systémů, samostatnost, odpovědnost. Výhody: zázemí
tradiční a stabilní firmy, dobré finanční
ohodnocení. Kontakt: 582 305 607
- p. Ing. Pospíšil, 582 305 603 - pí. Daněčková nebo písemně na adresu firmy
nebo e-mailem: finance@hdas.cz

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

RŮZNÉ
Prodej palivového dříví. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

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
Prodám konzumní brambory. Cena
12 Kč/kg. Tel.: 607 816 893

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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Přijmeme kuchaře/kuchařku. Tel.:
777 729 149
Pronajmeme tři pracovní místa pro
manikérky a dvě pracovní místa
pro kadeřnice. Pouze s vlastním
ŽL, nízké měsíční náklady. Tel.:
731 115 250
Hledáme vhodného uchazeče na pozici: Provozní elektromechanik: Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý
provoz - harmonogram. Požadavky:
SŠ vzdělání. Praxe v oboru výhodou,
vyhl.50 § 6. Požadujeme: Pečlivost,
flexibilita, komunikativnost. Nekuřák
výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu. Strojní zámečník: Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz-harmonogram. Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe v oboru
výhodou, svářečský průkaz (svařování obloukem). Požadujeme: Pečlivost,
flexibilita, komunikativnost. Nekuřák
výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním
závodě, perspektivu. Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

ČTENÁŘSKÁ

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

rubriku
vzpomínky
najdete
na straně 22

AKCE 2+2

PRO MĚSÍC ÚNOR

I
C
R
E
Z
N
I
U
O
V
O
K
D
Á
Ř
PRO
N TEĎ A JEN TADY...!

: JE
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

a inzeráty
v
d
v
li
o
k
é
k
ja
i
s
e
jt
e
d
Za
o bonus
k
ja
te
á
k
s
zí
s
á
n
d
o
a
v
ad

*Akce platí již od pondělí 27. ledna 2014

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

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

Soutěž
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Začí
Nevá nám
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ příle hejte v e!
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SOUTĚŽ STARTUJE
KDYŽ MÁTE PLNOHODNOTNÉ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU,

BODUJETE HNED DVAKRÁT!
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás zkraje roku 2014 připravil ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ,
UTĚŽ, čímž
ím ocenit věrné čtenáře
hodláme nejen podpořit pozici nejčtenějšího regionálního periodika, ale především
a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát nějakou tu zajímavou a hodnotnou cenu.
ti dějství, přičemž v každém
é z nich
i h najdete
jd t
Jak jsme již avizovali, ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU je rozplánována do šesti
učit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak
tři otázky. Vaším úkolem bude správně vybrat z nabízených variant, odpovědi doručit
aximálně šest (předplatitelé dvanáct) bodíků.
čekat, zda-li se právě na vás usměje to štěstíčko. V každém kole můžete získat maximálně
d é rovnosti
ti proběhne
běh slosování.
l
á í
Tři z vás, kteří jich posbírají nejvíc, se mohou těšit na hodnotné ceny. V případě b
bodové
A to není všechno. Získané body se vám také započítají do celkového hodnocení všech soutěžících během půldruhého měsíce, z něhož
po skončení vzejde PATNÁCTKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH, která se podělí o HLAVNÍ CENY. Důležitou zprávou je také skutečnost, že do
soutěže se můžete zapojit kdykoliv. Čekají na vás totiž bonusové otázky s body navíc, s nimiž se dá případná ztráta kdykoliv dohnat!
A co víc, koho minula ježíškovská nadílka k předplatnému a má zaplacenou plnohodnotnou částku z daného období, získává za každou
správnou odpověď DVOJNÁSOBNÝ POČET BODŮ.
Všichni takoví abonenti budou NAVÍC v březnu zařazeni do SLOSOVÁNÍ O PĚT neméně ZAJÍMAVÝCH CEN!

A o co máte bojovat?
Ve hře bude například LET BALÓNEM, permanentní vstupenky na bazén či saunu do Městských lázní v Prostějově, ŽEHLÍCÍ
PRKNO, značková vína, SPORTOVNÍ BATOHY, tenisové zboží, SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA, hodnotné KOSMETICKÉ BALÍČKY,
permanentky na bowling i předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
A co bude HLAVNÍ VÝHRA? Na to si počkejte do příštího vydání...

Ti z vás, kteří nestihli naši
ježíškovskou nadílku, nemusí
smutnit. Je pro vás připravena
velká čtenářská soutěž, v níž vás
čekají nejen zvýhodněné
podmínky, ale kde máte šanci
VYHRÁT ROVNOU DVAKRÁT.
Soutěž má šest kol,
kde budete zodpovídat nejen
na otázky k našim 17. narozeninám,
které oslavíme v květnu letošního
roku a k nimž připravujeme jedno
velké PŘEKVAPENÍ!
Kdo správně
zodpoví nejvíce
našich dotazů,
má šanci vyhrát
hodnotné ceny.

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

K.VKOÍLZO: VVyhrajte DESET HODIN PLAVÁNÍ a čtení k tomu
1

V rámci čtenářské
čten
soutěže Večerníku, která v nejbližším období přinese mnoho zajímavého a těšit se můžete i na nějaké to překvapení, přicházíme za vámi s první trojicí otázek.
Úvodní dějství vytvořil kvíz, v němž jsme zabrousili do redakční historie, k současné politické garnituře i do hluboké minulosti našeho města. Nejen toto úvodní dějství, ale především příštích pět kol má skutečně ověřit vaše schopnosti a znalosti. Náročnost bude jen
stoupat... Čekat na vás ale budou i bonusové otázky, které vám pomohou dohnat případnou ztrátu, či definitivně se odtrhnout do vašich soupeřů. Připomínáme, že soutěž je pro
všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové zvýhodnění.
Takže neváhejte, právě se před vámi otevírá příležitost vyhrát některou z hodnotných cen,
které pro vás máme v redakci připraveny. Takže, s chutí do toho!

1. Kde jste mohli najít třetí sídlo
redakce Prostějovského Večerníku? e
vát
získá
a) Palacká ulice
b) Netušilova ulice
c) Budovcova ulice
body
Správ2. Jak se jmenuje primátor
né odpostatutárního města Prostějova? te
vědi, nebo třevá
a) Miroslav Pišťák získá
ba jen tipy nám zasíb) Jiří Pospíšil
lejte na e-mailovou adresu:
c) Jan Tesař
souteze@vecernikpv.cz, či telebod
fonujte na 582 333 433. Svůj anketní
3. Kdo byl stavitelem
lístek můžete také donést přímo do redakce
Národního domu v Prostějově?
v Olomoucké ulici, či jej poslat poštou. Čas na to máte
a) Otakar Pokorný získáváte
do čtvrtku 30. ledna 2014. Jména první trojice výherců zveb) Jan Kotěra
řejníme v příštím vydání, které vyjde v pondělí 3. února 2014.
c) Stanislav Sucharda
body
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TŘI OTÁZKY PRO
1. KOLO:
1

2

V úvodním klání můžete vyhrát...
1. cena: V.I.P. permanentní vstupenka na 10 hodin
do bazénu Městských lázní v Prostějově
plus půlroční předplatné Večerníku
2. cena: kniha s recepty Dr. Oetkera, 2 polštářky,
triko a zástěra
3. cena: značkové víno

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

Sport, vzpomínky

Kostelečtí kušisté doma excelovali

VZPOMÍNKY
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 30. ledna 2014
uplyne 1. výročí úmrtí
paní Věry VENCOVSKÉ.
Stále vzpomíná manžel,
syn a vnuci s rodinami.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 30. ledna 2014
tomu bude už smutných
21 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

Dne 31. ledna 2014
vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka
a babička paní
Františka JANČÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci bolest
zůstává a vzpomínání.

Dne 30. ledna 2014
by se dožil 90 let náš
milovaný tatínek, dědeček,
tchán a pradědeček
pan Drahoslav ŽONDRA
z Pivína.
S láskou vzpomínají
dcery Dana, Blanka
a syn Drahoslav s rodinami.

Dne 30. ledna 2014
vzpomeneme 15. výročí
od úmrtí
paní Libuše ŘEZNÍKOVÉ
z Prostějova.
Vzpomíná dcera Martina
a vnuk Ondřej.

Dne 27. ledna 2014
vzpomínáme
nedožitých 64 let pana
Dušana FROHNA st.
Vzpomíná dcera
Erika s rodinou.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim V režii závodníků Savany KK Kostelec na Hané se vyvíjel třetí závod
domácího halového poháru ve střelbě z polní kuše. Zpět do startovního
pelotonu se navrátili Jan, Jaroslava
a Hana Nedělníkovi, kteří získali první, druhé a čtvrté místo, na
jedničku s hvězdičkou se pak vedlo kosteleckým talentům. Z těsné
výhry se totiž mezi kadety radoval
Lukáš Andrés, hned za ním se umístila Karolína Hynková.
O nejkvalitnější výkon dne se v městské sportovní hale postarali vítězové
mužské a ženské kategorie. Mezi
muži nastřílel 581 bodů Jan Nedělník,
jenž se vyrovnanými výkony odpoutal
od všech soupeřů, mezi ženami pak
náskok z výborně zvládnuté úvodní
poloviny udržela Sabina Kubesová.
Hned za členkou Střeleckého klubu
Suché Lazce skončila Jaroslava Nedělníková, jíž naopak patřil závěr.
I díky němu triumfovala v těsném
souboji o druhé místo, když nastřádala
vyšší počet centrových desítek. Těsně
pod stupni vítězů se umístila Hana
Nedělníková, která se také při druhých

třiceti šípech výrazně zlepšila. Páté
místo mezi muži získal Jiří Složil.
I veteránské souboje přinesly napínavou podívanou. Otrokovický Zdeněk
Janda totiž nakonec vyhrál o pouhý
jeden bod před opavským Václavem
Losertem, po slabší druhé polovině
jako třetí s mírnou ztrátou dokončil
závod František Sedláček. Na prvenství mu nakonec chybělo jen pět bodů.
Velkou radost připravili kosteleckému
oddílu také kadeti. Na startu sice kvůli
zranění ruky chyběl Dominik Fifka,
zastoupila ho však zbývající domácí
dvojice. Lukáš Andrés vedl již po první
polovině šípů a svůj náskok uhájil, na
nečekané druhé místo se pak dokázala
protlačit Karolína Hynková. Začínající
střelkyně potvrdila vzestup výkonnosti
a v těsné bitvě přetlačila i Františka Nemochovského z Otrokovic, na stříbrnou
pozici se protlačila o pouhý jeden bod.
O jediný bod naopak zaostala za dosažením pětisetbodové hranice, tu jako
jedinou mezi mladíky překonal Andrés.
Do kostelecké haly se střelci vrátí opět
v sobotu 15. února a poté ještě o dva
týdny později, následně přijde na řadu
mistrovství republiky v Otrokovicích.

Výsledky
Kostelecké halovky:
Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 581 bodů
(290+291), 2. Dalibor Lhotský (Opava) 576 b. (290+286), 3. František
Baborák (Světí) 573 b. (282+291),
5. Jiří Složil (Savana Kostelec) 525
b. (262+263).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché
Lazce) 581 b. (294+287), 2. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec)
579 b. (287+292), 3. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 579 b. (288+291),
4. Hana Nedělníková (Savana Kostelec) 568 b. (279+289).
Senioři: 1. Zdeněk Janda (Otrokovice) 551 b. (277+274), 2. Václav Losert
(Opava) 550 b. (275+275), 3. František Sedláček (Savana Kostelec)
545 b. (277+268).
Junioři: 1. Jan Krejča (Otrokovice)
540 b. (277+263).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 502 b.
(256+246), 2. Karolína Hynková
(oba Savana Kostelec na Hané) 499
b. (248+251), 3. František Nemochovský (Otrokovice) 498 b. (254+244).

Korfbaloví dorostenci zdolali aktuálního mistra

Dne 29. ledna 2014
by se dožil 70 let
pan Karel POLÁK
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové Josef,
Milan, Tomáš a Michal
s rodinami.

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji
neměl rád, jež umí odpouštět
a tolik milovat, každého potěší,
tak měkce pohladí, jediná na
světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší
vzpomínka, Ta bytost nejdražší
- to byla maminka.

V neděli 26. ledna 2014
uplynuly 2 přesmutné roky
od náhlé smrti naší
milované manželky,
maminky a babičky paní
Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František,
syn Petr s rodinou,
dcera Pavlína s rodinou
a sestry s rodinami.
Děkujeme všem, kteří ji znali
a měli rádi
a vzpomenou s námi.

Dne 31. ledna 2014
si připomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček,
pan Alois KOPECKÝ
ze Stínavy.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcery
Yveta a Dáša s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

S bolestí v srdci už 4. rok
vzpomínáme na milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa ŠVECE
z Prostějova,
který nás opustil
29. ledna 2010.
Těm, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka a dcera s rodinou.

Světlo věčné ať ji svítí aťť
odpočívá v pokoji.

Děkujeme Všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naší
milovanou maminkou, babičkou a prababičkou paní
Zdenkou NAVRÁTILOVOU
dne 22. ledna 2014.
Velké díky za květinové dary,
také pohřební službě
p. Makového
a paní Komárkové za proslov
ve smuteční obřadní síni.
Dcera Miloslava s rodinou.

vzpomeňte na
zesnulé
a připomeňte je
Dne 29. ledna 2014
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí pana
Františka SMÉKALA
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Smékalová a Dvorská.

www.vecernikpv.cz

Prostějov/jim - Dva nejlepší týmy
letošního ročníku korfbalové extraligy dorostu si uprostřed ledna
daly dostaveníčko v Prostějově.
V prostorách tělocvičny Reálného gymnázia přivítali hráči domácího SK RG hosty ze Znojma
a Modrých slonů se nezalekli.
Obhájce titulu dokonce na Hané
padl, první z dvojice duelů skončil totiž výhrou Prostějova 22:18.
Družstvo vedené Martinem Uherkem si díky tomu pojistilo druhé
místo v tabulce, na vedoucí Znojmo ztrácí i nadále šest bodů.
Úvodní zápas měl od počátku vysoké tempo a oba týmy jej rozjely
přesnou střelbou, takže již po třech
minutách platilo skóre 2:2. Od této
chvíle se střelecky více dařilo domácím, kteří po velmi vydařených
kombinacích několikrát skórovali
do zcela otevřené obrany.
„Znojmo naopak tradičně hrozilo
přes asistenci a bezchybné zakončení nabídnutých šancí. Přesto se
nám hlavně v prvním poločase dařilo držet soupeře v obraně na uzdě
a i přes výškový handicap jsme většinu soubojů pod košem doskakovali my. Navíc se nám povedlo řadu
útoků Znojma přerušit naším ziskem
míče,“ těšilo prostějovského kouče
Martina Uherku, že se jeho hráči dokázali úspěšně postavit i vedoucímu
týmu soutěže.
Druhý poločas se podobal tomu
prvnímu, na straně domácích se ale
projevilo, že děvčata nastoupila pouhé tři hodiny po návratu z týdenního
lyžařského kurzu. „Na naší straně začaly hlavně děvčatům docházet síly.
S blížícím se koncem a rostoucí únavou jsme nevyužili některé vyložené
šance, takže soupeř dostal šanci se
přiblížil na čtyři koše. Ovšem závěr
jsme si pohlídali a mohli jsme tak

slavit první porážku Znojma v sezóně,“ upozornil na velký úspěch svého
týmu a ukončení desetizápasové vítězné série soupeře Uherka.

SK RG Prostějov
- Modří Sloni Znojmo
22:18 (14:8)
Sestava a koše Prostějova:
Vyroubal 8, T. Marek 5, Francová, Lorencová - Galíček 3, M. Marek, Havlová 4, Křížková. Střídal: Šnajdr 1.
Trenér: Martin Uherka.
Pro druhé utkání dostala v domácím
dresu prostor zcela pozměněná sestava, cílem bylo dát všem možnost
poznat, jak vypadá hra proti silnému
soupeři. „Prakticky se dá říct, že až
na dva hráče odehrál celý zápas tým
starších žáků proti loňskému mistru
dorostenecké ligy. Navíc únava děvčat už byla v tomto utkání viditelná
a citelná,“ uvědomoval si Uherka
s tím, že se to mimo jiné projevovalo
na ztrátě koncentrace.
Prostějovské naděje přesto bojovaly
statečně a od trenéra si vysloužily pochvalu. Třeba za to, že i přes výškový
rozdíl a zkušeného soupeře se jim
dařilo doskočit nebo získat míč. Byli
to ale hosté, kdo směřoval za výhrou.
„V útoku, pokud se nám podařila některá z trénovaných kombinací, jsme
také vyloženě nepropadli. Přesto bylo
od začátku jasné, kdo si z tohoto zápasu odnese dva body,“ vypozoroval
Uherka. A výsledek 11:23 to dokládá.

známým I přátelům
široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

S dvojicí duelů byl ale spokojen, radost mu udělala hra i úvodní výsledek. „Šlo o tradičně prestižní zápasy,
které mají náboj, rychlost a kvalitu.
Věděl jsem, že to budou těžké zápasy
– zvláště poté, co byla děvčata čerstvě po návratu z lyžařského kurzu.
Přesto jsme chtěli hlavně první zápas
vyhrát, abychom si sobě ale i soupeři
dokázali, že na něj máme,“ bilancoval prostějovský kouč po skončení
obou střetnutí.
Velmi spokojen byl s přístupem hráčů k prvnímu zápasu, potěšila ho
perfektní koncentrace, dobrá střelba
a proměňování vyložených šance,
v obraně pak dostatečná eliminace
útočné hry soupeře. „Hlavně děvčata podala statečný výkon. Co se týká
druhého utkání, tak jsem byl velmi
potěšen hrou některých hráčů, kteří
obvykle v základní sestavě nebývají, ale výrazně si o ni řekli. Všem
hráčům patří poděkovaní za hru a radost, kterou mi udělali. Cílem je zisk
titulu,“ vyhlásil bez alibismu Martin
Uherka.

SK RG Prostějov
- Modří Sloni Znojmo
11:23 (5:9)
Sestava a koše Prostějova:
Šnajdr, Rieger, Havlová 4, Vyroubalová - Štefák 2, M. Marek, Francová
2, Lorencová. Střídali: Vyroubal 2,
T. Marek 1, Galíček, Křížková.
Trenér: Martin Uherka.

Průběžná tabulka
dorostenecké extraligy:
1. Znojmo Modří Sloni
12
11 0
2. SK RG Prostějov
12
8
0
3. PKC Náchod
10
5
0
4. KC - ZŠ Šenov
8
2
0
5. KCC Sokol České Budějovice 10
0
0

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!

Kdo měl rád,vzpomene,
kdo miloval, nezapomene….

Dne 30. ledna 2014
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní
Ludmily VINCOURKOVÉ.
Z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina. Nikdy na Tebe
nezapomeneme.
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PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

volejte: 582 333 433,
MŮŽETE VYHRÁT
t!
ě
p
z
u
n
a
HODINY
tr
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
s
ť se o
a
r
v
U
N
ZÉ
A
B
V

Judisté přivezli stříbro a bronz

Česká Třebová, Prostějov/jim –
Velmi úspěšně dopadla pro oddíl
juda Sokola I Prostějov Velká
cena České Třebové. Pavel Burget
nestačil ve své kategorii pouze na
jednoho soupeře a získal stříbro,
Stanislav Macák pak sice zaváhal hned na úvod, vybojoval však
nakonec také cenný kov, když
skončil třetí. Matyáš Roubík s
Davidem Dvořákem se také probili mezi nejlepší a neměli daleko
k bronzu, nakonec se ale museli
spokojit s pátou příčkou.
Do České Třebové přijelo v sobotu
18. ledna změřit své síly celkem tři
sta dvacet benjamínků a žáků z České republiky i Slovenska. Z prostějovské výpravy si nejlépe vedli již
zmínění Burget s Macákem, kteří
jsou v příštích letech velkým příslibem pro žákovské kategorie.
Blízko medaili byli také Matyáš
Roubík mezi mladšími žáky a o den
později David Dvořák mezi dorostenci. Roubík ve váze do 38 kilogramů bezkonkurenčně prošel do boje
o postup do finále, kde však narazil
na o rok staršího soupeře a po skončení časového limitu prohrál těs-

Zazářili. Zpět domů se prostějovští mladíci vrátili s dvěma medailemi.
Foto: Judo Sokol I Prostějov
ným výsledkem. Na svého soupeře vé kategorie, dále se mu ale dařilo.
pak nestačil ani v boji o třetí místo, Nejprve vyhrál úspěšnou technikou
přesto skončil na velice cenném dě- v postoji před skončením časového
leném pátém místě. Mladý judista limitu, poté se mu podařilo nasadit
tak prokázal, že patří mezi kandidáty svému soupeři škrcení, díky kterému
na Pohár České Republiky.
soupeř vzdal zápas před časovým liMezi dorostenci reprezentoval ju- mitem. Těmito výkony se Dvořák
distický oddíl Sokol I Prostějov dostal do boje o bronzovou příčku,
pouze David Dvořák ve váze do 66 kde však již neuspěl. Byla tak z toho
kilogramů. V prvním zápase neu- dělená pátá pozice a výborný start
spěl s pozdějším vítězem této váho- do nové sezóny.

Hokej, fotbal

Večerník vyzpovídal trojici hlavních aktérů změn v LHK Jestřábi během uplynulého týdne

„JIRKA SE STARÁ O OBRÁNCE, JÁ SI ŘÍDÍM ÚTOK,“
prozradil rozdělení kompetencí hlavní trenér Petr Zachar

Prostějov - Mohlo se stát, že se Poruba v sestavě
s Davidem Zacharem stane v tomto ročníku osudovým klubem Petra Zachara. Po říjnové domácí porážce právě s tímto mužstvem dostal Petr Zachar možnost přesunout se z pozice asistenta na post hlavního
kouče, po sérii nevydařených vystoupení korunovaných druhou domácí prohrou s Porubou nastaly další
změny v realizačním týmu. Tentokrát se však týkaly
pouze pozice asistenta.
Jiří Možný
Martina Kužílka nahradil Jiří Vykoukal. Projevila se výměna asistentů v praxi?
„Nechtěl bych to příliš komentovat. Jirka je tam v pozici asistenta
víceméně už od začátku, co s námi
v zápasech pracoval, a teď to pokračovalo dál.“
Takže žádná změna nenastala?
„Máme rozdělené kompetence. Jirka se více stará o obránce – do toho
mu nezasahuju – já si víceméně
řídím útok. Nejde o zodpovědnost,
ale o to, že spolu konzultujeme tréninky obránců, co by měli dělat, na
co by se měli zaměřit. Druhá věc je,
že se v zápasech nemusím starat o
obránce a mohu se hlavně věnovat
našim útočníkům.“
Mužstvo posílil Tomáš
Sršeň mladší, co si od něj
slibujete?
„Naskytla se možnost ho vzít. Byl
vždy takovým trošku drzým hráčem, takové budeme potřebovat,
abychom se dostali do brankoviště,

spolu mluvíme o škole, o rodině.
On by to ale určitě nezpůsobil. Do
utkání ani nenastoupil, byl mezi náhradníky. Údajně jeho poslední výkony neodpovídaly jeho kvalitám,
takže seděl. My jsme sice prohráli,
ale prohru jsme si zavinili sami tím,
co jsme
předvedli v závěru.“
j
Byl středeční výkon v Hodoníně jiný?
„V zápasech, co jsme prohráli,
jsme podali lepší výkon. Kluci vyzvládali jsme osobní souboje. To je padali trošku unaveně, ale musel
to,, co našim hráčům chybí.“
jsem jim poděkovat, protože se o to
Je někomu ze stávajícího opravdu porvali a nechali tam svoje
kádru podobný?
Foto: archiv Večerníku
srdíčko a vybojovali to, i když se
„Právě že moc takových hráčů nemáme...“
Vznikla tak zajímavá
situace, že vy trénujete
syna současného kouče Poruby
a Tomáš Sršeň starší zase vede
právě vašeho syna Davida...
„Nijak speciálně to nevnímám.
Můj syn je tam už od začátku sezony, on je tam hlavně kvůli studiu
a já to vůbec neřeším. Měli jsme pokračující kouč Jestřábů PETR ZACHAR
možnost dát ho do více klubů na o poslední posile do ofenzivních řad
severní Moravě, ale on studuje
Poruba také zaváhala,
v Ostravě a zvolili jsme nakonec tolik nedařilo. Zdálo se, že nám tromůže to přinést větší klid?
Sarezu (HC RT Torax Poruba, dří- chu chybí kyslík.“
ve Sareza Ostrava - pozn. autora).
Nebude to větší zásah „Je to spíše otázka pro diváky, PoruTo jsme nějak neřešili. Já tu zítra
do mužstva, když Sršeň ba totiž po Novém roce pouze jednemusím být, stejně jako Tomáš bude moci hrát play off, ale ba- nou bodovala za tři body. Bohudík
soutěž je tak vyrovnaná a můžete
nemusí být zítra trenérem Sarezy. ráž už ne?
Takový je život.“
„Domnívám se, že ne, protože prohrát s kýmkoliv, že ztratila ve
Vnímal jste to i tak, že v baráži můžete třikrát prohrát a stále Valašském Meziříčí, doma s Břecprávě David mohl přispět postupujete, ale když prohrajete tři- laví, my zase v prodloužení v Orlok tomu, že na lavičce Jestřábů krát v play off, tak vypadnete. Prvně vé. Ukazuje to, že žádný soupeř se
skončíte?
musíme přejít do play off, pak se nemůže podcenit. Každý bod, který
získáváte navíc, ale bude výhodou a
„Vůbec jsme se nebavili, my se můžeme bavit o baráži.“
zvýší sebevědomí.“
o hokeji bavíme minimálně, spíše

„Byl vždy trošku drzým hráčem.
Takové budeme potřebovat, abychom
se dostali do brankoviště. To je totiž,
to co pořád našim hráčům chybí...“

Jiří Vykoukal: „Zodpovědnost za výkony máme všichni“
Prostějov - Nejprve zastával pozici mentálního kouče a vedl jeden trénink obránců, poté převzal funkci
sportovního manažera, začal se účastnit více tréninků a domácích zápasů Jestřábů, od minulého týdne
se pak Jiří Vykoukal stal oficiálním asistentem Petra
Zachara, takže bude osobně přítomen na všech prostějovských zápasech a prakticky každém tréninku.
Jiří Možný
Změní se pro vás něco
oproti tomu, na co jste
byl zvyklý?
„Budu při všech zápasech, co budeme hrát, a při většině tréninků,
to je samozřejmostí. Myslím si, že
zodpovědnost za výkony máme
všichni a co se týče samotného dělení funkcí, budu se více koncentrovat
na hru obránců a chyby v defenzivní
činnosti. Bylo to rozhodnutí pana
majitele, budu se snažit všechny
funkce skloubit dohromady.“
Nebudete ve skutečnosti
právě vy hlavním koučem?
„Ne, určitě ne. Pan Zachar svou
funkci plní dobře a rozhodnutí se
týká jen pozice asistentů.“
Kvůli zdravotním problémům v mužstvu
skončil Pavel Kumstát, jak jste
viděl jeho přínos pro mužstvo?
„U Pavla byl problém v kondici,
neměl natrénováno. Neúčast v letní
přípravě byla na ledě trošku znát, je
to však zkušený hráč s dobrou rozehrávkou, takového beka bychom
potřebovali. Mysleli jsme si, že to o
Vánocích dotrénuje a bude na pozici
první obrany, ale přišla smůla a jeho
zranění.“
V obraně nyní oplývá
zkušenostmi jen Jiří Po-
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lák. Nemůže to být v play off na
škodu?
„Měli jsme rozjednaného jednoho kvalitního obránce z první ligy,
ale nakonec jsme se nedomluvili.
Tým, který nám ho měl zapůjčit,
totiž nedostal náhradu ze Slovenska, se kterou počítal. Jednalo se
o dalšího zkušeného beka nad třicet
let, to se ale nepovedlo. Teď už se se
složením asi nebude nic dělat, beků
máme dost. Jde spíše o to, aby hráči
v zápasech předvedli to, co předvádí
na tréninku. Tam jsou jejich výkony
excelentní, ale v zápase pod tlakem
očekávání výsledků zatím nedosahují svých možností.“
Zdá se, že branek již
tolik neinkasujete a spíše se nedaří v útoku. Můžete být
tedy s defenzivou spokojenější než
dříve?
„Paradoxně jsme teď měli tři dobré
zápasy ve Vsetíně, doma s Technikou a doma s Porubou, kdy jsme
měli navrch, tlačili jsme je, měli jsme
šance. Naopak ve středu v Hodoníně jsme šancí moc neměli a naše hra
byla spíše horší než v zápasech před
tím. Hodonín byl lepší, přesto jsme
ten zápas nakonec vyhráli. Tyto věci
bývají někdy ve sportu úsměvné,
že když se vám daří, ale prohrajete,
tak je všechno špatné, naopak když
špatně hrajete, ale vyhrajete, tak se
říká, jak zápas byl parádní. Jsme

Foto: archiv Večerníku
spokojeni, že góly nedostáváme, zaklepu to na dřevo, aby nám to vydrželo. Doufám, že našim útočníkům
se podaří proměňovat šance, které
si vytvoří. Zaplaťpánbůh ale, že si
je vytváří.“
Takže ty těsné výsledky
na obě strany jsou jen
o náhodě?
„Ve sportu potřebujete štěstí, musíte mu ale jít naproti. Zapracovat na
tréninku a pak i v zápase, nebýt ale
z ničeho 'uprděný', je to jen hokej.
V prohraných zápasech jsme měli
šance, snažili jsme se to ale vyšperkovat až zbytečnou nahrávku, nebyl
tam potřebný důraz do brány. Na
těchto věcech pracujeme, je to ale
především o osobní zodpovědnosti
hráče, ten sám musí tyto věci dělat.
Trenér tam není od toho, aby k těmto věcem hráče nutil, v této kategorii
a v těchto letech to musí mít hráči
v sobě zakódované.“
Novou tváří týmu je
Tomáš Sršeň mladší.
Proč jste si vybrali právě jeho?
„Hledali jsme důraznějšího hráče do
předbrankových prostorů, s vyšší po-

stavou, s vyšší váhou, protože víme,
že našim útočníkům trošku chybí
váha, výška i důraz. Tomáš má hokejové přednosti na vysoké úrovni, dokáže být otrava před bránou, důrazný
do brankoviště, máloco si nechá líbit.
Jeden až dva takoví hráči by se nám
do týmu hodili. Jednoho teď máme,
doufejme, že se nám vše podaří papírově vyřídit, aby mohl v sobotu (do
derby s Přerovem – pozn. autora)
nastoupit. Budeme spoléhat právě na
jeho důraz a dovednosti, které má.“
Nový útočník přichází z
krajského přeboru. To
je na tom skutečně až tak dobře?
„Až zápasy ho prověří, na tréninku
ale vypadal dobře. Ještě jsme oslovili Luboše Korhoně, který hraje
v Anglii, ale vzhledem k tomu, že se
tam jeho rodina usadila a má docela
vydařenou sezonu, tak se nechtěl
vracet. To je také typ hráče, který by
se nám hodil. Měli jsme tak ve hře
ještě jednoho beka a několik útočníků, nepodařilo se to ale dotáhnout.
Hráči z první ligy moc do druhé
nechtějí, takže jsme sáhli po tom,
o kom si myslíme, že by nám v důrazu mohl pomoci.“
Platí, že Tomáš Sršeň
může být k dispozici
pro zbytek základní části a play
off, nikoliv však pro případnou
baráž?
„Je to tak. Hráči, kteří teď přijdou,
nebudou mít odehraný potřebný
počet zápasů, který opravňuje ke
startu v baráži, opravdu tedy budou
moci hrát pouze v play off a ne v baráži. Tak daleko se teď ale nedívám,
dívám se na další zápasy, které nás
čekají. Je jich ještě spousta v základní části, potom budeme řešit situaci,
která nastane.“

Na úvod schytalo „eskáčko“ BŮRA
Fotbalisté Prostějova podlehli divizním Hranicím
SK Hranice na Moravě

1.SK Prostějov

5:2
(3:1)

Branky: 5., 37. Šimíček, 23. Orava, 62. Pančochář, 87. Žoch 6. T. Machálek, 75. Hirsch

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš (46. Klimeš) – Krejčíř, Pavlík (46. Soušek), Hloch,
Studený (46. Pančochář) – Hirsch, Zelenka (46. Petržela),
Mazouch, Fládr (46. M. Machálek) – Krč, T. Machálek (46.
Zatloukal). Trenér: František Jura.
Hranice na Moravě/tok - Poměrně nabitý týden mají za sebou fotbalisté 1. SK Prostějov. Načali jej
přesně před týdnem v posilovně
Sportcentra, v pondělí a čtvrtek
šly další dvě skupiny na zdravotní testy a v sobotu absolvovali za
silného mrazu první přípravné
utkání v Hranicích na Moravě.
Mrazivé sobotní dopoledne bylo
v Hranicích ještě mrazivější a nesměle vycházející slunce doplnil poletující sníh, takže místní „umělka“
byla spíše bílá než zelená. To samozřejmě nahrávalo domácímu týmu
hrajícímu ze zabezpečené obrany na
brejky. Trenér Jura poslal do prvního
poločasu standardní sestavu, v níž
chyběl na levém beku Aleš Rus, pomalu navyšující tréninkové dávky.
V základní jedenáctce tak na tomto
postu nastoupil Filip Studený.
Podobné pocity měla nejen hrstka
diváků, ale i hráči, přičemž domácí
se rozehřáli přece jen rychleji. Trochu jim k tomu pomohl Krejčíř,
který „namazal“ soupeři, a Šimíček

už v 5. minutě otevřel skóre - 1:0.
Minutu nato srovnal po pěkném
Hirschově centru zprava Tomáš
Machálek – 1:1. O chvíli později
mohli ale jít po další chybě hostující obrany domácí znovu do vedení,
Burešovi ovšem pomohla tyč. Hosté si vytvořili místy drtivou převahu,
Fládr se Zelenkou nestačili rozehrávat rohové kopy, při nichž několikrát
dobře hlavičkoval Krejčíř, skóre se
ale měnilo na druhé straně - po nedůslednostech prostějovské obrany
šla mužstva do kabin za stavu 3:1

pro domácí. Výsledek ale mohl být
přesně opačný, Machálek šel třikrát
sám na brankáře, jeho uspěchané
zakončení ale k dalším gólům nevedlo.
Do druhého poločasu se obměnila
polovina sestavy, trenér Jura dal
příležitost mladíkům z juniorky
(nastoupil i jmenovec útočníka Machálka Milan). Místo věčně klouzajícího Pavlíka se postavil do obrany
Soušek, který si stejně jako jeho spoluhráči vzadu pořádně „mákl“, protože prvních patnáct minut se hrálo
pouze před Klimešovou bránou. Po
hodině hry hasila obrana hostí jeden
z rychlých útoků domácích faulem a
z nařízeného přímého kopu zvýšil Jan
Pančochář (starší bratr Josefa) na 4:1.
Hirsch patnáct minut před koncem
snížil a mohl zařídit i penaltu, kdyby
ovšem velmi ostrý skluz na něj sudí
odpískal. V samém závěru ještě Hranice zvýšily na konečných 5:2.
Tuto sobotu budou mít prostějovští fotbalisté příležitost na reparát,
svěřenci kouče Jury se představí
na hřišti druholigového Frýdku-Místku.

František JURA - 1. SK Prostějov:
„S pětigólovým přídělem se těžko smiřujete, zvláště při vědomí, že výsledek mohl být klidně přesně obrácený... To bychom ovšem museli využívat
šance, kterých jsme si především v prvním poločase vypracovali dostatek,
a naopak hrát mnohem zodpovědněji v obraně, neboť tři góly jsme soupeři doslova darovali. O přestávce jsem vyměnil šest hráčů, kteří se pak
čtvrthodinky sehrávali, poté jsme měli opět víc ze hry, škoda neodpískané
penalty. Každopádně přístup hráčů k utkání se musí do příště rapidně zlepšit,
abychom ve Frýdku-Místku obstáli.“

Fotbalisté absolvovali zdravotní testy

Prostějov/tok - Ještě před prvním přípravným zápasem a po
trénincích nejen na umělé trávě, ale také v posilovně Sportcentra, zaměřeného spíše na
regeneraci, absolvovali všichni
hráči současného kádru 1. SK
Prostějov zdravotní testy na
Sportovní klinice Agel v areálu
prostějovské nemocnice.
Ve třech turnusech se tam vystřídali všichni hráči současného kádru, na každého měli pracovníci
vyhrazeny více než dvě hodiny.
Borci dostali během této doby
pořádně zabrat, například na speciální podložce testovali stabilitu
a při pěti opakovaných výskocích dynamickou sílu, na závěr je
čekala nejobtížnější procedura,
kterou je tzv. běžecký ergometr.

„Zde je testována nejen maximální zátěž vypovídající o aktuální fyzické připravenosti, ale dá
se usuzovat i na morálně-volní
vlastnosti a psychické rozpoložení. Je totiž možné už na maximum nejít, ´zabalit to´, nebo se
naopak vyhecovat i přes danou
mez,“ prozradil Večerníku k tomuto vyšetření vedoucí centra
Radim Šlachta.
Na výsledky je samozřejmě
velmi zvědavý trenér František
Jura, právě dnes, tj. v pondělí
27. ledna, proběhne s vedením
kliniky souhrnná interpretace.
„Vyskytují se velmi zajímavé výsledky, které musíme prokonzultovat, abychom věděli, jak s hráči pracovat dál,“ poznamenal
kouč. „V případě nepříznivých

výsledků doporučujeme ještě
i dvě další kontrolní vyšetření,
která definitivně problém potvrdí
nebo naopak ukáží, že šlo pouze
o momentální indispozici,“ vysvětlil dále Šlachta.
Při obou zmiňovaných vyšetřeních Večerník s objektivem zastihl lídra mužstva Lukáše Zelenku.
„Tahle vyšetření znám, takže
jsem věděl, co mě čeká, proto
jsem se připravoval přes Vánoce
opravdu zodpovědně,“ reagoval
s úsměvem Lukáš mezi jednotlivými vyšetřeními. „Přesto se
nikdo v tomto ročním období
určitým váhovým výkyvům nevyhne, tak jsem zvědav, jak na
tom doopravdy jsem,“ doplnil
a už spěchal do dalších dveří moderní budovy.

O góly 1.SK se má starat JIROUŠ
Prostějov/tok - Liberecký odchovanec Martin Jirouš, který se
stal první velkou zimní posilou
třetiligového týmu Prostějova, je
předurčen vyhrávat v šestnáctce
hlavičkového souboje, na svou
výšku si ale velmi dobře rozumí
s balonem. Generální sportovní manažer a kouč „A“-týmu
František Jura si od něj hodně
slibuje...
Jirouš po hostování v druholigové Čáslavi a krátkém intermezzu
v nejvyšší soutěži v dresu Příbrami se nejvíce zviditelnil během

hostování v rovněž druholigovém
Sokolově, kde v sezóně 2008/2009
kraloval střelcům této soutěže
s osmnácti góly. Tímto počinem
si v létě 2009 vysloužil přestup do
pražské Sparty, v letenském klubu
se ale trvaleji neprosadil do užšího
kádru a víceméně tak hrával pouze
za rezervní mužstvo. V lepším případě jej Sparta téměř permanentně
posílala na hostování (postupně opět
Příbram, Dukla Praha, Olomouc
a v minulé sezóně Bohemians
1905). Loni v létě se Martin Jirouš
rozhodl nasbírat zkušenosti v zahraničí a během podzimní části oblékal
dres rakouského celku Wiener SK,
který hraje tamější třetí divizi. Ve

středu 29. ledna se ale objeví v šatně
prostějovského „eskáčka“...
„Od Martina očekáváme samozřejmě střeleckou produktivitu,“ poznamenal k nové akvizici František
Jura, generální sportovní manažer
a trenér. „Během podzimu jsme si
dokázali vytvořit spoustu gólových
příležitostí, ale opakovaně jsme
tyto šance nebyli schopni proměňovat. Martin je typ útočníka, který
by se měl prosazovat především
v šestnáctce soupeře. Jeho využití
ale vidíme také v přechodové fázi,
a dále bude jistě platným hráčem
při bránění standardních situací,“
vyjmenoval Jura očekávaný přínos
pro prostějovský klub.

„MOHL BYCH BÝT NA STŘÍDAČCE ASPOŇ JAKO TALISMAN“
Prostějov - Šestnáct zápasů s bilancí jedné asistence, dvou plusových bodů, osmnácti trestných minut
a podílu na třinácti tříbodových výhrách a třech jednobodových porážkách stihl v letošní sezoně odehrát v dresu prostějovských Jestřábů Pavel Kumstát.
Sedmatřicetiletý bek s bohatými zkušenostmi z české
i slovenské extraligy naskočil do týmu na konci října
a snažil se navázat na své výkony z předešlého ročníku, na přelomu roku mu však vypověděly poslušnost
záda a přetrvávající bolesti mu nedovolily až do dnešních dnů vrátit se zpět do přípravy. S klubem se tak
dohodl na ukončení smlouvy, věří však, že se jeho stav
zlepší a dostane ještě šanci pomoci spoluhráčům.
Jiří Možný
Opravdu končíte coby
hráč Jestřábů?
„Před týdnem jsme se dohodli, že
pokud bych nemohl delší dobu
trénovat, tak bychom ukončili
smlouvu, ale byli bychom nadále
v kontaktu a jakmile by se to zlepšilo a pokud by byl ještě zájem,
tak bychom smlouvu obnovili.
Čas ale běží a člověk zjišťuje, že
nebude tak jednoduché se do toho
vrátit. Celý leden jsem netrénoval
a dohodli jsme se na ukončení
k 31. lednu. Bylo by ode mě nefér

brát peníze, když nehraji. Přeji
klukům, ať to dotáhnou na postup.
Hokejově na to mají a jsou tu vytvořené profesionální podmínky.
Snad jim to vyjde. Ať už se mnou,
nebo beze mě.“
Takže vaše působení v týmu
může ještě pokračovat?
„Ano, nic není definitivně uzavřeno.
Stále jsem ale v nejistotě a nechci
to uspěchat. Záleží, zda pak bude
ze strany vedení stále zájem po výkonech, které jsem předváděl. Jirka
Vykoukal mi řekl že pokud se to
zlepší, chtěl by, abych potrénoval a v
závěru sezony mohl nastoupit.“

Pavel Kumstát věří, že mu tělo ještě dovolí vrátit se zpět na led

A jaký je váš aktuální
zdravotní stav?
„Mírně se to zlepšilo, problémem je
ale rychle
utíkající čas...“
y
Byl jste spokojen s výkony,
které jste na ledě podával?
„Bylo znát, že jsem netrénoval
v létě. Zpočátku jsem se do toho hůře
dostával a za dva měsíce jsem se do
toho pořádně nedostal. Cítil jsem se
pak už dobře, hrálo se ale na čtyři
lajny, tak jsem nedostával tolik šancí.
Loni jsem byl na ledě pořád a bylo
to nesrovnatelné, čekal jsem ale od
sebe víc a že se do toho dostanu dříve. Navíc jsem zvyklý hrát stabilně
s někým, za dva měsíce se ale vedle
mě vystřídalo tolik hráčů v obraně i
útoku. Je to maličkost, moc to ale nepřidá. Až jsem začal věřit tomu, že se
to lepší, tak přišlo zranění. Chtěl jsem
totiž přes Vánoce potrénovat, stalo se
mi ale toto se zády.“
Jak se vám to přihodilo?
„Stalo se to při tréninku. Asi
mě už dříve ofouklo a lehce jsem
začal cítit záda, za chvíli jsem si
ale ani nemohl zavázat brusle. Byl
jsem tak tři dny doma, chodil jsem

na obstřiky do nemocnice, ale nepomohlo to. Došlo to až tak daleko,
že jsem nemohl chodit a musel jsem
si zavolat sanitku, která mě odvezla
na pohotovost. Týden včetně Silvestra jsem tak strávil v nemocnici
na kapačkách, po pěti dnech jsem
už chodil a po deseti mě konečně
pustili domů. Jedenkrát denně jsem
pak ještě docházel na kapačky a od
té dobyy se to zatím moc nezlepšilo.“
Byl jste na pokoji sám?
„Ne, měl jsem tam kolegu,
který utrpěl vážnější úraz a byl tam
podstatně déle. Padli jsme si do oka
a byl zklamaný, když jsem pak odcházel. Přeji mu brzké uzdravení.“
Zkoušel jste již zlehka trénovat?
„Nezkoušel jsem nic. Chodím plavat
a do Kroměříže k fyzioterapeutovi
Zdeňku Novotnému, který působil i
u fotbalové reprezentace. Říkal mi, že
pokud to budu lehce cítit, ať to trochu
rozhýbávám, ale že nemám nic uspěchat, protože by se mi to mohlo vrátit.
Může to trvat tři dny, ale i tři měsíce,
což jsem tlumočil i trenérům. Play off
se ale blíží a bez tréninku bych nebyl

pasy svých spoluhráčů alespoň
moc platný.
atný.
ý Domluvili jjsme se tedy
z hlediště?
takto. Čekal jsem, až to povolí,
„Viděl jsem pouze několik dobral jsem
m masti, prášky, zkoušel
mácích utkání. S Porubou
jsem cvičit.
vičit. Moc se to neto bylo vyrovnané a byla
mění, možná za týden ale
velká škoda, že Matouš
budu moci
oci trénovat.“
nevystřelil. Kdyby to
Měl jste již
dal, tak bychom vedli
dříve potío šest bodů a nedělaly
že se zády?
dy?
by se takové změny.
„Takové
„
é ne.“
Celou sezonu jsou
Měl jste
kluci pod tlakem,
možnost
jsou
sledovatt některé zá- Foto: archiv Večerníku

„Došlo to až tak daleko, že jsem nemohl
chodit a musel jsem si zavolat sanitku,
která mě odvezla na pohotovost. Týden
včetně Silvestra jsem strávil v nemocnici
na kapačkách, po pěti dnech jsem už chodil
a po deseti mě konečně pustili domů...“
zkušený hokejový obránce PAVEL KUMSTÁT
o svých útrapách se zády, které znamenají asi konec

ale na tto připraveni a v závěru to
zvládnou.“
zvládno
Co vám dělalo největší
radost?
„Těšila mě vítězství. Zpočátku jsem
očekávání, jak se do toho dobyl v oč
stanu, nnepřicházelo to ale. Byl jsem
tedy nat
natěšen, jak potrénuji, ale přišlo
toto zkla
zklamání. Jsem realista a vím, že
když ne
nebudu trénovat, nemůžu ani
hrát. M
Možná je to znamení, že bych
měl
m skončit, takto ale nechci.
Mohl
M bych být na střídačce
aspoň
jako talisman, neokusil
a
jsem
totiž bezbodovou porážku.
j
Hodně se mluvilo o tom, že
v defenzivě jsou velké rezervy, jjak vy vidíte práci obrany?
„Možná je tu problém s rozehrávobránci ale mají svou kvalitu
kou, ob
diváci jim křivdí. Chybí nám
a divác
zodpovědnost dozadu. Je třespíše zo
ba zaměřit se i na práci bránících
útočníků, aby po ztrátě nenastalo
přečíslení. Hokej je hra celé pětky
a ta si musí navzájem pomáhat.
Myslím si, že větším problémem je
momentálně neproměňování šancí
a přesilovek.“

Fotbal Extra – 7. díl
Zimní fotbalová přestávka již ukrojila svou první polovinu
a regionální mužstva se pomalu začínají probouzet ze zimního spánku směrem k plné přípravě na zbytek ročníku. Stejně
tak postupuje směrem vpřed i seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku ohlížející se za podzimním děním na zelených trávnících.
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. Po něm se pod drobnohled dostala
dvojice regionálních zástupců (Kralice, Konice) v krajském
přeboru a nyní jsme zabrousili do I.A třídy, kde Prostějovsko
zastupovala původně čtveřice celků, po odhlášení Konice
„B“ pak pouze trojice Klenovice na Hané, Čechovice a Haná
Prostějov. Nabízíme tak klasický servis tabulek, statistik soutěže i jednotlivých mužstev, nechybí rovněž krátké shrnutí podzimního vývoje a rozhovory s těmi nejpovolanějšími. Na straně
Klenovic to byly trenér Petr Navrátil a manažer Jan Kubalák,
za Čechovice pohovořili kouč Milan Nekuda společně s předsedou oddílu Jiřím Jančíkem, o půlsezoně z pohledu Hané
Prostějov poreferoval oddílový šéf, trenér „A“-mužstva a stále
ještě aktivní hráč Daniel Kolář.
V příštích číslech zabrousíme do I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu, kde reprezentuje Prostějovsko
hned osmička Pivín, Lipová, Vrchoslavice, Kostelec na Hané,
Mostkovice, Plumlov, Nezamyslice a Hvozd. Po rekapitulaci
dění v nejnižší v mužských krajských soutěží se dočkají rovněž
účastníci soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem
Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
Mužstvo
FKM Opatovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Štěpánov
TJ Sokol Čechovice
FC Beňov
SK Slatinice
SK Hranice „B“
TJ Sokol Bělotín
FK Spartak Lipník n/B
FK Hlubočky
TJ Sokol Dub nad Moravou
12. SK Náměšť na Hané
13. TJ Haná Prostějov

Z
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14


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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TABULKA DOMA:
Klenovice
7 60 1
Štěpánov
7 60 1
Čechovice
8 51 2
Hranice „B“
7 50 2
Beňov
6 50 1
Slatinice
7 50 2
Lipník
8 50 3
Opatovice
7 42 1
Bělotín
6 31 2
Dub nad Moravou 7 3 1 3
Hlubočky
6 30 3
Náměšť na Hané 7 2 1 4
Haná Prostějov 7 2 1 4

22:9
20:10
14:9
25:13
18:10
17:11
14:12
19:8
12:8
8:9
13:18
15:17
13:15

18
18
16
15
15
15
15
14
10
10
9
7
7

V
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5

R
2
1
1
1
0
0
0
2
1
0
1

3
3

3
2

P
3
3
5
6
6
7
7
6
7
8
8
8
9

S
37:18
33:18
31:23
27:24
34:34
30:30
32:33
20:15
18:22
29:44
18:25
27:38
23:35

B
29
28
25
22
21
21
21
20
19
18
16
12
11

+/(8)
(7)
(4)
(-2)
(3)
(0)
(0)
(2)
(-5)
(0)
(-5)
(-9)
(-10)

TABULKA VENKU:
1. Opatovice
2. Klenovice
3. Bělotín
4. Hlubočky
5. Štěpánov
6. Čechovice
7. Slatinice
8. Dub nad Moravou
9. Beňov
10. Hranice „B“
11. Náměšť na Hané
12. Lipník
13. Haná Prostějov

7
6
8
8
7
6
7
7
7
7
7
6
7

5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1

2
2
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5

18:10
11:9
8:7
16:26
11:13
13:15
13:19
10:16
16:24
7:20
12:21
4:10
10:20

15
10
10
9
7
6
6
6
6
6
5
4
4

STATISTIKY I.A třídy O KFS, sk. „B“

Nejlepší střelci:
16 – Filip Machač (Beňov), 15 – Radek Tuška (Štěpánov), 10 – Luděk Jahl (Čechovice), 9 – Antonín Novosad (Bělotín), Jiří Vymazal,
Tomáš Prucek (oba Slatinice), 8 – Jan Ferenc (Hranice „B“), Jan
Hostaša (Opatovice), Jakub Zachar (Štěpánov), 7 – Radim Pokorný
(Hranice „B“), Zdeněk Šenk (Náměšť na Hané), Pavel Sedláček, Radim Janásek (oba Opatovice).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – Ondřej Vinklárek (Opatovice), Lukáš Lasík (Lipník), 4 – Jakub Polák
(Klenovice na Hané), 3 – Milan Piták (Čechovice), Jan Matůšů (Hranice „B“), Jiří Hložek (Štěpánov), 2 – Tomáš Oháňka (Dub nad Moravou),
Július Majerský (Bělotín), 1 – mj. Oldřich Pastyřík (Haná Prostějov).

Nejvíce odehraných minut:
1260 – Tomáš Rozehnal (Klenovice na Hané), Oldřich Pastyřík (Haná
Prostějov), Miroslav Gerhard (Opatovice), Zdeněk Donda, Tomáš Vrba
(oba Štěpánov), Zdeněk Pavlík, Jiří Vymazal (oba Slatinice), Artur Wojnarovský, Július Majerský (oba Bělotín), Tomáš Janíček (Lipník), Jiří Henkl,
Marek Goldscheid (oba Hlubočky), 1256 – Radek Tuška (Štěpánov), 1254
– Jan Bartošík, Pavel Sedláček (oba Opatovice), Jiří Hložek (Štěpánov),
1252 Lukáš Kovařík (Lipník), 1250 – Filip Machač (Beňov)

Nejméně odehraných minut:
1 – Roman Ondroušek (Opatovice), 2 – Pavel Ociepka (Haná Prostějov), 3 – Jaromír Biskup (Bělotín), 3 – Tomáš Jirák (Hlubočky), 4 – Stanislav Matýska (Opatovice), 5 – Daniel Kolář (Haná Prostějov), Jaromír
Kubáč (Beňov), 6 – Oldřich Fabík (Štěpánov), 7 – Zdeněk Stodola (Štěpánov), 8 – Vojtěch Topič (Beňov), 9 – Marek Liška (Klenovice na Hané),
10 – Martin Horák (Čechovice).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
9 – Jan Zbořilák (Beňov), 8 – Jiří Vymazal (Slatinice), Michal Kvapil (Náměšť na Hané), 7 – Marek Zacpal (Čechovice), Michal Juřica (Bělotín),
Michal Schlehr (Beňov), 6 – Richard Klimeš (Klenovice na Hané), 5
– David Strouhal, Tomáš Varga (oba Haná Prostějov), Matěj Hatle
(Čechovice), Marek Bahounek, Pavel Šperka (Hlubočky), David Kučera,
Adam Šimíček (Hranice „B“), Pavel Rak (Štěpánov).

Hráči s nejvíce červenými kartami:

40
33
31
27
35
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V podzimní části I.A třídy Olomouckého KFS mělo Prostějovsko původně kvarteto zástupců, skupinu „B“ ale dokončilo pouze trio

Na čele tabulky jsou Klenovice, zlobí také Čechovice, „S úzkým kádrem to bohužel na lepší umístění nebylo,“
Haná hraje o udržení, konické „béčko“ to vzdalo vnímá kouč Čechovic Milan Nekuda i čtvrté místo kladně

Velkou vyrovnaností oplývá letošní
ročník „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Vedoucí duo dělí
pouze jeden bod, třetí mužstvo
je zpět jen o další tři body, týmy
na čtvrtém až desátém místě dělí
další čtyři bodíky, bod pak chybí
zatím poslední Hané Prostějov
na dvanáctou Náměšť na Hané.
Zbývajících deset až jedenáct
zápasů během druhé poloviny
rozehrané soutěže tak nabídne
ještě velké drama.
Aktuální sezona je jiná i v tom, že
se změnila téměř třetina účastníků.
Z kraje sestoupily Opatovice a z I.B
třídy naopak postoupily Beňov s Hranicemi „B“, z „A“ skupiny se do
jižnější části I.A třídy přesunul
Štěpánov. Hned po pár kolech navíc
skončilo působení Konice „B“. I s těmito pozměněnými podmínkami
se ale dokázali zbývající účastníci
z Prostějovska vyrovnat, nejvíce se to
podařilo dvojici Klenovice na Hané
- Čechovice.
Klenovičtí dokázali výrazně vylepšit
loňský zisk sedmnácti bodů a na
podzim 2013 jich sesbírali hned osmadvacet, což z nich činí jednoho
v hlavních adeptů na postup do
nejvyšší krajské soutěže. V prvních
třinácti kolech platilo, že se družstvu

dařilo v útoku i v obraně, o čemž
svědčí výrazně pozitivní skóre 33:18.
Vedení oddílu se nyní snaží
snižovat případný psychický tlak
a o postupu zatím nechce příliš
mluvit, snahy o udržení a další
posílení kádru ovšem ukazují, že
v žádném případě nechce přední
pozice vyklidit.
V trochu horší pozici jsou po
podzimu hráči Čechovic. Oproti
předešlému podzimu si o jedno
místo pohoršili a dvaadvacet bodů
znamená pokles hned o sedm bodů,
ztráta na vedoucí tým je ale v jejich
případě paradoxně ještě o bod nižší
než tomu bylo před začátkem jara
2013.
Zde je hlavní otázkou, jak moc se
kádr změní, jak se případné ztráty
podaří nahradit, a jestli případně
dojde k rozšíření soupisky.
Čechovice disponují rozsáhlou
mládežnickou základnou a do
dalších let budou mít z čeho brát,
proto je zřejmě jen otázkou času,
kdy se útok na postupové pozice
podaří a Prostějovsko získá dalšího
zástupce v krajském přeboru.
Letos je pravděpodobné, že si to
o vstupenku výš rozdá čtveřice
Opatovice, Klenovice, Štěpánov
a Čechovice. Pokud by vedoucí

Po desátém kole a výhře 4:0 nad Hranicemi „B“ se fotbalisté
Čechovic nakrátko vyšvihli na první místo „B“ skupiny I.A
třídy. Závěr soutěže jim ale vůbec nevyšel a na další výhru
čekali déle než měsíc. Po týdnu volna totiž přišly porážky
s Klenovicemi, Beňovem i Dubem a teprve na závěr proti
Bělotínu z toho byly další tři body. Trenér „A“-mužstva Milan
Nekuda tak sice pozitivně hodnotí, že se týmu daří držet
mezi nejlepšími, současně ho však mrzí, že to nedopadlo
o trochu lépe a ztráta na čelo nakonec mírně narostla.

Dostanou se výš? Hráčům Čechovic vyšly úvodní dvě třetiny, po nichž byli i díky výhře v derby nad Hanou
první. Nyní jsou na tom ale lépe Klenovice.
dvojice příliš neztrácela a předstihla
vicemistra paralelní skupiny, postupovaly by pak hned dva celky.
Aktuálně druhá Mohelnice „B“
však nyní má tříbodový náskok.
Mimo hry o postup je naopak
třetí regionální zástupce TJ Haná

Prostějov. Haná se stejně jako při nakročeno, tak i třinácté místo
své premiéře v I.A třídě soustředí bude znamenat záchranu.
na boje o udržení, díky „kondici“ Pokračování soutěže je naplánováKonice „B“ má už možná vystará- no na první dubnový víkend
no. Přezimuje sice jako třináctá, a oddíly tak před sebou mají ještě
ale pokud se všechny krajské více než dva měsíce na přípravu
týmy udrží v divizi, k čemuž mají a doladění všech změn.

Vnímáte čtvrté místo spíše
jako úspěch, nebo mírné
zklamání?
„Na to, jak jsme měli úzký kádr, tak
se to zdá jako úspěch, ale na druhou
stranu musím říct, že nebýt závěru, tak jsme na tom mohli být i líp.
S úzkým kádrem to však na lepší
umístění nebylo, hlavně závěr se
nám nepovedl, tehdy se to projevilo
v plné míře.“
Takže právě úzký kádr je
příčinou, že jste neudrželi
průběžné první místo?
„Po dvou třetinách jsme na tom
byli velice dobře. Měli jsme devatenáct bodů po deseti kolech, pak
přišla nešťastná přestávka, kdy
jsme nehráli kvůli tomu, že Koni-

ce odhlásila 'béčko'. To nás poslalo
trochu do kolen, navíc jsme posílili
naše 'béčko'. Nezvládli jsme pak
derby s Klenovicemi, to byl důležitý moment závěru soutěže.“
Máte povětšinou mladý
kádr, jak to vše hráči zvládali psychicky?
„Kádr je velice mladý, ale nemůžeme jim vyčítat, že by k tomu
přistupovali lehkovážně. Ti mladí si
s tím musí poradit, ponaučit se a
příští rok už to bude určitě lepší.
Jsou na dobré úrovni a mají před
sebou perspektivu. Teď záleží jen
na nich, jak se k tomu postaví, jak
budou přistupovat k tréninkům a zápasům. Jsou mezi nimi i hráči, kteří
určitě mají na vyšší soutěž.“

Foto: Archív Milana Nekudy
Jaký byl jejich přístup na
podzim?
„Všichni to vzali sportovně, snažili
se makat, ale zkušenosti nenahradíte. Ty nám v závěru scházely.“
Může se úzký kádr pro
jaro rozšířit?
„Uvidíme. Jsou signály, že někteří
hráči mají odejít, někteří mají naopak přijít. Teď bychom jen spekulovali, je ještě čas. Začátkem února
budeme moudřejší.“
Hovoří se o odchodu Matěje Hatleho, jaká by to byla
ztráta?

„Ano, je to jeden z hráčů, který má
odejít. Klenovice ho navíc údajně i zaměstnaly. Byl to náš klíčový hráč, ideální spojovací článek mezi obranou
a útokem. Zásoboval našeho nejlepšího střelce, bude teď otázkou,
zda se nám ho podaří nahradit. Dále
Machynek a Vlach mají jít do Kralic
na zkoušku, odešel ještě Tomáš Peka,
který nastoupil na policejní školu v
Praze. Vše ostatní je v jednání, chtěl
bych ale kádr rozšířit o tři čtyři hráče,
aby do každé řady přišel jeden hráč.“
Na vedoucí příčku ztrácíte
sedm bodů, s čím byste tedy
chtěl jít do jara?
„Všechno záleží na tom, jak se
nám podaří kádr doplnit. V této
situaci se k tomu těžko dokáži vyjádřit, až na konci března budeme
moudřejší. Sestava bude jasná později, byly by to jen spekulace.“
Kdy během podzimu jste
byl nejvíce spokojen?
„Při posledním domácím zápase
s Bělotínem. To byl zápas na krev,
kluci to odjezdili se vším všudy
a dokázali i sami sobě, že když do
toho dají srdíčko, tak jde hrát s každým a porazit každého v soutěži.
Byl to velice pozitivní zápas.“

A naopak, který duel vám
připravil nejhorší pocity?
„Nejhorší zápas jsme odehráli v Beňově. Bylo to sice na velice těžkém
terénu za stálého deště, měli jsme
ale celý zápas jasně ve své moci.
Přesto jsme prohráli 1:5. Naprosto
neuvěřitelné, těžko se to popisuje,
to je potřeba vidět. První poločas
jsme mohli vyhrát 3:2, ale prohráli
jsme ho 1:2 a druhý jsme se už potom sesypali. Soupeř nepatří k těm
lepším, spíše do spodní poloviny,
byl to pro mě nejhorší zápas za celý
podzim.“
Před Čechovicemi jste
koučoval Klenovice, byl to
pro vás nejprestižnější soupeř?
„To ne. Devadesát procent soupeřů
znám, pohybuji se tady přes dvacet
let. Pro mě to byl neúspěšný zápas,
ale odehráli jsme ho ve velice oslabené sestavě a nezvládli jsme ho.
Z tohoto pohledu se na to ale člověk
musí dívat rozumně, Klenovice
vyhrály zaslouženě. Kdybychom
byli v plné síle, tak si myslím, že
bychom měli i na to, abychom je
porazili. Máme na lepší umístění,
musíme si ale přiznat, že byli lepší
a neměli jsme na ně.“

JIŘÍ
JANČÍK:
„POSTUPU
BYCHOM
SE
NEBRÁNILI“
„NEMUSÍME ZA KAŽDOU CENU VYHRÁT SOUTĚŽ“
Pro klenovického trenéra Petra Navrátila zůstává cílem nejlepší pětice

K devíti výhrám a jedné remíze k tomu přivedl na podzim
fotbalisty Klenovic na Hané Petr Navrátil. Mužstvo vedené
mladým koučem se tak po třinácti odehraných zápasech
usídlilo na druhém místě tabulky, na vedoucí Opatovice přitom ztrácí pouhý jeden bod a ještě k tomu má o zápas méně. S velkou rezervou se tak daří plnit předsezónní plány na
umístění mezi nejlepší pěticí. Během jarní části se lodivod
těší nejen na derby s Čechovicemi a Hanou Prostějově, ale
vlastně na každý zápas, co přijde. „Regionální derby vždy
potěší každého diváka, chci ale vyhrát vždy. Už od úterka
přemýšlím, co bychom mohli na sobotu vymyslet,“ prozradil
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Jak jste zatím spokojen
s vývojem soutěže?
„S dosavadním výsledkem a pozicí,
kde jsme se umístili, jsem nadmíru
spokojen. Očekával jsem, že se
budeme pohybovat do pátého místa, což byl můj cíl a pořád je. Soutěž
sice ještě neskončila, ale druhé
místo po podzimu je pro Klenovice
největším úspěchem.“
Do brány se po zranění
vrátil Jakub Polák a defenziva i s jeho přispěním fungovala
téměř bezchybně. Výsledkem je
pět čistých kont a další tři utkání
s pouze jedním obdrženým gólem!
„Zaměřili jsme se na to, abychom
nedostali moc branek. Kluci jsou
vesměs mladí, ale dá se říct, že i přesto
dost zkušení. A podařilo se nám
rovněž venku odehrát zápasy s nulou. Celkem jsme dostali jen osmnáct
branek, což není ale jen o obraně, ale
o defenzivní práci celého mužstva.“

Z uvedené bilance se vymyká pouze zápas v Opatovicích, kdy Klenovičtí inkasovali
hned šestkrát, a zrodil se divoký
výsledek 6:3 pro domácí...
„Tam to bylo takové vyhrocené.
Vedli jsme 1:0, kluci se s tím trochu uspokojili. Opatovice nám daly
jeden gól z ofsajdu, jeden z penalty
a stavem 3:1 to zlomily. Chtěli jsme
to otevřít a dostali jsme ještě další
góly.
sesg y Ale na to,, že Opatovice
p

toupily z krajského přeboru a byly
vidět jejich kvality, tak si myslím,
že jsme se jim herně vyrovnali a oni
měli více štěstí.“
Kdo je podle vás největším
favoritem na postup?
„Právě Opatovice. My jim to ale
chceme znepříjemnit a udělat vše
pro to, aby s námi měly problémy.
Na nejvyšší příčky počítám rovněž
se Štěpánovem, což byla na podzim
malá neznámá. Ale mají dobrý tým,
jsou tam vyrovnaní kluci. Byl to pro
nás taky nováček, protože hráli až
do léta 'A'-skupinu a u nás jsme je
viděli poprvé. Máme jee uuž alee troo
chu přečtené. Sice hrajeme
eme u nich,
ale věřím tomu, že tam uspějeme.
Právě porážkaa 0:3 ve
Štěpánově byla třetí a závěrečnou podzimníí ztrátou
mužstva. Po ní následovalo
hned pět výher v řadě
dě - 2:0
nad Lipníkem, 4:3 nad
Hanou Prostějov, 2:00 nad
Čechovicemi, 8:0 nad
Hranicemi „B“ a zcela
a na
závěr 4:1 nad Náměští.
tí.

„Je fakt, že jsme hráli třikrát doma
a doma se hraje vždy lépe. Tým se
ale také trošku ustálil, kluci utvořili
kolektiv. A nyní ještě jedeme na
soustředění, všichni vytipovaní hráči
mi slíbili, že se zúčastní. Všichni
chtějí udělat maximum pro to, aby to
v Klenovicích dopadlo co nejlépe.“
Klenovickým hráčům se do
tabulky započítala pouze
jedna ze dvou remíz, výsledek 2:2
z úvodního utkání na půdě Konice
„B“ byl po odstoupení tohoto
mužstva ze soutěže anulován. Co
jste tomu říkal?
„Ztratili
jsmee dv
dva
„
js
body, takže nám to
nakonec pomohlo. Třeba Beňov
nebo Opatovice totiž přišly

„Chceme hrát to, na co máme. Pokud budeme
několik zápasů před koncem ve hře o postup
do krajského přeboru, tak by se o tom dalo mluvit,
ale je to rozehraná soutěž a hrajeme všechny
těžké zápasy venku“
klenovický trenér PETR NAVRÁTIL
o ambicích do zbytku sezony

Foto: TJ Sokol Klenovice na Hané

o výhru. Pro celý region je ale škoda,
že Konice nezachovala 'B'-mužstvo.
Mohlo být o derby víc a určitě by se
v soutěži zachránili.“
Jaké ambice bude mít tým
v jarních odvetách?
„I přes slibně se vyvíjející soutěž
zůstává naším cílem páté místo,
cokoliv lepšího bude nadplán. Nemusíme za každou cenu
vyhrát soutěž. Funguje tu dobrá
parta, oddíl nám vytváří maximální podmínky. O fotbal se
v Klenovicích stará hodně lidí,
poděkování si zaslouží i starosta
obce a celé zastupitelstvo. Dělají
maximum pro to, aby tu diváci
chodili na krásný fotbal, což se
teď hraje.“
Na postupové myšlenky do
krajského přeboru je tedy
zatím ještě brzy?
„Na jaře nás čeká ještě spousta zápasů. O postupu nechceme
vůbec hovořit, chceme hrát to, na
co máme. Pokud budeme několik
zápasů před koncem ve hře o postup do krajského přeboru, tak by se
o tom dalo mluvit, ale je to rozehraná soutěž a hrajeme všechny těžké
zápasy venku.“
Jak jste spokojen s diváckými návštěvami?
„Lidé v Klenovicích fotbalem žijí
a těm, kteří přijdou, vděčíme za
podporu. Dělají krásnou atmosféru,
v níž se o sto procent lépe hraje
doma než venku, ale přijde mi, že
jich chodí pořád málo.“ Přivítal
bych i trochu vyšší návštěvu.

„Klidně můžeme soutěž i vyhrát,“ těší
klenovického manažera Jana Kubaláka

Nadmíru spokojen s průběhem
i celkovým vyústěním podzimní
části mohl být klenovický manažer Jan Kubalák. Družstvu se bez
výraznějších potíží daří pohybovat
v nejlepší pětce a současné druhé
místo také dává vyhlídky na případný postup do krajského přeboKARETNÍ TRESTY MUŽSTEV:
ru, byť to není přímo priorita.
4
Slatinice
28 1
Hlubočky
31 0
„Nikdo to nečekal, máme mladý
4
Štěpánov
28 1
Opatovice
27 0
mančaft. Podzim udělal radost
2
Lipník
25 1
Dub nad Moravou
21 0
2
Klenovice na Hané 23 1
Konice „B“
8 0
nejen mně, ale i dalším členům
1
Hranice „B“
33 0
zdroj: ofisport.cz oddílu, zastupitelům a fanouškům.

1 – Marek Zacpal, František Kolečkář (oba Čechovice), David Strouhal (Haná Prostějov), Tomáš Lakomý (Klenovice na Hané), Jan Zbořilák (Beňov), Michal Kvapil, Davide Heil, Petr Brančík, Dalibor Filípek
(všichni Náměšť na Hané), Miroslav Hanák, Antonín Novosad (oba
Bělotín), Jan Křenek (Štěpánov), Tomáš Cigánek, Marek Zemánek, Jan
Novosad (všichni Beňov), Aleš Lošťák (Lipník).

Beňov
Náměšť na Hané
Bělotín
Čechovice
Haná Prostějov
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Je to příjemný pocit, až tak vysoko
jsme nepomýšleli, přestože každý
chce být co nejvýše,“ měl Kubalák
při pohledu na tabulku a osmadvacet získaných bodů důvody
k radosti.
I vzhledem k tomu, že na první
místo ztrácí klenovické družstvo pouhý jeden bod a má zápas
k dobru, byla by škoda možnost
promarnit a nechat si ji uniknout. „Rozehráno to máme dobře
a klidně můžeme soutěž i vyhrát.

O postupu jsme se ale zatím nebavili, pěkné by bylo i umístění 'na
bedně',“ přemítal nad potenciálním
vyústěním soutěže.
K přesunu do krajského přeboru není nutné I.A třídu bezpodmínečně vyhrát, stačit by mohlo
i druhé místo. Takto však v oddílu neuvažují. „Zatím jsme to příliš
neřešili, ale asi by nás to netáhlo,
druhé místo je placené. Pokud si
to kluci nevykopou, rozmýšleli
bychom se. Bylo by to sice pěkné,

není to ale priorita. Hlavní je hrát
atraktivně pro naše fanoušky. Těch
by mohlo chodit víc, zažíváme herně i výsledkově nejlepší období,“
nechtěl Kubalák příliš spekulovat.
V praxi by tak bylo ideální, kdyby
mužstvo neskončilo druhé.
Během podzimu si užíval všechna
regionální derby, Klenovičtí jako
jedni z mála stihli na podzim i vyzvat Konici „B“. „Znám v klubech
spoustu hráčů a funkcionářů, tak
jsem to bral kamarádsky. Zápasy

Kralic s Určicemi jsem dříve prožíval více,“ porovnával dřívější čelní
představitel kralické kopané.
I proto ho mrzí, že se jeden z regionální čtveřice - Konice „B“ - rozhodl
svou pouť ukončit krátce po startu
sezony. „Je to trochu znehodnocení
soutěže, čtrnáct byl ideální počet. A jeden zápas to zamíchal, někteří totiž
Konici porazili a jiní ne,“ zmínil Jan
Kubalák s tím, že naopak poděkování si zaslouží obec v čele se starostou
Stanislavem Cetkovským a sponzoři.

Předsedu Sokola Čechovice těší velký mládežnický potenciál

Podzim 2013 byl pro Jiřího Jančíka prvním půlrokem v pozici předsedy Sokola Čechovice.
V čele fotbalového oddílu v létě
vystřídal Vlastimila Ráčka a musel si zvyknout na novou pozici,
za uplynulými měsíci se ale může
ohlížet s pozitivními dojmy. Jednak se novému výboru podařilo
navázat na práci toho předchozího, dařilo se ale i na hřištích.
„Áčko“ atakuje nejvyšší pozice
v I.A třídě, daří se i mládežníkům
a pouze „B“-tým čekají na jaře
vážnější starosti.
„Organizační chod oddílu se moc
nezměnil, sportovně to dopadlo
dobře. Vždy jsou nějaké problémy
a nevyhnulo se to ani nám, půlrok
to byl ale solidní,“ uznal Jiří Jančík.
Při rekapitulaci začal hned u letní

přípravy, která se podle něj velice
vydařila. Cílem tak bylo bojovat
s „áčkem“ na špici a do „béčka“
v klidném středu zapracovávat
mladší. Přišla ovšem zranění a plány
dostaly vážnou trhlinu. „Tři čtvrtiny
podzimu jsme měli starosti s úzkým
kádrem 'áčka' a žalostným stavem
'béčka', kde muselo hrát až šest dorostenců. Ti tak byli značně přetíženi,
protože paralelně s tím hráli i svůj
krajský přebor,“ upozornil na pravidelné víkendové vytížení.
Výsledkem tak je, že se „B“-tým nachází v sestupových vodách a pravděpodobně se ani nezdaří, aby kádr
„A“-mužstva zůstal zcela pohromadě. Na odchodu je totiž minimálně
kmenový hráč Mostkovic Matěj
Hatle, na zkoušku do Kralic pak zamířili Machynek s Vlachem. „Oba

jsou našimi hráči, a pokud by tam
uspěli, chtěli bychom se domluvit
na výměně. Vrátit by se pak po zranění měl Jansa, jehož kvality a dravost nám chyběly. Mimo to bychom
chtěli kádr doplnit o dva až tři hráče,“
přiznal Jančík s tím, že na konkrétní
jména je ještě brzy.
Pro „béčko“ je rovněž cílem rozšíření kádru, aby zkušenosti sbírající
dorostence nečekal až takový zápřah.
„Hlavní je záchrana v okresním přeboru, abychom do dvou tří let mohli
těžit z naší dlouhodobě kvalitní práce
s mládeží,“ připomněl oddílový šéf
líhně čítající přibližně sto padesát
jmen od dorostenců, přes žáky až po
přípravky.
Po krajském zrušení kategorie mladších dorostenců hraje dorostenecké
„áčko“ na čele krajského přeboru a

„béčko“ uprostřed I. třídy, Čechovice
mají zastoupení i v krajském přeboru
starších i mladších žáků, okresním
přeboru mladších žáků i starších
a mladších přípravek.
„Dlouhodobě nás však limituje stav
hřiště a převlékat se dohromady ve
třech šatnách také není ideální. Mohu
zmínit dobrou spolupráci s městem,
které se snaží naše starosti řešit, takže
brzy vznikne víceúčelové hřiště za školou, druhé travnaté hřiště nám ale chybí. U něj bohužel žádný posun zatím
není,“ poznamenal Jiří Jančík. Neztrácí
však naději, že se to podaří zvrátit.
Pro „áčko“ je cílem i ve zbytku sezony útočit na co nejvyšší příčky a ideálně zaútočit na první pozici. „Pokud
by se nám soutěž podařilo vyhrát,
nebránili bychom se postupu do krajského přeboru. Limitace prostorem a

zázemím je ale svazující. V hráčích
ale budeme mít brzy velký potenciál,“ věří Jančík, jenž neopomněl
poděkovat všem lidem, kteří přiloží
ruku k dílu, ať už se jedná o trenéry,
funkcionáře či další dobrovolníky.

věří kouč Hané Prostějov DANIEL KOLÁŘ
Po podzimu jste poslední ze
zbylé třináctky účastníků,
jaká pro vás první polovina sezony byla?
„Vzhledem ke skutečnosti, že jsme
skončili až na třináctém místě,
nelze samozřejmě podzimní část
sezóny hodnotit kladně. Získali
jsme stejný počet bodů jako v minulé sezóně a abych řekl pravdu,
osobně jsem předpokládal o něco
vyšší bodový příspěvek.“
Viděl jste nějaké odlišnosti
od vaší premiérové sezony
v I.A třídě?
„Určitě se ukázalo, že soupeři,
kteří nás v loňské sezoně neznali
a nebyli připraveni na náš způsob
hry, se poučili a v nové sezoně již
na nás byli připravenější. Rozdíl
vidím také v tom, že zatímco loni
bylo suverénní jedno mužstvo,
a sice Nové Sady, letos je špička
soutěže o poznání vyrovnanější.“

S čím jste byl nejvíce a s čím
nejméně spokojen?
„Spokojen
kojen jsem mohl
být
maximálně
s tím, že se během
podzimu
mu nikdo
z hráčů nijak
vážněě nezranil
a také se zápasy,
které se nám
povedly
dly ať už
výsledkově
edkově
nebo herně.

Naopak nespokojen jsem byl
s tendenčními výkony některých
rozhodčích, rozhodu
rozhodujících zejména
na cizích hřištích na Hranicku.
Bohužel se jedná o dlouhodobější
jev, takže se nedá řříct, že by nás to
naprosto to nechápřekvapilo, ale nap
pu...“
Loni vám jaro
j
vyšlo lépe
než podzim, věříte, že tomu
tak bude i letos?
„Byli bychom všic
všichni samozřejmě
velice rádi,, kdyby
y y tomu tak

bylo. Bude hodně záležet na tom, co
nám soupeři dovolí, protože se nedá
očekávat, že bychom během zimní
přestávky výrazněji posilovali, takže
uvidíme, jak se v přestupovém období
budou činit ostatní týmy.“
Co by podle vás mělo stačit
na záchranu, sledujete i vývoj
ve vyšších soutěžích?
„Podle mne letos kromě již
odstoupivšího ´béčka´ Konice
z naší skupiny nikdo sestupovat
nebude. Lépe řečeno, pokud by
tomu tak nebylo, bylo by to pro
mě překvapení. To ale pro nás není
až tak důležité. Bude to znít jako
klišé, ale půjdeme zápas od zápasu
a uvidíme, jak bude tabulka vypadat po posledním soutěžním kole.
Hlavním naším cílem je to, aby nás
fotbal bavil, a v důsledku je celkem
jedno, v jak vysoké soutěži to příští
rokyy bude.“

„Nespokojen jsem byl s tendenčními výkony
některých rozhodčích, zejména na cizích hřištích
Hranicka. Bohužel se jedná o dlouhodobější jev“
trenér Hané Prostějov DANIEL KOLÁŘ
o největší negativní zkušenosti v I.A třídě

TJ HANÁ PROSTĚJOV – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Oldřich PASTYŘÍK
Michal ČERMÁK
Michal CHUM
Martin KOLÁŘ
Martin PROCHÁZKA
Martin ŠINDLER
Michal TRNAVSKÝ
Marek VYSKOČIL
Jiří ZBOŽÍNEK
Josef HANGURBADŽO
Tomáš KRČ
Miloš KRUPIČKA
Jan MAŠÍK
Jiří NOVÁK
Pavel OCIEPKA
Michal ONDRÁČEK
Tomáš VARGA
Patrik GÁBOR
Daniel KOLÁŘ
Martin KOLKOP
Petr SEDLÁČEK
David STROUHAL
Radovan SVĚTLÍK
Marek ZATLOUKAL

Pozorujete rovněž boje na čele
tabulky? Jak se domníváte, že
to na horním konci dopadne?
„Samozřejmě že se snažím sledovat všechny týmy a po odehraných
čtrnácti kolech osobně favorizuji
Opatovice. Myslím, že mají nyní
v soutěži nejkvalitnější mužstvo a tabulku vedou zaslouženě. Musím říct,
že mě příjemně překvapily výkony
Klenovic, na kterých je vidět kvalitní
práce trenéra Navrátila. Naopak mě
trochu zklamaly Čechovice, které mají
velmi kvalitní mužstvo, ale tuto kvalitu
se jim nedařilo prokazovat ve všech zápasech. Bohužel o vzájemném utkání
s námi to ale neplatilo (smích).“
Do utkání zasáhlo na straně
Hané opět velké množství hráčů, lze nějak sestavu stabilizovat?
„Bylo by určitě fajn, kdybychom měli
stabilně k dispozici patnáct hráčů,
kteří by absolvovali tréninky a poté
i většinu zápasů. Bohužel tomu tak ale
není a z různých důvodů - pracovní,
rodinné, zdravotní - ani nebude. Nezbývá, než se s tím poprat a věřit, že
zejména klíčoví hráči týmu budou
schopni nastoupit v co nejvyšším
počtu zápasů, a pokud tomu tak
nebude, nahradí je hráči jiní. Osobně
si vážím každého hráče, který má
zájem za podmínek, které jsou u nás
nastavené, v týmu působit.“

Brankaři:
1260
14
Obránci:
450
5
341
4
990
11
1157
14
116
2
1246
14
379
5
921
12
Záložníci:
23
2
855
10
1080
12
720
8
90
1
2
1
90
1
843
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Útočníci:
199
4
5
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Daniel KOLÁŘ

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
– HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Jakub POLÁK
Miroslav REC
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
David RUŠIL
Lubomír SMÉKAL
Martin VOGL
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Jakub ŠLÉZAR
Michal ŠUBRT
Jan VŠIANSKÝ

„Z naší skupiny již nikdo sestupovat nebude,“
Druhou sezonu se Haná Prostějov utkává se svými soupeři v I.Atřídě Olomouckého
krajského fotbalového svazu. Stejně jako při premiéře v ročníku 2012/2013 vede
mužstvo z pozice trenéra Daniel Kolář, stejně jako loni získali hráči za podzim jedenáct bodů a do utkání jich v dresu Hané naskočilo téměř dvě a půl desítky.
Situace je však také v něčem jiná, díky odstoupení Konice „B“ a příznivému vývoji
ve vyšších soutěžích by i třináctá pozice mohla stačit na záchranu. Přáním oddílu
je ale zejména se fotbalem dobře bavit, ať už soutěž bude jakákoli.

PODZIMNÍ TABULKY KRAJSKÉHO PŘEBORU

Marek BOROVSKÝ
Richard KLIMEŠ
Richard PROKOP
Tomáš PŘIKRYL
Martin PYTELA
Adam PRÁŠIL

Brankaři:
1088
14
182
3
Obránci:
1080
12
977
11
9
1
943
11
931
11
867
12
Záložníci:
1260
14
1017
12
1016
13
239
9
1176
14
Útočníci:
419
7
1121
13
652
12
161
6
685
11
24
1

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr NAVRÁTIL
Asistent trenéra: Pavel Kubíček
Vedoucí mužstva: Jiří Jaroš

TJ SOKOL ČECHOVICE – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Brankaři:
1080
12
216
4
Obránci:
Antonín KLVÁČEK
1241
14
Petr MACH
71
3
Tomáš PEKA
1016
13
Jaroslav VINKLÁREK
1080
12
Jan VLACH
1215
14
Marek ZACPAL
1110
13
Záložníci:
Matěj HATLE
1140
13
Petr HODULÁK
405
6
Martin HORÁK
10
1
Bořek CHMELÍK
487
12
Petr JANSA
60
2
František KOLEČKÁŘ 954
11
Lubomír MACHYNEK 1240
14
Tomáš MATULA
1070
14
Ladislav ŠŤASTNÝ
336
4
Útočníci:
Eduard DREŠR
12
2
Luděk JAHL
980
13
Michal PRÁŠIL
68
2
Martin SPÁLOVSKÝ
54
6
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Milan NEKUDA
Asistent trenéra: Vladimír BRABLEC
Milan PITÁK
Tomáš ZELINKA
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Poznámka: Za jménem následuje počet odehraných minut, utkání, branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.ofisport.cz

www.vecernikol.cz
www.vecernikol
.cz

Lední hokej
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SHK HODONÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

0:0

Hokejisté Prostějova si udobřili fanoušky, ovládli prestižní duely

0:1

Branky a nahrávky: 16. Kulich (Jurásek) – 9. Stejskal, 17. Jedlička (Černý), 53. Kučera
(Antončík). Vyloučení: 5:8, navíc Luňák (P) 10 minut osobní trest, Pokorný (H) 2+2 minuty,
D. Jurík (P) 2+2 minuty. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 1 131.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý,
Polák
M lý P
Jedlička, Kolibár

Švaříček, Nedbálek
Knesl, Veselý

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

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

shk Hodonín:
Barus – Kulyk, Směřička, Pokorný, Koukal, Macharáček, Grman,
Miklík, Kulich – Mika, T. Smetana, Kříž, Špok, Z. Kučera, R. Smetana, Škorík, Peš, Velechovský, Jurásek, Vrba, Charvát.
Svatopluk Kosík.

5 PPLHKJESTŘÁBIPROSTĚJOV
4
HC ZUBR PŘEROV

1:2

2:2

1:0

1:0

Branky a nahrávky: 14. Luňák, 24. Stejskal (Venkrbec), 39. Malý (Venkrbec),
51. Černý (Šebek), 64. Stejskal – 1. Sedlák (Goiš, Kovařík), 20. Goiš (Sedlák,
Kovařík), 22. Kovařík (Sedlák, Pala), 37. Janota (Kolář). Vyloučení: 7:9. Využití:
1:3. Oslabení: 1:0. Diváků: 2 285.

DVĚ VÝHRY JISTÍ PRVNÍ MÍSTO, PORUBA DÁL ZTRÁCÍ
Vítěznou premiéru si odbyl Tomáš Sršeň, naopak David Šebek se opět zranil
Klid do zbylých utkání základní části skupiny „Východ“
druhé ligy mohou Jestřábům přinést čerstvé výhry proti Hodonínu a Přerovu. Zatímco prostějovští hokejisté
totiž vytěžili z uplynulého týdne hned pět bodů ze šesti,
hlavní pronásledovatel z Poruby dokázal na své konto přidat pouze dva body za výhru v prodloužení proti
Břeclavi. Osm kol před vyřazovací částí tak tým Petra
Zachara a jeho nového asistenta Jiřího Vykoukala disponuje hned pětibodovým náskokem. Navíc ho nyní
čekají papírově slabší soupeři.
Prostějov/jim
„Je to sice pěkné, nesmíme ale nic
podcenit. Nový Jičín dokázal vyhrát
v Opavě, Valašské Meziříčí zase porazilo Přerov a s Porubou šlo do nájezdů. Každý soupeř teď bude těžký,
hraje se totiž o osmičku i o sestup,“
varoval však hlavní kouč jestřábí eskadry Petr Zachar před potenciálním
podceněním a poukázal na fakt, jak
se v lednu zatím nedaří Porubě. Slezané totiž od výhry 9:2 nad Orlovou
v polovině prosince pouze jednou
brali tři body. Stalo se tak v sobotu
4. ledna proti Novému Jičínu, ve
zbylých osmi zápasech pak družstvo
vedené Tomášem Sršněm čtyřikrát
vyhrálo v nastavení a čtyřikrát prohrálo v normální hrací době.

A právě o osmadvacet let mladší syn
trenéra Poruby má již za sebou první
utkání v jestřábím dresu. Ve středu
na ledě Hodonína se ještě neobjevil,
o tři dny později proti Přerovu už ale
nastoupil a vytvořil čtvrtou formaci
s Viktorem Coufalem a Davidem
Juríkem. „Nikdy nehodnotím hráče
po prvním zápase, pravdou ale je,
že mu zatím trochu chybí kondice.
Hrát ale Tomáš Sršeň určitě bude
i dál, zranil se nám totiž David Šebek, a vypadá to na delší dobu. Má
něco se žebry, likvidačním píchnutím jsou možná i zlomená,“ prozradil aktuální starosti se sestavou
Petr Zachar. Do sestavy se naopak
možná již ve středu vrátí obránce
Jakub Kořínek, jenž vyléčil drobné
zranění.

stále není ono. „Naše přesilovky
jsou na internetu a každý se na ně
může připravit, taky jsme trochu
změnili systém, ale zatím se nám
tolik nedaří. To Přerov dal jeden
gól po šťastném odrazu a jeden
hned po přejetí do třetiny,“ poukázal.
S celkovou hrou byl ale spokojen,
nebylo daleko k výhře v normální hrací době. „Prohrávali jsme
sice o dvě branky, hráli jsme ale
dobře, důrazně a měli jsme hromadu šancí. Nedali jsme ale dvě
trestná střílení a třikrát jsme nedostali puk do prázdné brány. Prodloužení už pak bylo vabank, dokonce jsme uvažovali, že bychom
odvolali brankáře a šli do situace
pět na tři,“ překvapil zamýšleným
tahem.
V závěru také bylo znát, že jeho
hráči jsou na tom bruslařsky lépe a
dočkali se odměny v podobě přesilovkové branky. „Měli jsme trošku problémy v Hodoníně, když
jsme před tím měli těžší kondiční
přípravu. Čtvrtek jsme tak trochu
vypustili, v pátek jsme si zopakovali věci a fyzicky jsme vydrželi,“
těšilo Petra Zachara, jenž věří, že
vítězná série jeho týmu bude pokračovat i v tomto týdnu.

Mohli se radovat. Proti Přerovu sice Jestřábi dlouho prohrávali,
o výhru se ale připravit nenechali.
Foto: Michal Kadlec
Proti Zubrům si vybral slabší chvilku gólman Ondřej Kocián, během
sezony to byl ale několikrát právě
on, kdo povedenými zákroky uhlídal výhru svého týmu. „První gól
a další dva po lehčích střelách na lapačku šly na jeho vrub, s tím se ale
musí počítat. Stabilně podává velice
dobré výkony a nikdo není dokonalý. Nemám důvod nedat mu důvěru
v dalších utkáních,“ nebral Zachar
lacinější branky nijak tragicky.
Pravdou také je, že jediným zdravým náhradníkem je v součas-

nosti Lukáš Vydržel, odražený
puk totiž na jednom z tréninků
zlomil prst Kevinu Rozumovi.
„Je to otázkou dvou tří týdnů, pak
opět bude moci chytat za juniorku. Pozitivní tak je, že všichni tři
gólmani chytají, byť každý v jiné
soutěži, protože Lukáš dva až tři
zápasy týdně v Moravské Třebové,“ poukázal na vytíženost všech
tří mužů s maskou.
I přes celkem čtyři obdržené branky se Jestřábi dočkali proti Přerovu výhry, v přesilovkách to však

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

Švaříček, Nedbálek,
Knesl, Veselý

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Antončík, Duba, Kučera
J. Jurík, Černý, Šebek
D. Jurík, Sršeň, Coufal.

Sestava hc ZUBR Přerov:
Sklenář – Pala, Osina, Vlček, Janota, Haloda, Tomeček – Goiš, Sedlák, Kovařík, Šťastný, Brančík, Blinka, Málek, Kolář, Ditrich, Sakrajda,
Školoud, Kundrátek. Trenér: Vladimír Kočara.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
35. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová 0:2 (0:1,0:0,0:1) Branky: 15. Szajter (Diviš, Voznica), 47. Studený (Grepl). Rozhodčí: Vaněk – Smilek, Goňa. Diváci: Neuvedeno * HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek 3:2
(0:1,0:0,2:1). Branky: 58.Gebauer (Vašut), 60.Sprušil (Prokop), 65.Fojtík (rozhodující samostatný nájezd) - 13.Podešva (Gogolka, Mach), 50.Kopún (Mach)
. Diváci: 350 * HC ZUBR Přerov - HC Slezan Opava 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).
Branky: 125. Pala (Osina, Sedlák), 33. Blinka (Janota, Šťastný), 54. Sedlák
(Goiš, Kovařík), 55. Šťastný (Blinka), 58. Pala (Haloda, Ditrich) – 21. Černý
(Měch, Wolf). Rozhodčí: Held – Pospíšil, Měkýš.* SHK Hodonín - LHK Jestřábi Prostějov 1:3(1:2, 0:0, 0:1). Branky: 16. Kučera (Kulich, Jurásek) - 9.
Stejskal (Luňák, Venkrbec), 17. Jedlička (Černý, Šebek), 53. Kučera (Antočník). Diváci: 1321 * HC RT TORAX Poruba - HC Lvi Břeclav 3:2p (1:0,
1:1, 0:1 – 1:0) . Branky: 14. Vrána (Kilnar), 39. Kilnar z TS, 65. Kilnar (Javín) –
27. Höss (Medřický, Blaha), 60. Šaur (Medřický, Kučera). Diváci: 275 * VSK
Technika Brno - VHK Vsetín 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Branky: 3. L. Vrba (Vaněk),
53. Kajaba (Žák), 60. Kajaba (L. Vrba, Vaněk). Diváci: 283.
36. kolo: HC Orlová – VSK Technika Brno 6:4 (1:1, 4:2, 1:1) . Branky: 19.
Pavliš (Sznapka, Štefanka), 21. Mráz, 26. Grepl (Studený, Pavliš), 39. Voznica
(Diviš, Szajter), 40. Pavliš (Studený, Grepl), 59. Diviš (Voznica, Szajter) – 5. Benýšek (Štindl, Jurča), 35. Česnek (Bustin), 39. Čtvrtníček (Kozák), 60. Zábranský
(Čtvrtníček, Kozák). Diváci: Neuvedeno * HC LVI Břeclav – SHK Hodonín
3:4 po prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1). Branky: 13. Průdek (Hrbatý, Bartoš), 47. Šaur
(Popolanský), 58. Piskoř (Haman) – 40. Skočovský (Peš, Velechovský), 41. Špok
(Kučera, Kříž), 47. Velechovský (Jurásek, Grman), 65. Skočovský (Barus). Diváci: 731 * LHK Jestřábi Prostějov – HC ZUBR Přerov 5:4 po prodl. (1:2, 2:2,
1:0 - 1:0) Branky: 14. Luňák, 24. Stejskal (Venkrbec), 39. Malý (Venkrbec), 51.
Černý (Šebek), 64. Stejskal – 1. Sedlák (Goiš, Kovařík), 20. Goiš (Sedlák, Kovařík), 22. Pala, 37. Janota (Kolář). Diváci: 2285 * HC Slezan Opava – HC Nový
Jičín 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). Branky: 7. Galvas (Měch, Kysela), 39. Chalupa (Vítek) –
11. Fojtík (Vašut), 13. Fojtík (Hanák), 37. Horák (Novotný, Lehečka), 43. Novotný (Lehečka, Vašut), 53. Novotný (Macháček, Lehečka). Diváci: Neuvedeno *
HC Frýdek-Místek – HC Bobři Valašské Meziříčí 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Branky:
8. Ivan (Podešva), 26. Samiec (Stránský, Podešva), 50. Stránský (Ovšák, Ivan) –
46. Matušenko (Heča, D.Varga) Diváci: Neuvedeno * VHK Vsetín – HC RT
TORAX Poruba 5:1 (2:0, 0:0, 3:1). Branky: 10. Kajaba (Ambruz, Hurtík), 19.
Kajaba (Vaněk, Ambruz), 43. Zúbek, 47. Daněk (Hurtík, Tesařík), 60. Hruška P. –
59. Vrána (Vaněk R.). Diváci: 991.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 36. KOLE


Tým

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

LHK Jestřábi Prostějov
HC RT TORAX Poruba
HC Slezan Opava
VSK Technika Brno
SHK Hodonín
VFK Vsetín
HC ZUBR Přerov
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Orlová
HC LVI Břeclav
HC Bobři Valašské Meziříčí

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

23
21
17
17
17
16
15
15
9
9
8
6

3
5
4
4
3
2
2
3
7
4
2
4

5
2
3
1
3
4
6
3
2
2
8
4

5
8
12
14
13
14
13
15
18
21
18
22

166:90
132:83
122:97
122:101
126:108
107:103
111:103
113:137
98:128
94:132
90:127
71:143

80
75
62
60
60
56
55
54
43
37
36
30

Kam příště....
37. kolo, středa 29. ledna, 18:00 hodin: HC Frýdek-Místek - HC Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan Opava, HC Nový Jičín
- LHK Jestřábi Prostějov, HC ZUBR Přerov - HC Lvi Břeclav, SHK
Hodonín - VHK Vsetín, HC RT TORAX Poruba - VSK Technika Brno.
38. kolo, středa 1. února, 17:00 hodin: HC Orlová - HC RT TORAX
Poruba, VSK Technika Brno - SHK Hodonín, HC Lvi Břeclav - HC
Nový Jičín, LHK Jestřábi Prostějov - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek - HC Slezan Opava, VHK Vsetín - HC ZUBR
Přerov
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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 natipoval 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. V derby s Přerovem
všichni tipující odhadovali, že padne od čtyř do sedmi
branek, Černého vyrovnání na 4:4 v závěrečné desetiminutovce tak znamená, že soutěž ještě pokračuje.
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 38. KOLA DRUHÉ HOKEJOVÉ
LIGY MEZI MUŽSTVY LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV A HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.
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 31. LEDNA 2014, 16.00
hodin. Výherce zveřejníme v příštím vydání Večerníku, které u svých prodejců najdete v pondělí 3. února.

Hokejové derby s Přerovem
proběhlo KUPODIVU v klidu
Prostějov/mik – Bez jakýchkoliv
výtržností a násilností se obešlo
sobotní hokejové derby mezi
Prostějovem a Přerovem. Na
pořádek zde dohlíželo čtyřicet
policistů. Jak se Večerník přímo
na místě přesvědčil, skutečně se
většina věcí odehrála v duchu
fair-play, drobné konflitky, či
spíše pokusy, řešili policisté v samém zárodku.
„V sobotu odpoledne a večer
proběhlo bezpečnostní opatření
v Prostějově, zejména v okolí zim-

ního stadionu v souvislosti s hokejovým utkáním II. hokejové
ligy mezi mužstvy LHK Jestřábi
Prostějov a HC Zubr Přerov. Do
opatření byly nasazeny čtyři desítky policistů a šest strážníků městské
policie. Utkání se zúčastnilo 2 285
diváků, z toho 183 příznivců HC
Zubr Přerov. Během opatření
nedošlo k narušení veřejného pořádku, ani občanského soužití,“
potvrdila Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT
MŮŽETE
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Y
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O
volejte: 582 333 433,
TŘEBA H
U
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Bobři se trápí, Přerov i Porubu ale obrali o body

Prostějov/jim - Rovných padesát bodů dělí vedoucí Jestřáby
a poslední Valašské Meziříčí.
A právě tito dva soupeři se v sobotu 1. února večer představí
na ledě Víceúčelové haly v Prostějově. Zatímco domácím se
podařilo přerušit neúspěšnou
sérii a po delším čase vyhráli
dvakrát za sebou, hosté prohráli hned jedenáct z posledních dvanácti utkání a předposlední pozice se jim vzdaluje.
Pohled na tabulku naznačuje,
že by se od 17.00 hodin mělo
jednat o souboj kočky s myší,
tak tomu ale letos vždy nebylo.
Úvodní souboj vyzněl jasně pro

Jestřáby, kteří na Valašsku zvítězili 8:2, odveta na Hané byla
mnohem dramatičtější. Bobři
totiž po úvodní třetině vedli 1:0,
v polovině zápasu srovnali na
2:2 a nezlomil je ani Belayův gól
ze čtyřicáté minuty na 4:2. Hned
po pauze totiž tým Jana Vavrečky opět snížil a donutil domácí
k výměně brankáře, s Kociánem
v zádech pak Jestřábi uhájili výhru 5:3. Při druhém duelu v Meziříčí bylo jasno již v polovině,
kdy hosté vedli 5:0, pak se kluziště změnilo v ring.
Bobři aktuálně mají nejhorší
bilanci na vlastním a soupeřově ledě, doma totiž získali jen

www.
vecernikpv
.cz

osmnáct a venku pouze dvanáct
bodů. Co se cizích hřišť týče,
uhráli jeden a tři body v Novém
Jičíně, dva ve Frýdku-Místku, tři
v Přerově, dva v Orlové a jeden
v Břeclavi.
Po zpackané první čtvrtině
se zdálo, že nastává zlepšení
a mužstvo se bude moci utkat
o deváté či desáté místo, dokládaly to i čtyři výhry v řadě na
konci listopadu a počátku prosince. Pak však přišla porážka 9:0
v Opavě a od té doby by Bobři
spočítali získané body na prstech
jedné ruky. Jediným zábleskem
byla nejtěsnější výhra 1:0 nad
Přerovem v polovině ledna, ji-

nak jen prohry v prodloužení
s Frýdkem-Místkem a překvapivě i Porubou a včetně Opavy
devět duelů bez jediného bodu.
Valašskému Meziříčí se nedaří
zejména v koncovce, což dokládá i pouhých jednasedmdesát
nastřílených branek v šestatřiceti zápasech. Tedy průměr
pod dvě branky na zápas. Čtyřikrát jeho hráči neskórovali
ani jednou, jedenáctkrát se pak
zmohli pouze na jednu trefu.
A nejproduktivnější hráč týmu
David Varga získal sesbírat jen
jednadvacet bodů, o bod méně
má nejlepší kanonýr družstva
Miroslav Varga.

ZACHAROVÝM ASISTENTEM JE NOVĚ JIŘÍ VYKOUKAL
„Dohodli jsme se, že pokud bych
nemohl delší dobu trénovat,
tak bychom ukončili smlouvu.
Budeme ale nadále v kontaktu,
a jakmile by se to zlepšilo, a pokud by byl ještě zájem, tak bychom smlouvu obnovili,“ věřil
bývalý člen mnoha českých a
slovenských extraligových mužstev ještě na konci pracovního
týdne v návrat do sestavy. Jak
se ale zdá, realita bude krutější a
na comeback to v letošní sezoně

nevypadá... „Z Prahy mi přišly
výsledky testů a podle Pavla Koláře to pravděpodobně je vyhřezlá
ploténka,“ svěřil se Večerníku.
Kromě Tomáše Sršně se Jestřábi snažili zlanařit i dalšího
útočníka. U bývalého prostějovského hráče Lubomíra Korhoně, jenž momentálně působí
v Anglii, však bylo jejich úsilí
neúspěšné. Naopak v případě
již dříve avizovaného Ladislava
Kohna se čeká už pouze na přílet osmatřicetiletého útočníka.
„Máme vyřízené všechny legislativní náležitosti, u pana Ovečky

leží průkazka Ládi Kohna jako
hráče LHK Jestřábi Prostějov,
nicméně jeho přílet do Česka
zatím stanoven není. Přiznám
se, že jsem z toho také trochu
rozpačitý, že zatím není hráč
schopen přiletět, byť to slíbil,“
připustil Luňák, že by už nejraději
viděl nedávného vítěze extraligy
s Třincem a bývalého hráče Calgary, Toronta, Anaheimu, Atlanty
či Detroitu na druholigovém ledě.
Na vině jsou prý povinnosti v
Americe, které se zatím nedaří
dát do pořádku. „Momentálně
údajně nemá vyřešené všechny

věci, které jsou podmínkou toho,
aby na tři měsíce opustil Ameriku, kde trvale žije. V tom je
hlavní problém. Může za nás ale
hrát jak play off, tak baráž, platný
bude v jakémkoliv zápase,“ nepřestává generální manažer „A“-týmu LHK Jestřábi doufat v to,
že se příchod nejzářivější posily
opravdu uskuteční.
A proč může Ladislav Kohn
zasáhnout do play off i baráže,
zatímco Tomáš Sršeň pouze do
baráže? „Pravidla říkají, že hráč,
který po patnáctém prosinci nenastoupí za žádný jiný klub, nemusí

mít odehraný ani zápas a může
hrát také baráž,“ ozřejmil hlavní
kouč Jestřábů Petr Zachar. Ostatní hráči musí v základní části
odehrát alespoň polovinu zápasů,
aby byli připuštěni, což se kromě Sršně týká i několika dalších
členů kádru. „Netýká se to těch,
kteří po patnáctém prosinci nenastoupili za žádný jiný klub. U nás
mají střídavé starty Lukáš Vydržel, Kevin Rozum, David Jurík,
Martin Kryl. Tito čtyři musí mít
na kontě aspoň dvaadvacet zápasů,“ objasnil tuto rošádu v hokejových řádech Petr Zachar.
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Štěstí se přiklonilo i k Prostějovu, „Když budeme mít Prostějov v play off, tak ho porazíme“
Zkušený útočník Zubrů Zdeněk Sedlák věří, že jeho tým na Jestřáby ještě vyzraje
„Drtiči“ počtvrté neurvali ani bod
SVATOPLUK KOSÍK
Í – SHK Hodonín:
Hodonín, Prostějov/jim - Přesně
po dvou týdnech se prostějovští
hokejisté vrátili zpět na vítěznou
vlnu. Po prohrách ve Vsetíně a
doma s Technikou Brno i Porubou naplno zabrali v 35. kole
druholigového utkání skupiny
„Východ“ na ledě Hodonína a
tamějším „Drtičům“ nepovolili
ani na čtvrtý pokus získat byť
jen jeden bod. Tým Petra Zachara a jeho nového asistenta
Jiřího Vykoukala si díky tomu
uprostřed minulého týdne opět
vylepšil pozici na prvním místě tabulky, druhá Poruba totiž
zaváhala doma s Břeclaví a ani
proti Lvům nedokázala bodovat
naplno.
Předešlá tři setkání skončila jasnými výhrami Prostějova (5:0, 6:2 a
7:2), tentokrát to bylo ve středu o
poznání větší drama. Vždy totiž
Jestřábi položili základ k zisku tří
bodů v úvodní či nejpozději ve druhé třetině, teď sice také prakticky
po celý zápas drželi náskok, ale pojistka přišla až krátce před koncem.
Cesta k vítězství vedla hned přes
sedm oslabení, šest z nich přečkali
hostující hráči bez úhony. Jako první usedl na trestnou lavici hned na
počátku šesté minuty Lukáš Duba,
hosté se ale pečlivě bránili a naopak
sami dokázali zahrozit. A již při hře
pět na pět se mezi střelce zapsal
Vladimír Stejskal, jenž sice napoprvé při svém nájezdu na gólmana
neuspěl, dokázal se ale vrátit před
bránu a puk za brankovou čáru přece jen protlačil – 0:1.
Příležitost ke zvýšení poté dostal po
Černého přihrávce Kolibár, Barusova lapačka ale byla připravena. A
při druhém prostějovském vyloučení se Hodonínu podařilo srovnat.
Z trestu Davida Juríka uplynulo
pouze dvaadvacet sekund, když

„S jedním gólem se bohužel vyhrává jen málokdy. Přišli jsme tak o body
v Opavě i dnes se silným Prostějovem. Přitom šancí jsme si dokázali vypracovat celou řadu, ale soupeř využil své kvality i zkušenosti a potrestal
naše chyby. Osobně si myslím, že jsme byli rovnocenným soupeřem, o
to víc nás mrzí, že si ze zápasu neodnášíme nějaké body. Klukům musím
za jejich výkon poděkovat, protože zápas odmakali a odedřeli naplno.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Je to docela postavené na hlavu. Musím říct, že v minulých utkáních
jsme podali o mnoho lepší výkon než dnes, a vždy jsme přišli o body.
Dnes jsme zejména ve druhé části vypadli z role a nehráli jsme dobře,
Hodonín měl v této pasáži víc šancí, ale naštěstí jsme to ustáli a v závěru jsme soupeře už moc do ničeho nepustili. Trápí nás individuální chyby a disciplína, v posledních pěti minutách jsme tam měli dva naprosto
zbytečné fauly. Tyhle chyby nás v posledních zápasech stály body.“
Kulichovu střelu z kruhu umně tečoval Zdeněk Kučera a bylo to 1:1.
Nerozhodný stav ovšem nevydržel
ani jednu minutu. Hostům se podařila kombinační akce a po asistencích Michala Černého a Davida
Šebka skóroval Robert Jedlička
– 1:2. Stalo se tak v polovině sedmnácté minuty, pouze osmačtyřicet
sekund od trefy „Drtičů“.
Početní výhodu pak na konci první
části a na počátku té druhé dostali i
Jestřábi, potvrdili však, že v posledních duelech jim to při přesilovkách
prostě nejde. Již při vyrovnaném
počtu hráčů se k Venkrbcovi odrazil puk od zadního mantinelu,
prostějovský dlouhán ale bránu minul, na opačné straně pálil po úniku
Jurásek krátce za modrou čarou,
Kocián si ale poradil. A když na
střelu nestačil sám, vypomohla mu
branková konstrukce, jako se tak
stalo na konci pětatřicáté minuty po
zakončení Zdeňka Kučery.
V závěru druhé dvacetiminutovky
se pak diváci dočkali i pěstního
souboje mezi Davidem Juríkem
a Petrem Pokorným, ze souboje
oceněného trestem na dvě plus dvě
minuty vyšel vítězně sto sedmdesát
pět centimetrů vysoký prostějovský útočník.
V závěrečné třetině pak byli domácí dvakrát velice blízko vyrovnání,

anii jednou
se k nim
jd
i ale
l šštěstí
ě í nepřiklonilo. Nejprve si při přečíslení
dva na jednoho poradil Kocián s
Křížovou střelou po Špokově přihrávce, poté Charvát minul z mezikruží. Jestřábi se tak dočkali pojistky, tu jim krátce po druhé šanci
„Drtičů“ zajistil Frank Kučera. Navrátilec do sestavy využil vybídnutí
od Šimona Antončíka a necelých
osm minut před koncem dodal klid
na hostující střídačku.
Jestřábi se ještě rozhodli, že si situaci zkomplikují a Juraj Jurík nabídl
Hodonínu dvouminutovou přesilovku. Nechybělo moc a bylo ze
závěru velké drama, Juráskovi totiž
puk přeskočil přes hůl, jinak by to
bylo pět a půl minuty před koncem
opět pouze o gól.
Dvě a půl minuty před koncem si
domácí vzali oddechový čas, ale nic
nebezpečného už nestihli vymyslet,
když si tak třiadvacet sekund před
závěrečnou sirénou vzal time out i
Petr Zachar, bylo jasné, že všechny
tři body zamíří na Hanou.
Náskok prostějovského týmu na
čele tabulky se tak opět zvýšil na
tři body, Poruba totiž v poslední
minutě ztratila výhru nad Břeclaví. Vítězné branky dosáhl až v čase
64:33 dvougólový Aleš Kilnar,
Slezané tak naplno nevyužili předchozího zisku v Prostějově.

Kociánovi se moc nevedlo,
Jestřábi ale derby neprohráli
PP
Prostějov/jim - Třetí soutěžní
výhry v aktuální sezoně se
při derby s Přerovem dočkali
prostějovští hokejisté. Stejně
jako předešlé souboje to i v
šestatřicátém dějství východní
skupiny druhé ligy bylo drama
až do posledních okamžiků,
již potřetí se navíc muselo
prodlužovat. Jestřábi sice hned
dvakrát v utkání prohrávali
o dvě branky, nevyužili dvě
trestná střílení ani dvouminutovou výhodu pěti proti třem,
s podporou více jak zhruba
tří tisícovek fanoušků, byť
oficiální čísla mluví jinak, se
jim ale nepříznivý vývoj přece
jen podařilo obrátit. Jelikož
v nastavení Sedlák v gólovce
zlomil hůl, radovali se v sobotním večeru po Stejskalově ráně
domácí. A prostějovský „zimák“
pod náporem takřka třítisícové
návštěvy málem spadl...
Hostům skvěle vyšli oba konce
úvodní třetiny a do kabin tak
šli s náskokem 2:1. Hned po
sedmačtyřiceti sekundách si
první slabší chvilku vybral Ondra
Kocián a po zmatku před bránou
se šťastným střelcem stal Zdeněk
Sedlák, jemuž asistovali jeho
parťaci z lajny Goiš s Kovaříkem.
Příležitost k vyrovnání se
domácím naskytla hned vzápětí,
když dvě minuty dostal Pala,
Jestřábi ale potvrdili, že v posledních týdnech jsou při početních
výhodách bezzubí. Do první
velké šance se tak dostali až při
vlastním oslabení, když seděl
na trestné lavici Coufal. To se
do úniku vydal Juraj Jurík a po
faulu na něj nemohlo následovat
nic jiného než trestné střílení.
Produktivní útočník s číslem 55
ovšem neuspěl, pouze vyprášil
Sklenářův pravý beton.
A jen minutu a půl nato měli
Jestřábi podruhé trestné střílení. K
němu se v polovině deváté minuty rozjel Lukáš Luňák, ani on ale
neuspěl. Vypadalo to, jako by se
pokoušel o Forsbergovu kličku,
kterou se mu ale nepodařilo dotáhnout, a puk pouze odevzdal.
Poté měl hostující gólman tro-

Prostějov - V polovině ledna oslavil Zdeněk Sedlák
čtyřicáté narozeniny, i přes svůj věk však stále patří k
tahounům přerovských Zubrů. Někdejší extraligový finalista se Zlínem oblékal v české extralize rovněž dresy
Opavy, Plzně, Sparty Praha a Vsetína, s reprezentací
se zúčastnil mistrovství světa 2002 ve Švédsku,
védsku, prošel
také finskými kluby Espoo a Jyväskylä,
ä, švýcarským
Ambri-Piotta, rakouským Innsbruckem,
m, běloruským
Minkem, dánskými mužstvy Aalborg a Hridovre či italskou Val Pusterií, letos se s Jiřím Goišem
em přetahuje o
post nejproduktivnějšího hráče Zubrů. Svůj
vůj bodový účet
rozšířil i na prostějovském ledě a i díky jeho
ho třem bodům
se dlouho zdálo, že výhra poputuje do Přerova.
řerova.
Jiří Možný

Dlouho jste vedli, přesto
máte jen bod. Co chybělo k výhře?
„Prostějov jel dneska dvě trestná
střílení, měl dvě minuty přesilovku
pět na tři, v prodloužení čtyři minuty čtyři na tři. To hovoří za vše.“
Vnímáte to tak, že utkání
nebylo pískáno na rovinu?
„Nevím, třeba to tak nebylo, ale písknout dvě trestná jsem dlouho neviděl,
dvě minuty pět na tři také ne. Pískal,
jak uměl, ale je to do očí bijící.“
Užil jste si tedy při derby aspoň atmosféry?
„Byla dobrá stejně jako v Přerově.
Hokeji to ale jen uškodí, když se
nehraje podle pravidel. Hráli jsme
ale dobře, a když budeme mít Prostějov v play off, tak ho porazíme.
Snažili jsme se hrát hokej, oni jsou
slabí v obraně a my je přehrajeme.“

Patříte k nejproduktivnějším hráčům mužstva, teď jste přidal další tři
kanadské body.
„Mám gól a dvě asistence, hrajeme
ale jako tým, tak je jedno, kdo gól
dá. Mám už roky, takže se nedívám
na statistiky a chtěl bych, aby hlavně tým hrál. Nemám se kam honit,
spíš bych chtěl vyhrát něco pro lidi
v Přerově.“

jiná soutěž a je vidět, že i když
Prostějov má o pětadvacet bodů
víc než my, tak zápasy s nimi jsou
vyrovnané a rozhodují prodloužení, nájezdy, góly v poslední minutě. Jsme dost zkušený mančaft,
že bychom
je mohli udělat.“
y
Kalkulujete, koho byste
dostat?
mohli ve čtvrtfinále do
„Ne, je to zatím brzo. Navíc se to
vždy vynevybírá, protože se to vžd
musíme pomstí. Kdo přijde, toho musím
razit. A hrát s hlavou nahoře.“
Prošel jste spousto
spoustou evropských soutěží, jjak si
nyní užíváte druhou ligu?
„Hokej se hraje všude stejn
stejný. Je
to jen o tom, že v Přerově chodí
všichni do práce nebo do šškoly.
Prostějov pracuje na jiné bázi.
Mají ráno rozbruslení, jsou
jso to
profesionálové. Kdybychom se

V prodloužení
dloužení jste
měl naa holi vítězný
gól, nakonec jste
ste inkasovali v oslabení...
„Byla to náhodná
dná střela, škoda. Kdybych jáá dal gól, kdyžž
mi to ‚Vlčák‘ předložil, tak
„I když Prostějov má o pětadvacet bodů víc než my,
bylo rozhodnuto.
uto. Tam ho
taky drželi dva, ale pan roztak zápasy s nimi jsou vyrovnané a rozhodují
hodčí faul nepískl.
ískl. Kdyby
prodloužení, nájezdy, góly v poslední minutě.
se mi nezlomila
la hokejka, tak bych dal
al gól.
Jsme
dost
zkušený mančaft, že bychom je mohli udělat.“
Gólman ležel,, ale
produktivní přerovský útočník ZDENĚK SEDLÁK věří,
špatná
hůl.“
p
Zažil jste
že se nejednalo o poslední derby sezony
spoustu derby mezii
Zlínem a Vsetínem, lze to s tím
V předchozích letech my mohli soustředit jen na hosrovnat?
jste patřili na špici kej, tak jsme ještě lepší. V tom je
„Myslím si, že při zápasech Zlín- druhé ligy, letos to zatím vy- rozdíl mezi druhou ligou a jinými
-Vsetín byla ještě lepší atmosfé- padá na horší sezonu a boj jen soutěžemi.“
ra, a hráči i rozhodčí byli na vyšší o šesté místo.
Jak vy kombinujete hoúrovni. Je to ale pěkné derby, „Kdysi jsme útočili zepředu, letos
kej a práci?
jsem rád, že se to lidem líbilo, že útočíme zezadu. Vybrali jsme si „Trénuji malé děti ve Zlíně, kde
nebyly žádné brutální fauly a hrál slabší chvilku na začátku a dívá- mi vycházejí maximálně vstříc,
se hokej. Byl to pěkný hokej.“
me se již na play off. To je úplně takže se to dá skloubit.“

„Jsem tady a musím bojovat o flek,“ těší
se z hokejového comebacku Tomáš Sršeň
„Naštěstí byla výluka, takže ne
(smích).“
Měl jste představu, do čeho
eho
tady jdete?
„Jezdíval jsem tady
y
pravidelně, protože pan Luňák mě
oslovil již dřív. Je
tu pěkný stadion
a super fanoušci,
tak jsem se tu rád
d
jezdil dívat.“
Sezonu
jsem ještě po tréninku s panem
2010/2011
Vykoukalem trénoval. Dneska
jste odehrál
první zápas a naštěstí výhra.“
právě v PřeVracíte se do druhé ligy, rově, hecoval jstee se
máte představu, jaký to s bývalými spoluhráči?
hráči?
bude skok oproti krajskému „Sice jsem tam hrál
rál naposlepřeboru?
dy, ale už je to párr let a tým se

Prostějov – Vydařenou premiéru v dresu s jestřábem na hrudi
má za sebou Tomáš Sršeň mladší. Hráč ročníku 1988 oficiálně
doplnil mužstvo na počátku minulého týdne a po vyřízení všech
formalit mohl poprvé naskočit do utkání právě proti Přerovu,
po zhruba třech letech se tak opět vrací alespoň do druhé ligy.
Syn současného kouče Poruby strávil dlouhé roky v Olomouci,
kde prošel dorosteneckou i juniorskou extraligou a vyzkoušel
si i první ligu mezi dospělými, druhou ligu pak již dříve okusil v
Uničově a Přerově. Letošní sezonu zahájil v krajském přeboru,
kdy v barvách Uničova dosáhl v jedenácti duelech na deset branek a sedm asistencí, v Prostějově si zatím na první kanadský
bod musí počkat.hé ligy. Karvinský rodák stihl v dresech
Jiří Možný

Máte za sebou první zápas a hned derby. Tak co
na vstup říkáte?
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Super zážitek, nemohl jsem si přát
„Myslím si, že to bylo klasické derby, kdy není dopředu jasný favo- nic lepšího než začít hnedka s Přerit. Po většinu zápasu jsme byli lepší, bohužel jsme znovu měli velké rovem. Fanoušci úžasní, atmosféra
problémy s hraním přesilovek a proměňováním šancí. Nedali jsme neskutečná. Při hře to člověk až todvě trestná střílení, dvakrát třikrát jsme nezakončili do prázdné brány. lik nevnímá, ale je to nesrovnatelně
V závěru se nám to ale nakonec podařilo. Zlomil to Honza Kolibár, lepší než hrát před prázdným stadikterý se netlačil do branky a nádherně to Michalovi předložil. Ten onem. Jsem hrozně rád, že jsme to
jako jeden z mála to již do prázdné brány dokáže zamést. A Láďa dotáhli do vítězného konce.“
Stejskal je střelec. Když to dostane, tak to vždy smrdí gólem. Dneska
Naskočil jste ve čtvrté
to potvrdil.“
lajně s Davidem Juríkem
a Viktorem Coufalem, jak jste si
VLADIMÍR KOČARA – HC ZUBR Přerov:
„Je to svátek pro hráče i pro fanoušky, škoda, že takových zápasů není rozuměli?
víc. Myslím si, že před dobrou atmosférou se hrál nadprůměrný dru- „Viktora už znám dlouho, hráli
holigový hokej a může nás pouze mrzet, že jsme si neodvezli tři body, jsme spolu v Olomouci v juniorce.
protože průběh zápasu nám nahrával. Hlavně třetí gól byl zbytečný a S Davidem jsme nikdy nehráli, tak
tím jsme dostali domácí do hry. Je to škoda, mohli jsme brát tři body.“ jsme museli hrát jednoduše, nahazovat puk, bojovat. Hlavně hrát
dozadu a nedostat gól, což se nám
b
č á akce
k se nekonala.
k l
chu
h štěstí,
š ě í když
kd ž neudržel
d ž l prudd nebezpečná
kou ránu z levé strany a musel Hosté tak opět trestali. Janota povedlo. Budeme doufat, že to
čelit Luňákově dorážce. Právě v vystřelil od modré čáry nad beton bude jjen lepší a lepší.“
Kolik jste s mužstvem
jednu chvíli kapitán Jestřábů ale přesně k tyči, již potřetí v utkání
stihl tréninků?
na přerovského gólmana poprvé využil přesilovku a Zubři opět vevyzrál. Stalo se tak po Dubově dli o dva góly – 2:4. Domácí hráči „Jsem tu již čtrnáct dní, vždy
přesilovkovém faulu v útočném ale nic nevzdali a ještě do druhé
pásmu, když se Luňák při krátkém pauzy snížili. Zpoza brány přihrál
Venkrbec Malému, jenž prostřelil
oslabení trefil z mezikruží – 1:1.
Úvodní část ale přece jen vyhráli Sklenáře mezi betony.
hosté. Na trestné lavici seděl A necelých deset minut před třetí
Antončík a domácím se dlouho sirénou bylo srovnáno, o což se
dařilo skvěle bránit a ještě vyrážet zakončením do poloodkryté bráVYHRÁT
do útoku, pak se ale zničehonic ny zasloužil Michal Černý. MohMŮŽETE
dostal před Kociána Goiš a neza- lo se rozhodnout ještě v základní
Y
hrací době, přerovský gólman ale
zmatkoval – 1:2.
BA HODIN
E
Ř
T
Zubři zažili povedený vstup i hned několikrát zazářil.
U
do druhé třetiny. Domácí totiž V závěrečných minutách již
V BAZÉN
špatně střídali a hosté trestali. nechával hlavní rozhodčí volnější
Pala vystřelil od modré a jeho metr a spoustu zákroků nechal
rána se po několika odrazech dos- bez potrestání, v šedesáté minutě
tala do sítě – 1:3. Jestřábi se ale ale přece jen poslal na trestnou
velice rychle dokázali vrátit do lavici Palu. Do prodloužení
hry, uběhla jen minuta a půl, když si tak tým Petra Zachara nesl Prostějov/jim - Velký posun
si do pásma středem najel Stejs- téměř minutu a čtvrt dlouhou směrem vzhůru učinil nejbližší
kal a přes obránce z levé strany výhodu čtyř proti třem, nic z ní soupeř prostějovských hokejistů
vystřelil. Puk si již našel tu správ- ale nevytěžil. Naopak jim unikl – HC Nový Jičín. Ještě po deseTomáš Vlček, jenž pak zpoza ti kolech měli totiž jeho hráči na
nou cestu do vinklu – 2:3.
A vzápětí se objevila i velká brány našel mezi kruhy volného kontě pouhé tři body, o šestadvapříležitost na vyrovnání. Již při Sedláka. Zkušený útočník mohl cet kol později však disponují již
signalizované výhodě učinili rozhodnout, zlomil však hokejku. třiačtyřiceti body a jsou na hony
domácí velký zámek před Radovali se tak domácí. Hosté vzdáleni poslednímu Valašskésoupeřovou bránou, kdy v jednu špatně střídali a inkasovali další mu Meziříčí. Díky posledním výchvíli leželi na hranici brankovišti dvě minuty. Vladimír Stejskal konům a výsledkům pak kráčí k
tři Přerované, výsledkem tak byla totiž napřáhl a ve čtyřiašedesáté poklidnému devátému místu, na
hned dvojice trestů a dvouminu- minutě se trefil pod víko – 5:4.
desátou Orlovou totiž mají šest
tová přesilovka pět na tři. Ještě Vítězné premiéry v bílo-červeném bodů k dobru a na osmý Frýnež začala, nechali si Zubři opra- dresu se tak dočkal Tomáš Sršeň dek-Místek ztrácejí bodů hned
vit dvířka od střídačky, takže si mladší, jenž do mužstva v týdnu jedenáct.
hráči mohli trochu odpočinout a zamířil z Uničova. A radost mohl V rozehrané soutěži se mužstva
hostující lavička dostala možnost mít i z toho, že Poruba padla 5:1 místo Davida Handla s Bohumíčástečného time outu. A bránili se ve Vsetíně, což znamená, že na rem Poláškem ujali Aleš Flašar
opravdu dobře, hned několikrát první místo ztrácí osm zápasů s Radomírem Grimmem a tým brzy
se jim podařilo vyhodit a žádná před koncem již pět bodů.
ukázal svůj potenciál. Při třetím

„Důraz, dohrávat osobní souboje, střílet,
znepříjemnit soupeři hru, to je můj úkol.“
nová posila Jestřábů TOMÁŠ SRŠEŇ o své práci pro tým
„Je pravda, že už dva roky nehraji
hokej a druhou ligu jsem hrál naposledy právě v Přerově. Potom
jsem šel do Uničova, kde jsem si
urval rameno a rok jsem nemohl
hrát, mám to sešroubované. Teď
jsem byl rok pracovně v Kanadě a
úplně bez hokeje. Začalo mi to ale
chybět, tak jsem to zkusil aspoň v
Uničově. Začalo se mi dařit a pan
Luňák mě oslovil, zda bych nechtěl jít do Prostějova. Jsem tady
a musím bojovat o flek.“
V Kanadě vás to nelákalo
vrátit se k hokeji?

tam celkem obměnil
nil a je tam
jen pár kluků, co se známe. S nimi
jsme se pohecovali, ale nic zvláštního.“
Očekává se od vás důraz
do brány, je to právě tohle, co byste chtěl do Prostějova
přinést?
„Bylo mi to taky tak řečeno
(úsměv). Takže důraz, dohrávat
osobní souboje, střílet, znepříjemnit
soupeři hru, to je můj úkol.“
Dařilo se vám to v prvním zápasu?

„To musí posoudit někdo jiný.
Osobně si myslím, že to bylo
dobré, na to, že jsem hrál po dlouhé době ve vyšší soutěži.“
Nemrzí vás, že jste
přišel o zápas proti
svému otci, který vede
Porubu?
„Nemrzí, jsem
moc rád, že
jsem to nestihl
(smích). Asi
bych nerozdýchal, kdyby
mě porazil,
to bych se

nemohl vrátit domů (smích). Pokud
se potkáme v play
off, tak doufám,
že budu na vítězné
straně já.“
Pojistili
jste si první místo, bude zbyzákladní části poklid-

tek
nější?
„To si nemyslím. Ostatní týmy
budou bojovat, protože nemají nic
jistého, takže to bude vyhrocené
až do konce základní části. A pak
se musíme připravit na play off,
tam se teprve ukáže.“
Dá se říci, že i derby připomínalo play off?
„Ano. Přerov bojoval, mělo to
náboj play off, stejně jako předešlý domácí zápas s Porubou. To
byl taky hodně dobrý zápas.“

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

nalistujte
stranu 21

V Novém Jičíně čeká i ve formě hrající Fojtík
setkání s prostějovským výběrem
sice na Hané prohrál 0:4, ale až do
poloviny střetnutí držel bezbrankový stav, od tohoto utkání pak mají
bilanci sedmi výher a tří porážek.
Novému Jičínu vychází skvěle zejména druhá polovina ledna, v níž
ještě ani jednou neprohrál. Postupně si poradil s Orlovou 3:2 v prodloužení, s Valašským Meziříčím
4:3, s Frýdkem-Místkem 3:2 na nájezdy a o víkendu dokázali Novojičínští překvapivě obrat o všechny
tři body Opavu, když na jejím ledě
zvítězili 5:2.
V dosavadních třech vzájemných
střetnutích se překvapení nekonalo
a vždy brali všechny body Jestřábi.
Ve čtvrtém a patnáctém kole vyhráli
shodně 4:2, naposledy pak již zmíněným poměrem 4:0. Do tohoto utkání

již za Nový Jičín nastoupil rovněž
devětatřicetiletý Marián Kacíř,
v uplynulých týdnech navíc mužstvo
přivítalo další útočnou posilu.
Z Cracovie Krakow přišel na výpomoc devětadvacetiletý Josef Fojtík
a jeho forma je zatím prvotřídní.
Ve Valmezu dal jednu branku,
proti Frýdku proměnil rozhodující
nájezd a v Opavě podpořil výhru
svého týmu hned dvěma brankami.
Ze tří zápasů tak má bývalý prostějovský hokejista bilanci hned čtyř
branek.
Ostravský rodák a bývalý hráč
Vítkovic, Havířova, Vsetína, Zlína, Přerova, Techniky Brno, Nitry,
Trenčína, Pittsburghu Forge, Victoriaville, Danville, Flint Generals,
Grand Rapids či St. Georges CRS
Express v nižších zámořských sou-

těžích na sebe vedle branek a asistencí upozornil zejména při derby
s Olomoucí, kdy hokejkou napadl
diváka a u soudu obdržel čtrnáctiměsíční podmínku a pokutu dvacet
tisíc korun.
V barvách novojičínského týmu
zasáhlo do letošní sezony již osmatřicet hokejistů. Mezi brankáři
se může nejlepšími čísly honosit
Lukáš Šrámek, jenž se v zásazích
dostal nad devadesát procent a jeho
průměr je lehce nad tři branky na
zápas. Nejproduktivnějším hráčem
je zatím třiadvacetibodový Pavel
Hanák, v těsném závěsu jsou další
dva útočníci Martin Kabeláč s Petrem Macháčkem. Z obránců je na
tom zatím nejlépe Přemysl Vašut,
jenž posbíral dvě branky a sedm
asistencí.

Basketbal

Prostějovští basketbalisté zdolali Kolín a chystají se na Final8
nal8 Českého poháru

93 ARIETE PROSTĚJOV
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ORLI CHTĚJÍ PO LETECH ÚTOČIT NA MEDAILI!

ARFALLINO KOLÍN

Změní Ariete tři bramborové medaili v tu opravdovou?

poločas: 40:29
čtvrtiny: 18:11,22:18, 36:20, 17:14
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

42/22:46/17
10:7
27/19:11/8
44:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:8
18:28
7:12
17:16

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Komprs.
Diváci: 600

Sestava a body Prostějova:
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. ledna 2014
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Prášil Jaroslav
Nečas Radek
Polášek Rudolf
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body FARFALLINO KOLÍN:
Mitchell Ashton 14, Machač David 10, Field Richard 9, Horák Ladislav 7,
Lewis Jeremy Matthew 7, Zuzák Stanislav 5, Sýkora Martin 4, Harčár Pavel
3, Holý Petr 2, Ličartovský Štefan 2

Tým Ariete Prostějov je pravidelným účastníkem závěrečného turnaje Českého poháru.
Na medailové umístnění přesto čeká od roku
2010. V předcházejících třech ročnících druhé
nejvýznamnější soutěže skončil vždy na čtvrtém místě. Tuto bilanci se Orli pokusí vylepšit
v příštím týdnu od 6. do 8. února, kdy pohárová
soutěž vyvrcholí v Jindřichově Hradci a Českých
Budějovicích.
Prostějov/lv
„Poslední sezony nám příliš
nevyšly a výsledky se prakticky opakovaly. Prohráli jsme
semifinálový zápas a následně
nezvládli utkání o třetí místo.
To chceme změnit. Start v pohárové soutěži rozhodně bereme vážně,“ tvrdí šéf klubu Ivan
Pospíšil.

Los finálového turnaje byl
tentokrát Hanákům příznivě
nakloněný. Ve čtvrtfinále nastoupí Orli proti vítězi zápasu
KK Valašké Meziříčí - Jiskra
Domažlice. Toto utkání se hraje
1. února. V případě očekávaného úspěchu čeká Orly lepší
z duelu Děčín - Pardubice.
„Ve čtvrtfinále nás čeká soupeř
hrající druhou ligu, a proto je po-

vinností zvítězit,“ uznává trenér
Ariete Prostějov Zbyněk Choleva. „V semifinále nás bude čekat
soupeř, který bude mít za sebou
těžký zápas. Bude více unavený,
ale na druhou stranu rozehranější. Uvidíme, pro koho to bude
výhoda,“ dodal Choleva.
Finálový turnaj bude pro úspěšné čtvrtfinalisty testem fyzické
kondice. Každý semifinalista
odehraje tři zápasy ve třech
dnech. Na odpočinek nebude
čas. To by však neměl být podle
prostějovského kouče velký problém. „Kondičně jsme na tom
docela dobře. Sice hrajeme v poměrně úzké rotaci, přesto si myslím, že jsme připraveni dobře
a únava nebude náš problém.
Soupeři na tom navíc budou
podobně,“ domnívá se Choleva.

Dlouhé čekání. Prostějovští basketbalisté již čtvrtým rokem sní o
pohárové medaili. Splní se jim sen letos? Foto: www.orliprostějov.cz

koše Mattoni nbl v číslech:
27. kolo: Opava - Děčín 73:54 (23:16, 43:32, 58:43). Nejvíce bodů: Blažek 21, Djukanovič 12, Sokolovský 10 - Stria 15, Venta 9. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Kurz.
Fauly: 19:24. Trestné hody: 17/12 - 16/8. Trojky: 7:6 * Prostějov - Kolín 93:63
(18:11 40:29 76:49) . Nejvíce bodů: Kohout 20, Pandula 16, Slezák 15 - Mitchell 14,
Machač 10, Field 9 Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Komprs. Fauly: 18:28 Trestné
hody: 27/19 - 11/8. Trojky: 10:7 * Brno - Ostrava 93:89 (33:32, 42:44, 68:68).
Nejvíce bodů: Geiger 26, Henderson 15, McClain 14, Zachrla 12 - Willman 23, Alič
16, Jurečka 13, Zbránek 12. Rozhodčí: Hruša, Znamínko, Baloun. Fauly: 20:25.
Trestné hody: 25/21 - 18/13. Trojky: 8:12 * Ústí nad Labem - USK Praha 89:83
(16:24, 42:44, 62:65). Nejvíce bodů: Mitchell 29, Steffeck 23, Šteffel 16, Emerson
14 - Chán 30, Cvek 13, Feštr 12. Rozhodčí: Vondráček, Kučerová, Heinrich. Fauly:
19:27. Trestné hody: 33/24 - 23/21. Trojky: 5:8 * Svitavy - Pardubice 83:97 (26:24,
42:50, 71:76). Nejvíce bodů: Kornowski 22, Jelínek 12, O. Peterka a Teplý po 9
- Kotas 21, M. Peterka a Sanders po 20, Čarnecký a Příhonský po 11. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Holubek. Fauly: 18:16. Trestné hody: 14/9 - 22/19. Trojky: 6:14.
Dohrávka 5. kolo: Jindřichův Hradec - Nymburk 83:96 (25:28, 43:56, 62:77).
Nejvíce bodů: Tracey 37, Rolls 15, P. Novák 12 - Simmons 15, Pomikálek 13, Hruban a Massamba po 12, Benda a Palyza po 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Kec, Blahout.
Fauly: 31:23. Trestné hody: 24/14 - 43/32. Trojky: 9:4.

Šestatřicet bodů ve třetí čtvrtině přineslo jasné vítězství

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 27. 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
28. kolo, středa 28. ledna 2014, 18:00 hodin:
Ostrava - Ústí n.L. (17:30), Pardubice - Brno, Kolín - Svitavy (17:45),
Děčín - Prostějov, Jindřichův Hradec - Opava (čtvrtek 30.1., 20:00)
29. kolo, sobota 1. února 2014, 17:30 hodin:
Prostějov - Jindřichův Hradec (neděle 2.2, 17:00), USK Praha Ostrava, Brno - Kolín (18:30), Svitavy - Děčín (19:30), Ústí nad Labem - Pardubice (neděle 2.2., 17:00)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ZAČÍNÁ!
MŮŽETE VYHRÁT HODINY
V BAZÉNU

nalistujte
stranu 21

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

Prostějov/lv - Po prohře v
Pardubicích měli prostějovští
Orli téměř týden volno
a mohli se připravit na polabský celek z Kolína. Ten přijel
s vidinou dobrého výsledku,
ale již první čtvrtina ukázala, že na hřišti budou mít
domácí jasnou převahu.
Rychlá hra a pevná obrana
znamenala již v polovině utkání jedenáctibodové vedení
pro Hanáky 40:29, které ve
třetí periodě navýšili 76:49.
Zápas byl tak rozhodnutý

předčasně a soupeř už neměl
síly ke zvratu. V páteční
předehrávce sedmadvacátého kola základní části
Mattoni NBL si tým Ariete Prostějov připsal dvacáté
vítězství v letošní sezóně
poměrem 93:63.
Orli měli poměrně dobrý vstup
do zápasu, když se snadno dostali do vedení a soupeř díky
svým zmatkům v útoku nebyl
schopný adekvátně reagovat.
Domácí se tak dostali do vedení 9:5 a následně 15:8.
Náskok navýšili ve druhé
čtvrtině, ve které dobře pohybovali míčem v útoku
a v obraně dobře bránili soupeře.
Když se k tomu navíc přidaly
skvělé momenty a zejména pak
útočné doskoky Ondry Kohou-

ta, bylo o dvouciferné vedení
35:19 postaráno. Závěr této
části přesto Prostějovu nevyšel
a hosté snížili na rozdíl jedenácti bodů - 40:29.
S ohledem na ne příliš
vydařený závěr první poloviny
byl i vstup do druhé dvacetiminutovky ze strany Ariete trochu nervózní a hosté tak snížili
pod desetibodovou hranici
42:34. Pak se ale hra domácích
opět zlepšila a náskok začal
narůstat. Orli úsek mezi 22.
a 24. minutou vyhráli 19:5 a za
stavu 61:39 bylo rozhodnuto.
Kolín následně viditelně odpadl. Pokoušel se o těžké střely
z dálky, které neměly šanci na
úspěch. Domácí naopak hráli
v klidu a nakonec zvítězili rozdílem třídy o třicet bodů.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsme pochopitelně rádi, že po špatném
pocitu z Pardubic přišlo jednoznačné vítězství, které mohlo být ještě výraznější.
Chvílemi nás brzdily ztráty a také útočný
doskok soupeře, kterému jsme umožnili
dvacet opakovaných střeleckých pokusů. Hlavně v první čtvrtině, kdy jsme dostali tři trojky, se zdálo, že budeme mít problémy. Útok Kolína jsme ale rychle zastavili a náporem ve třetí
čtvrtině soupeře úplně zlomili.“
Predrag BENÁČEK - Farfallino Kolín:
„Prostějov byl naprosto ve všem lepší. Náš
problém je v tom, že především domácí hráči
nevěří, že je možné Prostějov porazit. Ve chvíli,
kdy se Orli dostali do vedení, složili zbraně.
Naším velkým problémem byla špatná střelba.
Domácí dobře bránili a tlačili nás do těžkých střel.
Sice jsme řadu míčů doskočili, ale nakonec z toho byl další pokus
z obtížné pozice s malou úspěšností.“

Prostějovskému basketbalu se daří i v mládežnických kategoriích

Prostějov/lv - Z pohledu prostějovských basketbalových týmů
je největší pozornost zaměřena
na výsledky Orlů v Mattoni
NBL, kteří dlouhodobě patří
mezi nejlepší domácí mužstva
poslední dekády. Ženy TJ OP
Prostějov zase usilují o postup
z oblastního přeboru do druhé
ligy. Slušnou formu ale potvrzuje také celá řada mládežnických týmů. Zdá se, že o budoucnost basketbalu ve městě
je slušně postaráno.
„Výsledky seniorských výběrů
jsou pochopitelně nejvíce vidět,

ale jsem rád, že nám dělají radost také mladí hráči a hráčky.
Chceme, abychom si vychovali
co nejvíce vlastních hráčů, kteří
jednou budou hrát za první tým,“
vysvětluje filozofii prostějovského basketbalu předseda basketbalového oddílu TJ OP Prostějov
a šéf prostějovských Orlů Ivan
Pospíšil. „Jdeme krok za krokem
a výsledky ukazují, že je to správná cesta,“ dodal.
V dorostenecké lize dívek do
19 let jsou zatím Hanačky na
prvním místě, extraligová sedmnáctka je třetí a starší žá-

kyně vedou žákovskou ligu do
15 let. „Především v kategorii do
17 a 15 let se pokusíme zopakovat
úspěchy z posledních let. Pokud
vše dobře dopadne, máme šanci
bojovat o medaile, možná dokonce o český titul,“ naznačil ambice
dívčích výběrů Pospíšil.
Junioři Orlů hrají první ligu
a v tabulce jsou zatím na třetí
pozici. Kadeti bojují v extralize, kde jsou zatím desátí, jediný bod od osmé příčky, která
zajišťuje postup do play-off.
„V této soutěži chceme postoupit do čtvrtfinále, které součas-

Foto: www.orliprostejov.cz
ně znamená záchranu nejvyšší
soutěže. Je to důležité vzhledem
k tomu, že v Prostějově máme
tréninkové centrum mládeže.

I tímto krokem chceme potvrdit, že Prostějov je baštou basketbalu na střední Moravě,“
prohlásil Pospíšil.

„V
Děčíně
se
pokusíme
vyhrát,“
říká
odhodlaně
Kohout
oplatit předchozí porážky
Ariete se pokusí Válečníkům

Prostějov/lv - Jednoznačným
tahákem osmadvacátého kola
Mattoni NBL, které je na programu uprostřed nadcházejícího týdne, bude utkání Děčína
a Ariete Prostějov. Soupeře
dělí v tabulce rozdíl tří výher.
Hanáci jsou druzí a jejich soupeř čtvrtý. Vzájemné zápasy v
sezoně ale vycházejí lépe Válečníkům, kteří v obou případech
vyhráli. Orli se na severu Čech
pokusí tuto sérii přerušit.
„Narazí na sebe tradiční soupeři,
jejichž zápasy jsou vždy hodně
vyhecované. Nám se zatím v sezoně nepodařilo v těchto duelech
uspět, uděláme maximum, aby
se situace změnila. Hráči berou
toto utkání jako velkou výzvu,“
tvrdí trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
Na konci listopadu v Děčíně
domácí vyhráli 88:77, když roz-

hodující desetibodový náskok
získali už v průběhu prvního poločasu. Válečníci pak v prosinci
dokázali uspět i na palubovce
Prostějova po výsledku 80:76
a Orli tak ztratili domácí neporazitelnost.
„Domácí porážka nás mrzela,
protože probíhající sezona je
hodně vyrovnaná a porážka na
vlastní palubovce je dvojnásobná
ztráta. Teď je na nás, abychom to
Děčínu oplatili,“ povzbuzuje svůj
tým Choleva.
Dá se předpokládat, že o výsledku vzájemného duelu budou
rozhodovat maličkosti. Proto
kouč Prostějova hráčům po
posledním zápase proti Kolínu
připomenul dvacet útočných doskoků soupeře. „V obraně musíme být pozornější. Něco podobného by nás v Děčíně mohlo
připravit o dobrý

Pivot Ariete odehrál nejlepší utkání v probíhající sezoně

Prostějov - Nejlepších čísel v sezoně dosáhl v pátečním utkání proti Kolínu Ondřej Kohout. Ke dvaceti
bodům přidal jedenáct doskoků a devět získaných
faulů a stal se jednoznačně nejlepším hráčem zápasu. Jeho výkon strhl spoluhráče k suverénnímu
vítězství nad Kolínem. „Téměř od začátku jsme byli
vepředu a soupeře k ničemu nepustili,“ pochvaloval
si v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Kohout.
Ladislav Valný
Jak moc potěšilo vítězství po předcházející porážce v Pardubicích?
„Z každé výhry máme rozhodně radost. Ale na druhou stranu
úspěch nad Kolínem nebereme
jako něco mimořádného. Minule jsme v Pardubicích hráli špatně a soupeři naopak všechno
vyšlo. To se prostě stane. Tento-

krát to z naší strany bylo lepší
a tomu odpovídal i konečný
výsledek.“
Především v obraně
jste hráli s chutí. Měli
jste více sil než protivník?
„Snažili jsme se k protihráčům
rychle přistupovat. Dostávatt
je do těžkého zakončení a to
se nám dařilo. Neměli čas na
střelu ani klid při rozehrávce.
Z toho jsme těžili.“

Přesto měl Kolín dvacet
útočných doskoků, což
je hodně vysoké číslo. Proč se
soupeři v této činnosti tolik
dařilo?
„To souvisí s naší obranou.
Soupeře jsme sice přinutili
střílet z nepřipravených
pozic, ale právě u ta-

kových střel se nedá odhadnout jejich odraz. V takových situacích se
útočící tým ve výhodě. Ale přesto
je dvacet doskočených
míčů v útoku vysoké
číslo a příště si to musíme více pohlídat.“

Foto: Josef Popelka

Dalším soupeřem bu-de Děčín, který jste
v sezoně ještě nedokázali porazit. Není čas tuto bilanci
vvylepšit?
„V děčínské hale to má každý
ttěžké. ´Válečníci´ mají velkou
k podporu fanoušků a hrají
j opravdu hodně agresivně.
Přesto bychom chtěli vyhrát
a s tím tam pojedeme. Rozhodně
se tohoto zápasu neboh
jíme.“
j
Uspět na půdě soupeře
by bylo příjemné i z pohledu blížícího se play-off,
v kterém můžete na stejnéve
ho soupeře narazit…
„Přesně tak. Každý takový
p
případný
úspěch dodává sebev
vědomí.
Určitě by nebylo na
škodu vyhrát. Děčínu bychom
jještě více odskočili v tabulce.“
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Velmi dobré výkony polského vyslance SKC TUFO

Pszczolarski dojel v Mexiku čtrnáctý a sedmnáctý

FUTSAL V ČÍSLECH
2. TŘÍDA

neděle 26. ledna 2014, Kostelec na Hané

DYNAMO Zdětín – SEXMERALDA Prostějov 1:2, FC HVOZD – MK BRODEK u PV 3:2,
SEXMERALDA Prostějov – FC HVOZD 2:1, MK BRODEK u PV – DYNAMO Zdětín 5:1,
SEXMERALDA Prostějov – MK BRODEK u PV 2:1, DYNAMO Zdětín – FC HVOZD 2:1, AC
ZAVADILKA 2000 „B“ – BVD 4:2, FC RELAX “B” – SOKOL Zdětín 10:3, TORPEDO Prostějov
– FC FONTÍK 1:4, SOKOL Zdětín – AC ZAVADILKA 2000 „B“ 4:3, BVD – FC RELAX „B“
4:4, TORPEDO Prostějov – SOKOL Zdětín 5:0 kontumačně, AC ZAVADILKA 2000 „B“ – FC
FONTÍK 4:4, BVD – TORPEDO Prostějov 9:5, FC FONTÍK – FC RELAX „B“ 6:9.

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

Průběžná tabulka:
9
6
2
9
5
2
9
5
1
9
5
1
9
4
2
9
4
0
9
3
1
9
3
0
9
3
0
9
2
1

1
2
3
3
3
5
5
6
6
6

39:30
22:18
32:22
39:26
34:30
17:22
25:28
19:21
29:45
25:39

neděle 26. ledna 2014, Prostějov

AC ŠTIKA Prostějov – NĚMČICE n.H. 4:1 (2:0), Jančiar 2, M. Pospíšil, Haluzík – Štěpánek, POKOP Domamyslice – FC ŽELEČ 1:0 (1:0), Cigr, AC ŠTIKA Prostějov – SEZAKO Prostějov 2:11 (1:5), Jančiar, M. Pospíšil – K. Spáčil 4, Gábor 2, Bílý 2, Trávníček,
Přikryl, Řehořek, NĚMČICE n.H. – BEXIM PALETTEN 3:8 (1:3), T. Buriánek 2, Štěpánek
– Navrátil 4, Hodulák 3, Doležel, SEZAKO Prostějov – POKOP Domamyslice 6:0 (2:0),
K. Spáčil 3, Trávníček, Bílý, Řehořek, FC ŽELEČ – NĚMČICE n.H. 3:3 (1:2), Gavrylchuk,
Vlach, Konšel – J. Pospíšil 2, Štěpánek, BEXIM PALETTEN – FC RELAX Prostějov 4:11
(1:5), Doležel, Gréza, V. Kučera , Navrátil – Gottwald 3, Ohlídal 3, M. Spáčil 2, Voráč 2, Růžička, POKOP Domamyslice – OTINOVES 3:4 (1:3), Hanák 2, Robert Karafiát – Křupka
2, Grmela 2, MAČKALSTAV – AC ZAVADILKA 2000 1:3 (0:2), Zapletal – Šťastný 2, T.
Kučera, FC RELAX Prostějov – FC LITRPŮL 5:3 (3:1), M. Spáčil 2, Gottwald, Voráč,
Růžička – Pavlát 2, Frýbort, MAČKALSTAV – OTINOVES 3:4 (0:1), Kočař 2, Vychodil –
Křupka 2, Šenk, Grmela, FC LITRPŮL – AC ZAVADILKA 2000 2:0 (2:0), Pavlát, Stančík.

Průběžná tabulka:
13
12
9
9
7
6
6
5
4
1
1

1
2
3
0
1
3
3
2
2
1
0

1
0
3
6
7
6
6
7
10
13
14

91:43
68:18
78:48
41:39
38:54
43:38
33:33
30:47
45:61
31:61
26:82

40
38
30
27
22
21
21
17
14
4
3

Praha, Prostějov/jim – Od pátku 31. ledna do neděle 2. února
přivítají čeští tenisté v prvním
kole Davis Cupu tým Nizozemska a v nominaci dvojnásobných vítězů Salátové mísy opět
bude dvojice členů TK Agrofert
Prostějov. Jedničkou domácího
družstva bude v ostravské ČEZ
Areně čerstvý semifinalista Australian Open Tomáš Berdych,
součástí výběru je i Jiří Veselý.
Osmadvacetiletý
Berdych
je momentálně ve špičkové
formě, v Melbourne dokázal
vyhrát pět zápasů včetně toho
se světovou trojkou Španělem
Davidem Ferrerem, pozici dvojky pravděpodobně obsadí další
stabilní člen české reprezentace Radek Štěpánek. Ten sice
nedohrál hned úvodní duel
grandslamové dvouhry, v páru
s Indem Paesem ovšem došel až
do čtvrtfinále.
Dalšími dvěma nominovanými,
kteří pravděpodobně obsadí post
náhradníků a na kurt nastoupí
až za rozhodnutého stavu, jsou

v Nezamyslicích

Heilbronn/lv - Na silně obsazeném challengeru v německém
Heilbronnu se po vyřazení
v prvním kole Australian Open
představil prostějovský tenista
Jiří Veselý. Český daviscupový
reprezentant rozhodně nezklamal. Postoupil až do semifinále
a v novém řebříčku ATP bude
registrovaný už v osmé světové
desítce. „Byl to dobrý týden,
Vyhrál jsem pár zápasů, jsem
spokojený,“ komentoval své
vystoupení Veselý.

Vyplněné závazné přihlášky
mohou zájemci zasílat na adresu okresního svazu Za Místním
nádražím 4536, 796 01 Prostějov
až do pátku 7. února.
Startovné za družstvo činí šest
set korun.
Občerstvení hradí fotbalový
svaz, jenž předpokládá, že se
turnaje zúčastní celkem osm
týmů.
Melbourne (Austrálie), Prostějov/jim – Po dvanácti letech se
českému tenistovi podařilo projít
na Australian Open až do semifiři pracují se dvěma variantami. nále mužské dvouhry. Na Jiřího
Předpokládané startovné činí Nováka a jeho cestu z ledna 2002
1 500 korun na mužstvo, přičemž navázal v uplynulých dvou týdjídlo nebude ze strany pořadatelů nech další prostějovský tenista
zajišťováno. Přihlášky mohou zá- Tomáš Berdych, v postupu do
jemci do pátku 7. února posílat na finále mu zabránila porážka ve
e-mail f.kocourek58@centrum. vyrovnaném souboji se Švýcarem
cz, popřípadě na sekretariát OFS Stanislasem Wawrinkou.
Po výhrách nad Kazachem
Prostějov.
Nedovyesovem,
Francouzem
De Schepperem, Bosňanem
Dzumhurem a Jihoafričanem Andersonem načal Berdych vítězně
i druhý týden úvodního grandslamu letošního roku. V bílo-modře
pruhovaném triku si v úterý ráno
palubovce. V tělocvičně ZŠ Dr. poradil se Španělem Davidem
Horáka totiž v pátek 14. února od Ferrerem a přestože mu světová
20 hodin přivítají aktuálně druhý trojka jako první soupeř vzala jeTJ Šumperk „B“. A přesně o tý- den set, o celkovou výhru 3:1 ho
den později se v dalším domácím nepřipravila. Negativní vzájemstřetnutí postaví předposlední- nou bilanci tak Berdych upravil
mu celku SK UP Olomouc „B“. na 5:7 a dokázal nad Ferrerem
V případě výher by už mohlo po základní skupině loňského
být s předstihem jasné, kdo stře- Turnaje mistrů zvítězil podruhé
domoravskou skupinu vyhraje a za sebou.
trenér Željko Živkovič věří, že už
bude mít k dispozici i kompletnější sestavu.
Plnou verzi zpravodajství najdete na www.vecernikpv.cz!

deklasovaly Zlín

11
11
11
12
11

BD BH LD
16
2
34
4
14
14
14
4
29
6
12
19
12
6
28
neznámo v době uzávěrky

LH
16
31
12
27
15

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 11. kole
Foto: SKC TUFO Prostějov
ním kolegou Rafalem Jeziorským,
barvy SKC hájí ještě Rakušan
Christopher Imrek a čeští zástupci
Jakub Filip, Viktor Vrážel, Luděk
Lichnovský, Luděk Helis a kadet
Martin Šmída.


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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
10 10 0 0 0 0
Pitbulls Prostějov
11 8 1 0 1 1
Dobří bobři Olomouc
11 6 3 0 0 2
Miagi Mohelnice
11 8 0 0 0 3
Zavadila o jedličku Čechovice 11 6 0 0 2 3
Ajta Krajta Hrabůvka
10 4 1 0 1 4
Vetřelci Prostějov
10 5 0 0 0 5
Pánvičky Uničov
11 4 0 0 2 5
Berini Ivanovice na Hané
10 3 1 0 0 6
Jiřina Black Bears Prostějov 11 3 0 0 0 8
Poslanci Bělkovice-Lašťany
11 1 0 0 0 10
Hanácká šipka Olomouc
11 0 0 0 0 11

K Skóre Legy Body
0 113:67 260:180 30
0 128:72 286:194 27
0 122:79 283:211 24
0 115:83 275:222 24
0 117:83 279:211 20
0 100:82 246:207 15
0 84:96 219:229 15
0 101:99 246:247 14
0 80:101 195:241 11
0 79:119 213:284 9
0 60:138 171:308 3
0 59:139 172:311 0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
11
11
11
11
11
11

Domácí
Darts Držovice
Fénix Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Seniors Hamry

Hosté
V Zeleném Prostějov
Brablenci Kojetín
Rafani Čelčice
Asi Prostějov
Twister Kroměříž
Mexičani Čelčice

BD BH LD
8
10
18
8
10
18
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
7
11
18
4
14
11

LH
26
25
25
29

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 11. kole

Foto: Internet
Lukáš Rosol s Jiřím Veselým.
Cesta obou z nich skončila v Austrálii hned v prvním kole, když
Rosol nestačil v pětisetové bitvě
na Španěla Tommyho Robreda,
Veselý svedl stejně napínavou
bitvu s Jihoafričanem Kevinem
Andersonem.
Nizozemskou jedničkou je aktuálně
Robin Haase, i po Australian Open
třiačtyřicátý tenista světa. Dalšími
nominovanými jsou dvaasedmdesátka žebříčku Igor Sijsling, člen

druhé stovky Thiemo de Bakker
a deblový specialista Jean-Julien
Rojer, v singlovém žebříčku až
1158. hráč světa.
Český tým drží sérii již devíti
výher v řadě a s Nizozemci disponuje pozitivní bilancí 4:1, jediná
výhra soupeře ze země tulipánů
se přitom datuje až do roku 1925.
Vítěz tohoto duelu se probojuje
do dubnového čtvrtfinále, v němž
narazí na lepšího z dvojice Kanada
- Japonsko.

Talentovaný tenista využil divokou kartu pořadatelů. Třetí
nasazený hráč turnaje v prvním
kole porazil Belgičana Rubena Belemanse 6:7, 7:6 a 6:1,
v dalším utkání Rumuna Adriana Ungura 6:3, 7:6 a ve čtvrtfinále Rakušana Andrease Haidera – Mauera 6:4, 7:6.
„Byly to náročné duely. Musel jsem hrát čtyři tie-breaky.
Těžké okamžiky jsem přesto
zvládnul. Hlavně v prvním
kole, kdy jsem musel odvra-

cet mečbol. Takové okamžiky
každého posílí,“ řekl Veselý,
který si pochvaloval prostředí
turnaje. „Organizátoři pro nás
dělali maximum. Vrátil jsem
se do míst, kde jsem hrát německou ligu a rozhodně jsem
nelitoval.“
V semifinále český tenista nestačil na domácího Petera Gojowczyka, který vyhrál 6:3, 6:4.
„Peter byl prostě lepší. Výhru si
zasloužil,“ uznal hráč prostějovského TK Agrofert.


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

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

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

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

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

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

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

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

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
11
11
11

Domácí
Pávi Bedihošt
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Skalní Na Nové Doloplazy
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice

BD
7
12
10

BH
11
6
9

LD
22
26
22

LH
27
17
23

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 11. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
9
9
10
10
9
9
10

V
7
7
6
4
3
3
1

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 2
0 0 0
1 0 0

P
2
2
4
5
4
6
8

K Skóre
0 95:67
0 93:69
0 95:85
0 88:93
0 78:86
0 71:91
0 76:105

Legy Body
223:168 21
216:174 21
235:211 18
212:229 14
195:212 11
183:216
9
194:248
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Hned první sada vyšla aktuální české jedničce na výbornou.
Berdych se nenechal vykolejit
zpožděním způsobeným pozdějším závěrem duelu Bouchardové
s Ivanovičovou a za pouhou půlhodinu se ujal vedení 1:0 na sety.
Využil totiž hned první brejkbol
a vypracoval si náskok 3:0, poté
sice Ferrer snížil na 3:1, byl to
ale jeho jediný gem. Po boji totiž
následně Berdych uhrál své a opět
i Španělovo podání a díky proměnění druhého setbolu mohl usednout na lavičku po výsledku 6:1.
I druhý set patřil Berdychovi, jenž
k tomu položil základ v sedmé hře.
Dostal se celkem ke čtyřem brejkbolům a přes šest shod to bylo 4:3. Pak
sice poměrně hladce ztratil svůj servis, když prohrával již 0:40, ale ztrátu si hned vzal zpět a dopodával ke
stavu 6:4 a vedení 2:0 na sety.
Třetí sada ukázala, proti komu
vlastně Tomáš stál. Houževnatý
španělský tenista se nehodlal vzdát,
a byť měl Berdych za stavu 2:2
další brejkboly, Ferrer hrozbu nejen
odvrátil, ale následně podruhé v zápase sebral Tomášovi servis. Rozjetý Španěl pak dokázal sadu dotáhnout v poměru 6:2, když na závěr
opět připravil Berdycha o podání.

Čtvrtý set byl stejně jako ten druhý
pořádně dramatický. První čtyři hry
si oba hráči drželi servis, když Berdych dokázal odvrátit dva brejkboly, pátá hra ale přinesla rozuzlení.
Ferrer ztratil po dlouhém přetahování servis a česká jednička dokázala po boji brejk potvrdit. Za stavu
4:3 se pak Berdych vyhrabal ze stavu 0:30 a navýšil náskok na 5:3, při
další hře si vypracoval i první mečbol, ale soupeř ho odvrátil. A drama
to bylo až do konce, neboť v desáté
hře měl nejprve Ferrer možnost na
srovnání stavu, nepovedlo se mu
to ale a po shodě již Berdych duel
ukončil. Po třech neúspěšných pokusech se mu tak poprvé podařilo
projít v Melbourne do semifinále.
Mezi nejlepšími čtyřmi svedl Tomáš Berdych vyrovnanou čtyřsetovou bitvu, leč se smutným koncem.
Duel se Švýcarem Stanislasem
Wawrinkou rozhodovaly pouze
maličkosti a osmý tenista světa byl
v rozhodujících chvílích přesnější,
na druhé grandslamové finále v kariéře tak Berdych nedosáhl.
V současnosti nejlepšímu českému tenistovi se přesně po dvanácti
letech podařilo navázat na úspěch
Jiřího Nováka a taktéž postoupit v
Melbourne až mezi nejlepší čtyř-

ku, napodobit Petra Kordu či Ivana
Lendla na jejich cestách za celkovým triumfem se mu ale nepodařilo.
Jediné ztracené podání za celou
tříapůlhodinovou bitvu nastalo
v osmé hře první sady, kdy o svůj
servis přišel osmadvacetiletý Čech.
Stejně starý soupeř se tak po výhře
6:3 ujal vedení 1:0 na sety. Ve zbývajících třech sadách si oba hráči
bezchybně drželi svá podání, když
si povětšinou pomáhali účinným
servisem a jen v minimu případů
nabídli protivníkovi brejkbol.
Došlo tak na tři tie-breaky v řadě.
Ten první zvládl zcela suverénně
Berdych a výhrou 7:1 srovnal poměr setů na 1:1. V koncovce třetího setu se však český reprezentant
nevyvaroval hned dua dvojchyb
a nabídl Švýcarovi výhru 7:3. Zcela
na závěr duelu pak Berdych začal
dvojchybou, brzy nato neuhrál druhý míček při svém podání a ztrátu
dvou minibrejků již nedohnal.
Když si totiž jeden vzal zpět, okamžitě opět chyboval a za stavu 6:3
tak měl Wawrinka hned tři mečboly.
Dva z nich dokázala česká jednička
odvrátit, třetí již nikoliv a příliš dlouhý míček rozhodl o tom, že stav 7:4
přinesl reprezentantovi země helvetského kříže výhru 3:1 na sety.

Do druhého australského týdne
prošla ze zástupců TK Agrofert
Prostějov už pouze Lucie Šafářová. Nestalo se tak ve dvouhře, ale
ve čtyřhře, kde vytvořila úspěšnou
dvojici s Andreou Hlaváčkovou.
Pár číslo sedm nejprve zdolal Asiatky Date Krummovou a Zhangovou, poté si poradil i s Medinaovou
Garriguesovou a Švědovovou a na
výhry navázal i v druhém týdnu.
V osmifinále si české duo poradilo
s Američankami Keysovou a Riskeovou, ve čtvrtfinále jim chyběl
jen kousek proti Ruskám Makarovové s Vesninovou.
Nad nasazenými trojkami vedli
v prvním setu 1:0 a 2:1, nakonec ho však ztratili 2:6. Ve druhé
sadě to bylo něco zcela jiného a
výhru 6:2 slavil český pár. V rozhodujícím dějství vyšel Šafářové
s Hlaváčkovou ideálně start, rychle získaly brejk a vedly již 5:2,
přesto jim vítězství uniklo. Rusky
si totiž uhrály všechny své zbývající podání a Češky nevyužily
hned dva mečboly, které za stavu
5:3 měly při svém podání. Došlo
tak na tie-break, jejž už Rusky nepustily. S pozdějšími finalistkami
tak český pár prohrál 4:7 a celý
zápas 2:6, 6:2 a 6:7.

Boxer Emil Kocvelda ukončil kariéru

SKB Zlín „B“ – TJ OP Prostějov
59:107 (12:27, 15:18, 24:29, 8:33)
Sestava a body Prostějova:
Kalábová 26, Konečná 20, Svobodová 17, Švécarová 15, Fialová 14, Melková 11, Tilšarová 4.
Trenér: Željko Živkovič.

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

Hosté
Hanácká šipka Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Miagi Mohelnice
Berini Ivanovice na Hané
Ajta Krajta Hrabůvka

Dařilo se i Lucii Šafářové, ve čtyřhře došla až do čtvrtfinále

Padla stovka, basketbalistky
Zlín, Prostějov/jim – Poprvé
v sezoně se hráčkám TJ OP
Prostějov podařilo pokořit stobodovou hranici a díky vysoké
výhře 107:59 si upevnily vedení
v oblastním přeboru. Prostějovské basketbalistky tak učinily
další krok na cestě ke kvalifikaci
o druhou ligu, pět zápasů před
koncem totiž drží dvoubodový
náskok na druhý Šumperk „B“
a tříbodový na Krnov „B“.
„Bylo to jednodušší, než jsem
čekal. Vinou zranění a dalších povinností jsem totiž cestoval pouze se sedmi holkami, od začátku
jsme ale byli jasně lepší a domácím jsme to hodně znechutili,“
mohl se spokojeně usmívat kouč
týmu Željko Živkovič.
Nyní mají prostějovské basketbalistky týdenní pauzu, poté se
představí divákům na domácí

Olomoucká Extraliga
Domácí
Jiřina Black Bears Prostějov
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Zlatá koule Olomouc

Prostějovská jednička Berdych sahal v Austrálii po životním výsledku

OFS připravuje dorostenecký turnaj

Prostějov/jim – Komise mládeže Okresního fotbalového
svazu (OFS) Prostějov plánuje
na závěr února a případně zatím blíže neurčený březnový
termín zimní turnaj staršího
dorostu kategorie U19. Hrací
systém bude záviset na počtu
přihlášených týmů, organizáto-

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Kolo
11
11
11
11
11
11

Veselý se protlačil do osmé světové desítky

Mladší přípravky se utkají
Prostějov/jim – Komise mládeže při Okresním fotbalovém
svazu (OFS) Prostějov uspořádá v sobotu 15. února turnaj
mladších přípravek pro hráče
ročníku 2005 a mladší. Prezence družstev kategorie „U8“ se
v nezamyslické sportovní hale
uskuteční od osmi hodin ráno,
samotný začátek je v plánu
o půl deváté.

Hochmann závod nedokončil. Jako
druhý se umístil Thomas Scully
z Nového Zélandu a na místě třetím pak Roman Lutsyshyn z Ukrajiny. Pro výhru ve stíhacím závodě
si dojel Nizozemec Jenning Huizenga, hned za ním v konečném
pořadí skončil Mauro Agostini
z Argentiny a třetí Stefan Küng ze
Švýcarska.
V uplynulém týdnu se pak Wojciech stejně jako šest dalších členů
prostějovského oddílu postavil na
start šestidenních závodů v Berlíně,
které vyvrcholí v první polovině
tohoto týdne. Pszczolarski závodí
ve dvojici se svým reprezentač-

Na Nizozemce půjdou i Berdych s Veselým

LIGA VETERÁNŮ

15
14
15
15
15
15
15
14
16
15
15

Guadalajara (Mexiko), Prostějov/
jim, oš – Od pátku 17. do neděle
19. ledna absolvoval polský jezdec
stáje SKC Tufo Prostějov Wojciech Pszczolarski (na snímku)
poslední díl letošního Světového
poháru. V mexické Guadalajaře
dojel v národních barvách polské
reprezentace nejprve čtrnáctý ve
velmi slušně obsazeném bodovacím závodě, poté startoval ještě
ve stíhačce, kde se mu však příliš
nedařilo a obsadil až sedmnácté
místo.
Z vítězství v bodovacím závodě
se radoval Rus Kirill Sveshnikov,
když jediný český zástupce Jiří

O víkendu se hraje v Ostravě Davis Cup:

20
17
16
16
14
12
10
9
9
7

O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu MK BRODEK u PV – FC
RELAX Prostějov „B“ 1:0.
O pořadí na 8. a 9. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu FC HVOZD – SOKOL ZDĚTÍN 7:3.

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

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

10
8
7
1
2

1
3
4
11
9

819:590
703:590
816:717
605:828
569:787

21
19
18
13
13

(pokračování ze strany 17) právě kvůli zdraví předčasně však,“ vracel se k předvánoč- možné, že bych se za rok nebo

Rozhodnutí boxera znamená,
že prostějovský kouč Petr Novotný již nemůže s Kocveldou
ve zbytku sezony počítat. „Je to
velká škoda, zdraví ale neporučíš. Byla to velká opora, srdcař,
boxoval s nasazením a nikdy
nedal nikomu nic zadarmo.
Více zápasů vyhrál, než prohrál,“ těžko se smiřoval s vynuceným zásahem do sestavy.
Důvody odchodu svého svěřence ovšem chápe, sám se rozhodl

skončit. „Už při souboji s Michalem Vodárkem v 'Kasku' měl
zatejpovaná záda a kolena, to
není žádná legrace. Bohužel je
to sport a s tím se musí počítat,“
svěřil se Novotný.
Posledním duelem domácího
šampiona z roku 2012 tak byla
sporná semifinálová porážka
s jičínským Pavlišem. „Měl
jsem vyhrát. Třetí kolo sice
bylo strašné, první a druhé
jsem ale vyhrál. Respektuji to

nímu utkání, po němž mu tak
připadl bronz.
U boxu ovšem hodlá Kocvelda
zůstat i nadále. Díky trenérské licenci bude svůj čas trávit
v Centru kontaktních sportů
v Praze na Žižkově. „Máme
tam spolek PlanetaBox, kde se
bavíme a trénujeme. Pravidelně
se scházíme v úterý a čtvrtek, k
tomu ještě na osobní tréninky.
Teď si dám stoprocentně dlouhou pauzu, je ale teoreticky

dva vrátil,“ vylíčil.
Na prostějovské boxerské prostředí ale bude vzpomínat jen
v dobrém, a když mu to vyjde,
rád se přijede na souboje podívat.
„Prostějov mi dal hodně. Jsou tam
fajn fanoušci, kteří vás povzbuzováním okamžitě nakopnou, a také
Peťa Novotný, jenž mi hodně pomohl. Boxovalo se mi tam skvěle,
všechny je zdravím a snad se brzy
uvidíme,“ vzkázal na Hanou ze
středních Čech Emil Kocvelda.

www.
vecernikpv
.cz
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Volejbalistky Prostějova zakončily první fázi domácí soutěže na čele

3
0

ZÁKLADNÍ ČÁSTÍ EXTRALIGY PROŠEL TÝM BEZ PORÁŽKY

VK AGEL PROSTĚJOV

s jediným ztraceným bodem. Herně je ale pořád co zlepšovat...

SK SLAVIA PRAHA

Co přineslo úvodních osmnáct kol UNIQA extraligy
žen ČR 2013/14 z pohledu volejbalistek VK AGEL
Prostějov? Vedle suverénního postavení na samotném čele tabulky, k němuž svěřenkyně Čady
došly sérii osmnácti vyhraných zápasů a zůstávají
tak letos na tuzemské scéně neporaženy, nebyla
nouze ani o řadu zajímavostí. Právě shrnutí úvodní
fáze je tématem následujících odstavců, v nichž se
za základní částí probíhajícího ročníku elitní národní soutěže Večerník obšírněji ohlíží...

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Renčín a Peloušek
Diváků: 300
1. set: 25:16 20 minut 2. set: 25:10 19 minut
3. set: 25:13 19 minut

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Melicharová
Malesevic

Prostějov/son

Hutinski

Steenbergen
rgeen
Růžičková
R
Růži
Rů
ůžžiičkov
čkkov
ová

Carter

Trenérská dvojice: Střídala: Miroslav ČADA
Připraveny byly: Kossányiová, Soares,
a Ľubomír PETRÁŠ
Borovinšek, Vincourová

SestavA SK Slavia Praha:
Vinecká, Smolková, Hanzlová, Vašutová, Ančincová, Janderová, libero Zoulová. Střídaly: Toncarová, Dušilová. Připravena byla: Adlerová. Trenér: Jiří Vojík

1
3

PVK PŘEROV PRECHEZA

Po výsledkové stránce mohou být
„Agelky“ určitě spokojenější než
před rokem, kdy měly na kontě
nepříjemnou domácí prohru 0:3
s Frýdkem-Místkem. Tentokrát
porážku nedopustily, byť k ní jednou (utkání Olomouc - Prostějov
2:3) bylo dost blízko.
Celkově prostějovský tým zvítězil dvanáctkrát 3:0, pětkrát
3:1 a v jednom výše zmíněném
případě 3:2. Nejzdatnějším soupeřem mu přitom byly také už
jmenované olomoucké vysokoškolačky SK UP, neboť favoritovi dokázaly vzít hned tři sady.
Dva sety proti „vékáčku“ ukořistil Olymp Praha, po jednom

VK AGEL PROSTĚJOV

pak Frýdek-Místek a Přerov.
„S tím, jak jsme zvládli extraligovou základní část, panuje spokojenost. Podstatné je, že nás dosud
nikdo neporazil a k vítězství jsme
dovedli i takové zápasy, v nichž
se družstvu moc nedařilo. Právě
schopnost vyhrát i z horšího výkonu zdobí každý silný tým,“ pustil
se do průběžného hodnocení sezóny kouč „Agelek“ Miroslav Čada.
Přehnané uspokojení však rozhodně není na místě, protože
jeho kolektiv má též nesporné rezervy. Hlavně zatím jen málokdy
udrží vyšší herní kvalitu po celé
střetnutí a většinou se nevyvaruje
dílčích výpadků, což byl v novém
kalendářním roce případ jinak jednoznačných duelů proti Frýdku-

Šlapou. Kolektiv prostějovských volejbalistek v probíhajícím ročníku dosud neprohrál, kouč Čada tak
mohl své ovečky pochválit.
Foto: www.vkprostejov.cz
-Místku a naposledy v Přerově.
„Je pravda, že s nestálostí výkonu v průběhu jednotlivých utkání se ještě pořád potýkáme. Současně ale platí, že na odstranění
těchto výkyvů hodně pracujeme
a už jsme na tom lépe než dřív.
Třeba teď na přerovském hřišti
šlo spíše o počáteční podcenění.
Každopádně mám z letošního
mančaftu dobrý pocit, v trénincích je maximálně pracovitý
a skrývá v sobě potenciál se dál
zlepšovat,“ věří Čada.
Progres budou prostějovské ženy
nejspíš potřebovat, neboť na řadu

přichází loňský kámen úrazu
v podobě nadstavbové fáze
UNIQA extraligy. Právě během
těchto deseti kol totiž volejbalistky
Prostějova před rokem utrpěly další
dvě porážky, které do družstva i celého klubu tenkrát vnesly dost nervozity. Teď navíc VK čeká velice
náročný únorový program se
třemi duely každý týden včetně
dvou extrémně těžkých bitev
s Fenerbahce Istanbul ve čtvrtfinále evropského CEV Cupu.
Neklopýtnout v takhle zápasově
našlapaném rozpisu představuje nelehkou výzvu, zvlášť když

Olymp, Olomouc, Frýdek-Místek i KP Brno disponují velmi
slušnými hráčskými kádry. „Vše
bude o schopnosti stoprocentně se soustředit na každé ligové
utkání. Pokud tohle zvládneme,
měla by se projevit naše volejbalová kvalita a v takovém případě
nemusíme ani v nadstavbě ztratit
žádný souboj. Jestli však třeba
jednou zaváháme a prohrajeme,
nedělal bych z toho velkou vědu.
Důležité je stále makat na své
výkonnosti, abychom byli co nejlépe připravení na závěrečné play
off,“ zdůraznil Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 1:26 hodin
Rozhodčí: Antušák a Kavala
Diváků: 300
1. set: 25:21 24 minut 2. set: 10:25 19 minut
3. set: 12:25 21 minut 4.set: 17:25 22 minut
SestavA PVK Přerov Precheza:
Štindlová, Pavelková, Langová, Skřičková, Nucová, Kohoutová, libero:
Radivojevičová. Střídala: Šípová. Připraveny byly: Šťastná, Dedíková,
Gálíková, Holičová. Trenér: Leopold Tůma.

Přichází domácí odveta semifinále ČP žen s Olomoucí:

Sestava Prostějova:
Kossányiová
Malesevic

Hutinski

Borovinšek
ekk
Vincourová
Vnc
Vi
n ou
nc
o rov
roovváá

Soares

Trenérská dvojice: Střídala: Carter
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Steenbergen,
a Ľubomír PETRÁŠ
Melicharová, Růžičková.

y p
ý
(, , ) j
Hodanová 15, Mlejnková 13, Kvapilová 12, Trnková 11 - Kubová 15,
Gambová 14, Holišová 9.* KP B
Brn
rnoo - SG B
Brn
rnoo 3:
3:11 (((-22
22,, 23
23,, 20
20,, 19
19)). Nejvíce
j
bodů: Michalíková 24,, Vyklická
y
13,, Širůčková 12 - Suchá 17, Hrazdírová 14,
Chvátalová 10.* Olomouc - Šternberk 3:0 ((15,, 20,, 15).) Nejvíce
j
bodů: P.
Kojdová 14, Napolitano-Šenková 11, Rutarová a H. Kojdová po 8 - Holásková
7, M. Janečková 6 * Prostějov - Slavia Praha 3:0 (16, 10, 13).Nejvíce bodů: S
Carterová 15, Steenbergenová 12, Melicharová a Hutinská po 11 -Ančincová 6,
Vinecká a Vašutová po 4.* Ostrava - Přerov 3:2 (18, -22, 10, -25, 11). Nejvíce
bodů: Michalkiewiczová 20, Polášková a Starzyková po 16, Nachmilnerová
15 - Holičová 17, Langová 13, Nucová 12.
18. kolo: Frýdek-Místek - KP Brno 3:1 (19, 17, -22, 19). Nejvíce bodů:
Kubová 26, Závodná 22, Gambová 12, Holišová 11 - Toufarová 16,
Michalíková 13, Onderková 10 * Přerov - Prostějov 1:3 (21, -10, -12, -17).
Nejvíce bodů: Langová a Pavelková po 9, Nucová 8 - Maleševičová 15,
Kossányiová 14, Borovinšeková 13, Hutinská a Carterová po 10 * Slavia
Praha - Olomouc 0:3 ((-23,, -14,, -21).
) Nejvíce
j bodů: Adlerová 13, Vašutová
12, Ančincová 8 - Rutarová 14, Napolitano Šenková 12, H. Kojdová 11,
P. Kojdová 10 * SG Brno - Ostrava 0:3 (-18, -17, -20). Nejvíce bodů:
Suchá 24, Hudylivová 7,, Hrazdírová 4 - Starzyková
y
12,, Nachmilnerová 11,
Michalkiewiczová 10 * Šternberk - Olymp Praha 0:3 (-14, -19, -12). Nejvíce
bodů: Oborná 8, M. Janečková 7, S.Janečková 6 - Kvapilová 16, Mudorová 10.

konečná tabulka po základní části
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

P

Sety

Míče

Body

18 18 0

54:7

1487:1025

53

2. PVK Olymp Praha

18 15 3

47:15

1484:1197

45

3. TJ Sokol Frýdek-Místek 18 12 6

40:22

1417:1282

37

4. SK UP Olomouc

18 12 6

43:21

1505:1289

36

5. VK KP Brno

18 11 7

36:31

1459:1426

32

6. TJ Ostrava

18

9

9

32:35

1408:1453

26

7. TJ Sokol Šternberk

18

6 12

19:38

1133:1305

18

8. PVK Precheza Přerov 18

4 14

23:43

1298:1507

14

9. VC Slavia Praha

18

3 15

16:45

1200:1451

9

18

0 18

1:54

920:1376

0

10. VK SG Brno

Z

V

Extraligová nadstavba začne

„VÉKÁČKU“ STAČÍ K POSTUPU SET pro „Agelky“ až 6. února

libero: Jášová

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

/son - Mezi konec základní části
UNIQA extraligy a premiérové
vystoupení v evropském CEV
Cupu vtěsnala termínová listina pro volejbalistky VK AGEL
Prostějov ještě jedno velmi
důležité střetnutí. Půjde o odvetu
semifinále Českého poháru žen
2013/2014, v němž prostějovské
družstvo přivítá SK UP Olomouc.
Hraje se ve čtvrtek 30. ledna od
17.00 hodin v hale Sportcentra
DDM.
Úvodní vzájemný duel série
v hanácké metropoli jednoznačně
ovládly „Agelky“ 3:0 po setech
25:23, 25:18 a 25:18. Na vlastní
palubovce jim tedy k postupu do
pohárového finále stačí získat jednu sadu, pouze v případě porážky
0:3 by na řadu přišel rozhodující
zlatý set do patnácti bodů. Něco ta-

kového však favorit pochopitelně
nehodlá připustit, naopak cílem je
jako obvykle vítězství.
„Ale rozhodnuto ještě zdaleka
není. 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 samozřejmě říkám pouze
jako příklad, nic podobného
určitě nechceme dopustit.
Není však radno ani po úvodní
hladké výhře venku cokoliv
podceňovat, postup ještě v kapse
rozhodně nemáme,“ varoval
hlavní trenér prostějovského
celku Miroslav Čada.

Bral by zajištění finálové účasti
i po prohře 1:3 nebo 2:3? „Tak to
ani náhodou! V našem případě je
každá porážka od českého soupeře
v jakékoliv soutěži vnímána velmi
negativně coby nepříjemné selhání a vytváří ještě větší tlak, než
pod kterým už normálně jsme.
Tím pádem je jasné, že obzvláště
doma chceme bez ohledu na cokoliv opět zvítězit a pro přetěžkou
bitvu s Fenerbahce Istanbul udržet
současnou pohodu v mančaftu,“
zdůraznil Čada.
Lepší z hanácké dvojice nastoupí ve
finále letošního Českého poháru žen
proti Olympu Praha, jenž ve druhém
semifinále přesvědčivě vyřadil
Ostravu. Rozhodující mač o národní
pohárovou trofej je přitom na programu v úterý 18. února od 16.00
hodin v Českých Budějovicích.

Prostějov/son - Sobotním
osmnáctým kolem skončila
základní část UNIQA extraligy žen ČR 2013/14 a stejně
jako každý rok nyní přijde
na řadu fáze nadstavbová. Ta
se tradičně odehraje ve dvou
skupinách (o 1. až 5. místo,
o 6. až 10. příčku) a odstartuje úvodním dějstvím v sobotu 1. února, leč volejbalistky
Prostějova do ní vstoupí až
o pět dní později.
Coby vítěz dlouhodobé části
má totiž tým VK AGEL Prostějov v celkově devatenáctém dějství nejvyšší domácí

soutěže volný los. Nadstavbu
elitní české soutěže tudíž otevře teprve utkáním dvacátého
kola na domácím hřišti proti
Olympu Praha (čtvrtek 6. února od 17.00 hodin) a zápasový
kolotoč poté bude pokračovat
v rychlém tempu každou další
sobotu i čtvrtek až do závěrečného 28. kola, po němž přijde
během března a dubna na řadu
vyřazovací play off.
Kompletní rozlosování nadstavbové fáze ženské UNIQA
extraligy s přesnými termíny
přineseme v příštím čísle Večerníku.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

BARBORA GAMBOVÁ SE VRACÍ Z HOSTOVÁNÍ VE FRÝDKU,
MÍSTO NÍ MÍŘÍ NA SEVER MORAVY KLÁRA MELICHAROVÁ
Zajímavou hráčskou rošádu přichystalo na konec
ledna vedení VK AGEL Prostějov. Jde v ní o prohození dvou kmenových členek kádru na hostování v TJ Sokol Frýdek-Místek, kde jedna mladá
plejerka prostějovského „vékáčka“ své působení
ukončila a druhá jej začíná...
Prostějov/son
K této výměně dochází bezprostředně po závěrečném duelu základní části UNIQA extraligy ČR 2013/2014, který
odehrály „Agelky“ v sobotu
na palubovce Přerova. Konkrétně se týká dvojice smečařek Barbora Gambová - Klára
Melicharová. Prvně jmenovaná působila na severu Moravy
od začátku letošní sezóny až
dosud, prostějovská generalita
se nyní rozhodla její hostující
výpomoc uzavřít a jednadvacetiletou naději stáhnout zpět
do „vékáčka“. Po dohodě se

Sokolem však do tamního
klubu stejnou formou putuje
ještě o dva roky mladší Melicharová.
„Báru jsme do Frýdku poslali na sklonku léta proto, aby
se po jarní operaci zraněného
ramene mohla v klidu doléčit
a následně rozehrát v týmu, kde
přece jen nepanuje tak tvrdá
konkurence jako u nás. Tenhle
záměr stoprocentně vyšel, po
uzdravení Barbora předváděla stále lepší výkony a stala se jednou z tahounek TJ.
Proto si zaslouží šanci ukázat
své schopnosti ve zbytku tohoto soutěžního ročníku i za naše

barvy,“ poznamenal pro Večerník k návratu Gambové hlavní
trenér žen VK Miroslav Čada.
Zároveň vysvětlil také výměnný odchod jiné výše zmíněné
hráčky. „Klára v dosavadním
průběhu sezóny nastupovala
do utkání pouze minimálně,
přitom je mladá a ve svém
věku potřebuje co nejvíc hrát.
Z toho důvodu jsme po vzájemné domluvě dospěli k názoru, že jí tříměsíční působení
ve Frýdku-Místku do konce
aktuálního ročníku může jedině prospět. Měla by nabrat
pravidelný zápasový rytmus
a získat zpět herní jistotu i pohodu,“ pravil Čada.
Hostování má navíc jednu
výhodu v tom, že jej lze kdykoliv ukončit. V případě větších zdravotních problémů
v kolektivu „Agelek“ tudíž
nehrozí třeba právě na smeči
nějaká personální krize.

Volejbal, házená, fotbal
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volejbalistky narazí
„Agelky“ dovolily sešívaným JEN DEVĚTATŘICET MÍČŮ! vPOTVRZENO,
CEV Cupu na istanbulské Fenerbahce

Bodový vývoj - první set: 2:2,
5:2, 6:4, 10:4, 12:5, 13:8, 14:10,
17:11, 19:12, 21:15, 23:15,
25:16. Druhý set: 6:0, 8:1, 14:2,
16:5, 22:5, 22:7, 23:10, 25:10.
Třetí set: 6:0, 9:1, 11:2, 14:3,
15:7, 20:8, 20:11, 22:13, 25:13.
Prostějov/son - Očekávalo se
jasné vítězství volejbalistek VK
AGEL Prostějov, které skutečně přišlo. V sedmnáctém kole
UNIQA extraligy ČR 2013/2014
favorizovaný lídr tabulky bez
jakýchkoliv problémů deklasoval ženy Volleyball clubu Slavia
Praha. A kdyby ve čtvrtečním
souboji tolik nekazil na podání,
mohl triumfovat ještě mnohem

víc. I tak šlo o souboj pomyslné
kočky s myší, v němž ladná šelma neponechala nic náhodě...
V úvodní polovině zahajovací
sady domácí hráčky dobrým výkonem rovnoměrně zvyšovaly
svůj náskok, jenže za stavu 12:5 se
zasekly. Vlastními nevynucenými
chybami dovolily soupeřkám dotáhnout (14:10) a byť poté neměly
potíže s dotažením setu do vítězného konce, kazily až zbytečně moc.
Svědčí o tom statistika, že poloviny
svých šestnácti bodů dosáhl hostující tým právě díky chybám „vékáčka“ - 25:16 a 1:0.
Před druhou částí prostějovský
kouč své ovečky asi příliš nechválil a hráčky si jeho slova o nutnosti
zlepšení vzaly k srdci. Volejbalový
projev „Agelek“ šel prudce nahoru
ze všech hledisek, Slávistky této
velké síle nedokázaly čelit. Rozdíl tak rostl a rostl, až při drtivém
skóre 22:5 hrozil jednociferným
debaklem. Teprve v závěru byla
tahle hrozba odvrácena částečným

vzepětím pražského výběru - 25:10
a 2:0.
Třetí dějství mělo stejně jednoznačný začátek jako to předchozí, favoritky znovu bleskově utekly na 6:0
a většinu času bezradné protivnice
suverénně přehrávaly. Ve výborném světle se přitom ukazovaly
i plejerky, jež toho dosud v sezóně
absolvovaly zápasově nejméně.
V součinnosti s obvyklými oporami tudíž celý kolektiv VK Agel
šlapal tempem přesně seřízených
hodinek (jen se dvěma krátkými
odmlkami) a „sešívkám“ uštědřil
vysokou porážku – 25:13 a 3:0.
„Holky to zvládly celkově dobře,
jen servis mohl být určitě lepší.
Dost jsme při něm chybovaly
a výsledek se tím trochu vyrovnal,
i když naše převaha pořád byla velká. Není však lehké v tak jasném
utkání udržet stálou koncentraci.
Důležité je, že jsme nepřipustily
větší problémy a směrem k čtvrtfinále CEV Cupu postupně nabíráme
formu,“ zhodnotila utkání nehrající

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Podle očekávání jsme měli jasně navrch. V základu přitom vedle Lucky
Růžičkové a Sary Hutinski poprvé nastoupila i Klára Melicharová, všechna
děvčata to zvládla dobře. Jak s výkonem týmu, tak s konečným výsledkem
jsem spokojen až na podání, které nám místy nešlo. Buď jsme jej kazili, nebo
nevyvíjeli potřebný tlak. Ostatní činnosti ale fungovaly výborně, díky tomu
jsme neustále vedli a střetnutí bez větších potíží dovedli k hladkému vítězství.“

Jiří VOJÍK - VC Slavia Praha:

„Prostějov si uhrál svoje, jeho kvalita je mimo náš dosah. My jsme navíc měli
velké potíže v útoku, kde se jen minimálně dařilo skládat balóny na zem proti
koncentrované obraně domácích. Bodovali jsme tak spíš díky chybám soupeře,
především na servisu nám dost pomáhal. Co mi chybělo, byla zmíněná aspoň
trochu vyšší úspěšnost naší útočné činnosti, ale bohužel se ukázalo, že proti tak
silnému družstvu se víc prosadit nedokážeme.“
kapitánka
k i k VK AGEL Prostějov
j Solange Soares. Její protivnice Lucie
Vinecká, kapitánka Volleyball clubu Slavia Praha, si byla vědoma
rozdílných kvalit obou celků- „Přišlo mi, jako bychom měly taktiku
uspat soupeře a pak ve správnou
chvíli zabrat. V prvním setu nám

tohle
hl částečně
čá č ě vyšlo,
šl jenže
j ž potom
už Prostějov potvrdil svou úplně
jinou kategorii. V sestavě oslabené
o některé zraněné holky jsme neměly moc šancí, spíš se musíme dát
dohromady pro další, z naší strany
hratelnější zápasy,“ poznamenala
Vinecká na tiskové konferenci.

V Přerově nejdřív šok v podobě ztraceného setu,
poté už zcela jasná partie dle prostějovských not
Bodový vývoj - první set:
0:1, 3:1, 3:3, 5:3, 8:6, 8:8, 13:8,
14:11, 15:14, 16:17, 17:19,
20:20, 25:21. Druhý set: 0:5,
1:10, 5:10, 5:13, 6:16, 7:20,
9:21, 9:24, 10:25. Třetí set: 0:2,
4:2, 4:4, 6:5, 6:10, 8:11, 8:14,
9:16, 10:18, 11:21, 12:25. Čtvrtý set: 0:2, 2:3, 2:7, 5:7, 5:9,
7:11, 9:11, 10:14, 12:14, 14:16,
14:18, 15:23, 17:23, 17:25.
Přerov/son - Podcenění, herní
tápání a dobrý výkon soupeře
zapříčinily překvapivou ztrátu
zahajovací sady prostějovských
volejbalistek na hřišti PVK
Přerov Precheza. Ženy VK
AGEL Prostějov tak neplánovaně
musely otáčet duel osmnáctého kola UNIQA extraligy ČR
2013/2014, v němž byly vysokými

favoritkami. Naštěstí se jim to
globálním zlepšením od druhého
setu povedlo a základní část tak
uzavřely díky vítězství na vedoucí
příčce tabulky s trvajícím náskokem osmi bodů před Olympem Praha.
Domácí hráčky vtrhly do utkání
viditelně nahecované a zpočátku
se jim dost dařilo, když využívaly
četných nedokonalostí „vékáčka“.
Tomu nefungovala obrana, zatímco
soupeřkám ano, což vedlo k jejich
nečekaně dlouhému vedení. A po
vyrovnání na 8:8 přišla ještě větší
nepříjemnost v podobě pětibodové
šňůry PVK (13:8)! Z útlumu se
tým Prostějova dostal následným
zkvalitněním všech činností od servisu přes přihrávku, nahrávku a útok
až po výše zmíněnou defenzivu.
Tím pádem bylo rychle otočeno
na 16:17, ovšem koncovka znamenala pro stále velmi nejisté „Agelky“
další komplikace. Dokonce tak
výrazné, že nadšeně bojující
přerovské outsiderky závěrečnou
sériií pěti bodů za sebou senzačně
triumfovaly – 25:21 a 1:0.

Odčinit slabý výkon plný chyb, to
byla pro celé družstvo Prostějova
jasná výzva do zbytku střetnutí.
A za jejím plněním vyrazilo vskutku razantně, neboť hned od
úvodu druhé sady proměnilo
svůj mátožný herní projev
v předpokládanou dominanci.
Stručně řečeno připomínal tento
set prosluněný den v porovnání
s předchozí temnou nocí, což náhle
bezradné hostitelky odskákaly
téměř jednociferným debaklem 10:25 a 1:1.
Šlo o to udržet správný směr i dál,
jenže místo pokračující pohody ženy
VK Agel hned zkraje třetího dějství
znovu vypadly z role. Nové trápení
odstartovaly čtyři body protivnic
v řadě (0:2 – 4:2), naštěstí se Čadovy
svěřenky tentokrát záhy otřepaly
a využitím minel Prechezy opět
získaly převahu (6:10). Stačilo si
pohlídat příjem, nevyrábět zbytečné
hrubky plus hlídat maximální koncentraci, aby mělo hanácké derby
jednoznačný vývoj - 12:25 a 1:2.
Na trochu vyčekaném kralování
AGELu již čtvrtá část moc

Libor GÁLÍK
Á - PVK Přerov Precheza:

„Vinou početné marodky jsme bohužel museli hrát v sedmi lidech včetně libera.
Přesto se holkám nedá upřít velká bojovnost a první set jim díky bezchybnému
výkonu vyšel na jedničku. Naopak Prostějov utkání ze začátku asi podcenil, proto úvod patřil nám. Od druhé sady už pak soupeř zpřesnil hru, postupně se rozjel
a my jsme naproti tomu ztratili předchozí odvahu i úspěšnost, místo toho přišly
chyby. Ale získaný set proti tak silnému celku je určitě příjemný dílčí úspěch,
který potěšil diváky zaplněnou halu.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„My jsme podcenili začátek utkání, nebyli na něj připraveni mentálně a to nás
stálo celý první set. Od druhého už jsme však výrazně zlepšili přístup i všechny
herní činnosti, tudíž zbytek zápasu následně proběhl jasně v naší režii. Holkám
jsem ale již během úvodní sady a po jejím skončení musel důrazně domluvit,
neboť bez potřebného nasazení či koncentrace se nedá hrát žádné střetnutí, ani
proti papírově o tolik slabšímu soupeři. Dnes se o tom celý tým přesvědčil a já
jen doufám, že se náležitě poučí. V Přerově jsme totiž navzdory zaslouženému
vítězství zbytečně ztratili set.“
nezměnila,
il byť
b ť rovněž v ní sii lídr
ld
soutěže neodpustil některá dílčí
zaváhání, hlavně při dotažení
PVK z 2:7 na 5:7. Ve druhé
polovině setu od skóre 14:16,
ale zase nabral potřebné obrátky, a vcelku dominantní kon-

covkou
k dotáhl
d táhl mačč k povinné
i é
výhře. Jen škoda, že prostějovská
děvčata nemakala naplno hned
od začátku, nýbrž pod hrozbou
výsledkového klopýtnutí až po
nezvládnuté vstupní sadě – 17:25
a 1:3.

Mládežnice VK na Olympu: kadetky dvěma výhrami
upevnily své vedení, juniorky nezvládly více než set
Praha, Prostějov/son – Třetí
dvoukolo nadstavbové části extraligy ČR 2013/14 zavedlo naše
mladé volejbalistky do hlavního
města, kde je čekal velmi kvalitní
Olymp Praha. Zatímco juniorky
VK AGEL s aktuálně asi nejsilnějším celkem soutěže jen těžko
držely krok a ve stále oslabeném
složení vybojovaly jedinou sadu,
prostějovským kadetkám se
dařilo mnohem víc. V přímých
bitvách o vedoucí příčku dvakrát
zvítězily (poprvé těsně, podruhé
jasně) a na čele tabulky teď mají
slibný pětibodový náskok.

Sestava v prvním utkání: M. Zatloukalová, Mlčáková, Adamčíková, Macková, Faksová, Přibylová,
libero Uličná – Valášková, Chludová. Sestava v druhém utkání: M. Zatloukalová, Mlčáková,
Valášková, Macková, Faksová,
Přibylová, libera Uličná a Stavinohová - Adamčíková.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „První zápas byl z naší
strany dobrý a bojovný, byť jsme
několik hráček šetřili pro kategorii
kadetek. I v daném složení jsme
předváděli solidní volejbal, čímž
se nám asi povedlo soupeře zaskočit. Klidně jsme mohli dosáhnout
JUNIORKY
i na vítězství, rozhodla těsně ztraOlymp Praha – VK AGEL Prostě- cená koncovka třetí sady. Olymp
jov 3:1 (20, -23, 24, 18) a 3:0 (15,7,9). tím šel do vedení 2:1, a pak už si

Sestava v obou utkáních: L. Zatloukalová, Chludová, Adamčíková, Stavinohová, Faksová, Meidlová – Hubrová, Valášková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Přivézt pět bodů
z Olympu je výborné, i když
jich mohlo být klidně šest. A to
jsme nastoupili bez dvou stále
zraněných opor Evy Lakomé
a Sary Cruz, naštěstí ostatní
holky to v Praze zvládly velice
dobře. Úvodní duel byl přitom
víc o chybách, trochu zamrzelo
ztracené vedení 16:10 ve čtvrtém
setu vinou nedodržení taktiky.
KADETKY
Tam jsme měli nakročeno k tříOlymp Praha – VK AGEL Pros- bodovému vítězství, ale tiebreak
tějov 2:3 (-18, 12, -19, 24, -8) a 0:3 už mančaft suverénně ovládl
(-21, -21, -21).
a následnou odvetu měl také pod

Házenkáři Prostějova
odehráli první turnaj

Určice i s Bednářem a Schönem prověřily Zábřeh

Kuřim, Prostějov/jim – Přípravným duelem s extraligovým
Přerovem a také čtyřčlenným
turnajem v Kuřimi si házenkáři
Sokola II Prostějov zpestřili
náročnou zimní dřinu. Hlavním
cílem ale pro kouče Aloise Juríka
není v této fázi ladění herní formy,
cílem bylo, aby si všichni zahráli
a poznali, jak vypadá míč.
„V Kuřimi jsme prohráli s tamějším
'áčkem' 14:23, s 'béčkem' 15:16
a porazili Nový Jičín 22:17, takže
jsme skončili celkově třetí. Šli jsme
do toho ale z hrubé síly, teprve pak
jsme se začali věnovat míčové technice,“ přiblížil Alois Jurík s tím, že
z opor nemohl počítat s Kosinou,
Šestořádem a Michalem Juríkem,
o to víc prostoru ale dostali ostatní.
Ani následně proti Přerovu neměl
k dispozici kompletní kádr, což
se také podepsalo pod výsledkem
27:44.
„Rozdíl mezi druhou ligou a extraligou je markantní, navíc oni
jsou v přípravě daleko před námi,
protože začínají již ve středu. Byla
to vyloženě příprava, nám jaro

startuje až v polovině února,“ nijak
se nad výsledkem nepozastavoval.
Mnohem podstatnější pro něj je, že
se zranění hráči mohou zapojovat do
hry. „Štěpán Gazdík je už naprosto
fit a může hrát naplno, Kosina má
zatím úlevy, protože ztratil hodně
svalové hmoty. Snad ho budu moci
otestovat na blížícím se Jeřábkově
memoriálu,“ těší Juríka, že jinak
všichni jsou zpět na sto procent.
Od minulého týdne se prostějovští
házenkáři začali zaměřovat i na
herní stránku, zatím je to ale takové
osvěžování paměti. „Technika při
hrubé síle odejde a hráči tak zjišťují,
že je míč kulatý a skáče. Musíme se
trpělivě všemu věnovat, nacvičit si
přihrávky do ruky a zvyknout si na
rozměry branky. Času je ale relativně
dost,“ věří zkušený kouč v to, že
v nejbližších třech týdnech zvládne se
svými svěřenci vše, co má plánu.
Kromě tréninků to bude sobotní
turnaj ve Velké Bystřici, následně v
neděli 9. února netradičně v Kostelci Jeřábkův memoriál, k tomu
ještě případně vložené přáteláky
s Kostelcem či Přerovem.

to pohlídal. Odveta? Náš totální
kolaps na přihrávce, což vedlo
k jednoznačné výhře domácích.
Ti se oproti předchozímu střetnutí
o třídu zlepšili, naopak my jsme se
vinou katastrofálního příjmu k ničemu nedostali a výsledkem byl
celkový krach. Škoda, ale i tohle
se ve volejbalu může někdy stát.“
1. Č. Budějovice 11 3 35:13 33
2. Olymp Praha
11 3 35:19 31
3. Brno
9 5 32:22 26
4. Frýdek-Místek 8 6 29:24 24
5. Plzeň
2 1210:37 7
6. Prostějov
1 1313:39 5

kontrolou navzdory několika
výkyvům. Pokaždé se nám povedlo získat vedení zpět, v rozhodujících koncovkách pak tým
ani jednou nezaváhal. Celkově
zaslouží děvčata pochvalu za
individuální kvalitu i kolektivní
pojetí, to hlavně.“
1. Prostějov
12 2 39:17 35
2. Olymp Praha 10 4 34:17 30
3. Řepy
9 5 31:21 26
4. Brno
6 8 22:32 15
5. Plzeň
3 11 17:37 10
6. Šternberk
2 12 19:38 10

Zejména česká univerzálka Aneta
Havlíčková, korejská smečařka Yeon-Koung Kim, americká
nahrávačka Alisha Glass a francouzská blokařka Christina Bauer,
nemluvě o několika dalších tureckých reprezentantkách.
„Hned po losu se nedalo pochybovat o tom, že Istanbul přes
Salo jednoznačně postoupí a stane se naším čtvrtfinálovým soupeřem. Skutečně k tomu došlo, teď nezbývá než se na dva
přetěžké souboje co nejlépe připravit a zkusit Fenerbahce aspoň
maximálně potrápit. Nic předem
nevzdáváme, ovšem vyřadit tak
špičkové družstvo by znamenalo
obrovské překvapení i úspěch,“
nadhodil hlavní trenér Agelek
Miroslav Čada.
Mnohem víc o čtvrtfinále CEV
Cupu vám přineseme před úvodní bitvou s kolosem z Turecka, to
znamená v příštím vydání Večerníku..

Výsledky odvet osmifinále CEV Cupu žen 2013/2014

Fenerbahce Istanbul (Turecko) - LP Salo (Finsko) 3:0 (21, 25, 14),
postupuje Fenerbahce
Lokomotiv Baku (Ázerbajdžán) – Fakro Muszyna (Polsko) 2:3
(-24, 14, -21, 18, -12), postupuje Muszyna
Aluprof Bielsko-Biala (Polsko) – Chimik Južnyj (Rusko) 3:0 (24,
19, 16), zlatý set 12:15, postupuje Južnyj
Uraločka Jekatěrinburg (Rusko) – Azerrail Baku (Ázerbajdžán)
3:1 (28, 18, -21, 13), postupuje Jekatěrinburg

Los čtvrtfinále CEV Cupu žen 2013/14
VK AGEL Prostějov - Fenerbahce Istanbul
Fakro Muszyna - Azeryol Baku
Chimik Južnyj – SC Drážďany
Uraločka Jekatěrinburg – Dynamo Bukurešť
Výsledky odvetných zápasů 1. kola play off
Champions League žen 2013/14
Omička Omsk – Prosecco Conegliano 3:0 (20, 19, 27), zlatý set
15:10, postupuje Omsk * Eczacibasi Istanbul – Atom Sopoty 3:1
(-16, 21, 21, 20), postupuje Istanbul * Galatasaray Istanbul – RC
Cannes 0:3 (-19, -16, -21), postupuje Cannes * Vakifbank Istanbul
– Igtisadči Baku 3:0 (13, 12, 20), postupuje Vakifbank Istanbul
* Dynamo Kazaň – Dynamo Moskva 3:0 (15, 22, 23), postupuje
Kazaň * Meccanica Piacenza – Volero Curych 1:3 (22, -18, -20,
-19), postupuje Curych

Los 2. kola play off Champions League žen 2013/14
Omička Omsk - Eczacibasi Istanbul
RC Cannes - Vakifbank Istanbul
Dynamo Kazaň – Volero Curych
Postup do závěrečného Final Four má jistý pořádající Rabita Baku

VK pořádá společný trénink
budoucích kadetek s mladými

hráčkami jiných oddílů
Prostějov/son - Volejbalový
oddíl VK AGEL Prostějov
připravuje na pátek 31. ledna trénink hráček, které
jsou ve výběru do jeho družstva kadetek pro extraligu
2014/2015. Tohoto tréninku
se zúčastní jak hráčky Prostějova, tak i zájemkyně z jiných klubů.
Následně po jeho ukončení
proběhne schůzka hlavního
kouče mládeže prostějovského klubu Jaroslava Matěje
a sportovního manažera Petera
Gogy s rodiči i trenéry hráček,
na které budou všichni informováni o podmínkách působení v prostějovském oddílu

a všech záležitostech, které se
toho týkají (škola, ubytování,
stravování, organizace atd.).
Také budou zodpovězeny veškeré případné dotazy.
Pokud se tohoto tréninku někdo nemůže z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, ať prosím kontaktuje Jaroslava Matěje, který
s ním dohodne jiný termín.
Trénink proběhne v hale
Sportcentra DDM Prostějov v Olympijské ulici (tam,
kde se hraje extraliga žen)
v pátek 31. ledna od 10.00 do
11.30 hodin.
Na vaši účast se těší Jaroslav
Matěj (telefon 602 500 698,
e-mail jmatej@zsdlazka.cz.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Na odchodu do Rakouska je i Matoušek, Ondra Dostál asi nepřijde

Olomouc, Prostějov/jim – Hned
na konci úvodního týdne přípravy sehráli fotbalisté Určic
také první přátelské střetnutí.
Na umělé trávě olomoucké Sigmy se v neděli postavili třetiligovému Zábřehu na Moravě
a hned první poločas ukázal,
že Severomoravané jsou v přípravě mnohem dál. Tým Jiřího
Balcárka se v mrazivém počasí
dokázal za úvodních pětačtyřicet minut čtyřikrát gólově prosadit a vysoko zvítězil, přesto
nebyl kouč poražených Evžen
Kučera nikterak zklamaný.
„Bylo to vcelku slušné utkání
a splnilo očekávání. Bral jsem
to jako trénink, aby si kluci zaběhali a bylo znát, že Zábřeh má
za sebou víc tréninkových jednotek. Cílem ale bylo otrkat se
a zpestřit si přípravu,“ přibližoval Kučera, pod nímž hráči zatím
stihli jen tři venkovní tréninky
a jeden v tělocvičně.
Do svého prvního utkání v určickém dresu tak nastoupilo exkonické duo Jan Bednář, Martin
Schön, kteří jsou na odchodu
z krajského přeboru do divize,
poprvé mezi muži se také ukázal určický dorostenec Patrik

Prostějov/son - Očekávané
se stalo skutkem. Soupeřem
VK AGEL Prostějov ve čtvrtfinále CEV Cupu 2013/2014
bude Fenerbahce SK Istanbul,
který hladce prošel osmifinálovým dvojutkáním proti LP
Salo. První duel s tureckým
klubovým gigantem uvidí hala
Sportcentra DDM v úterý
4. února od 17.30 hodin.
Po jasném triumfu Fenerbahce ve
Finsku se zdálo, že domácí odveta ve městě na pomezí Evropy
a Asie představuje pouhou formalitu. Nakonec tomu tak opravdu
bylo, když favorit na vlastním
hřišti zvítězil dle předpokladů 3:0
a dílčí potíže měl jen ve vyrovnané
druhé sadě, jinak kraloval.
O postup mezi elitní kvarteto
druhého nejvyššího poháru starého kontinentu si to tedy volejbalistky Prostějova rozdají se
špičkovým kolektivem, v jehož
středu září řada hráčských hvězd.

0:4

TJ Sokol Určice
SK Sulko Zábřeh

(0:4)

Sestava Určic:
Dragon (46. Nejezchleb) – Javořík, Bednář, Vaněk, Ján – T. Zapletal,
Svozil, Petrásek, Pekař – Los, Schön. Střídali: P. Zapletal, Bokůvka,
Hochman, Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.
Zapletal. „Schön odehrál celý Petr Matoušek,“ odtajnil určický
zápas v útoku a měl tam něko- trenér další jméno, bez něhož se
lik slušných věcí, Bednář hrál bude muset na jaře obejít. „Není
nejprve na stoperovi, a pak jako to tak náhlý odchod jako minudefenzivní záložník, vedl si veli- le, máme více času zajistit si za
ce slušně. Je to další konkurence, něj náhradu,“ připomněl loňskou
protože se mi rozpadla obranná nečekanou ztrátu těsně před starfáze i záložní řada. Nováčci tem odvet.
si vedli dobře, bylo to teď ale Do útočné fáze se zapojil rovhlavně o běhání, protože jsme se něž uzdravený Jan Petrásek,
většinou bránili,“ dělil se o své naopak příchod Ondřeje Dostála
dojmy Evžen Kučera.
se nezdá moc pravděpodobný.
V obranné čtveřici totiž aktu- „V útoku jsme zřejmě kompletálně nemůže počítat s Alešem ní, bude to ale záviset i na dění
Rušem a Ivo Zbožínkem, kteří v 'eskáčku'. Dostál u nás byl na
klub opustili, ani se zraněným jednom tréninku, a od té doby o
Michalem Skopalíkem. Proti Zá- něm nemám zprávy,“ pokrčil rabřehu tak na stoperovi zpočátku meny Evžen Kučera.
nastoupili Vaněk s Bednářem.
V následujících dvou týdnech se
„Vaněk hrál stopera již v kraji, bude s hráči potkávat téměř výzkouším tam i Patrika Zaple- hradně na trénincích, další přátala. Chtěli bychom ale sehnat telák totiž mají Určice v plánu
ještě jednoho stopera i proto, až v sobotu 8. února v Chropyni
že do Rakouska odešel rovněž proti Kojetínu.

Rušil se vrátil,

příchod Hatleho se komplikuje
Klenovice na Hané, Prostějov/
jim – Kádr fotbalistů Klenovic
na Hané dozná malinko odlišných změn, než se minulý týden
zdálo. Zatímco totiž příchod
kmenového hráče Mostkovic
Matěje Hatleho zatím není dořešen a může se stát, že na jaře
bude hrát jinde, v případě Davida Rušila pak nastal opačný
pohyb, hráč se nečekaně vrátil
z Nizozemska.
„Trošku mě to zaskočilo, měl již totiž rozlučkovou, jsem ale jenom rád,
budu mít o hráče navíc,“ těší kouče
týmu z I.A třídy Petra Navrátila, jenž
současně přeje gólmanovi Miroslavu Recovi, ať mu to v Konici vyjde.
„S Mirou jsem nikdy neměl pro-

blémy, nesnesl jen, že dělá dvojku.
Rozhodli jsme se tedy s vedením,
že mu dáme možnost, ať si zkusí půl
roku vyšší soutěž a uzná sám, na co
má. V Klenovicích mu nezavírám
vrátka, klidně se může vrátit,“ sdělil.
Podle klubového manažera Jana
Kubaláka pak v případě příchodu
Matěje Hatleho bude kádr již kompletní, se všemi hostujícími hráči
a jejich kmenovými oddíly jsou
totiž v Klenovicích domluveni.
„Všichni kluci potvrdili, že jdou
s námi do přípravy. Podepsaní jsou
Liška, Klimeš, Šlézar, Lakomý
z Prostějova, dohodnuti jsme
u Pytely s Výšovicemi, u Smékala
s Voglem s Otaslavicemi,“ potěšil
příznivý vývoj Kubaláka.
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Exkluzivní interview s někdejším nadějným fotbalistou a nyní začínajícím lékařem - 2.díl

„VEDENÍ A TRENÉŘI CHTĚLI, ABY FAVORIT JEZDIL JAKO FERRARI“
Bývalý divizní obránce Pavel Křeček hovoří nejen o tom, proč skončil v “A”- týmu Sokola Konice

Prostějov - Titul MUDr. může od konce uplynulého roku užívat
před svým jménem Pavel Křeček. Někdejší fotbalový obránce, jenž
si největší jméno udělal v Konici, musel kvůli vážnému úrazu na
vrcholový sport zapomenout, stal se tak lékařem. Ve druhém dílu
obsáhlého rozhovoru se věnuje rokům stráveným v Konici, popisuje, jak se vlastně zranil, jestli bude s fotbalem dál pokračovat i zda je
tento sport vůbec přínosný pro lidské tělo.
Jiří Možný
V Konici jste patřil k velkým
oporám tehdejšího mužstva.
Jak na tuto éru vzpomínáte?
„V konickém ´áčku´ jsem byl asi sedm
let, přišel jsem v době, kdy se vykopal
postup. To mi bylo necelých osmnáct let.
A byla to perfektní léta. Poslední půlrok
v divizi už jsem byl zraněný a nebyl
jsem v mužstvu. Vím, že se tam měnili
trenéři, pak se ale stejně spadlo, protože
daná situace, co se týkala odchodu hráčů a trenérů, se podle mě začala hasit až
pět minut po dvanácté. Snažilo se něco
udělat s posledními čtyřmi zápasy, aby
se nespadlo, ale to už bylo pozdě.“
Jestli si správně vzpomínám,
neloučil jste se nakonec s klubem v dobrém...
„Řekl jsem, že se mi nelíbí systém, jakým se tam pracuje, jakým se to vede,
i když pan Kučera dělá, co může, ale
nikdo se k němu nepřipojí. Za určitou
dobu, co hraju fotbal, tak jsem poznal
spoustu trenérů i hráčů a dlouho jsem se
držel. Doufal jsem, že se to zlepší. Pak
už jsem to ale nevydržel a řekl jsem to
na plnou hubu. Přirovnal jsem situaci
k tomu, že naše tehdejší mužstvo s hráči jako Petr Rajnoha, Lukáš Vala, Pavel
Hloch, Tomáš Machálek, Jirka Kobylík
či Jirka Derco bylo Ferrari. Když jsem se
ale vrátil po zranění tak tady taková kvalita nebyla a byl tady jen Favorit. Vedení
a trenéři ale chtěli, aby Favorit jezdil stejně jako Ferrari, což prostě nejde, pokud
nebudou kvalitní hráči s perspektivou
druhé třetí ligy a zkušený trenér. Nejhorší ale bylo, že se tady o návratu do divize
mluvilo a mladým klukům se při stylu
trénování nalhávalo, že na ni mají. Když
jsem řekl, že to stačí tak na střed krajského
přeboru, byl jsem ten nejhorší. Řekl jsem
ale jen pravdu a za ní si stojím i teď!“

Před úrazem jste byl ve velké
formě a stabilně jste podával
kvalitní výkony, na jakou soutěž jste
si věřil?
„Na přelomu třeťáku a čtvrťáku jsem
se připravoval s olomouckou Sigmou.
Ona preferuje své vlastní hráče a byl
jsem s panem Chromým domluvený,
že přípravu začnu s nimi, pak bych se
ale přesunul do Uničova či Zábřehu,
s nimiž mají velmi dobrou spolupráci.
Viděl jsem zázemí, jak to tam funguje,
poměrně rychle jsem se sžil s agresivitou a vším, co k třetí lize patří. Takže
pravděpodobnost, že bych z Konice
odešel, byla velká. Dolaďovalo se jen
co a jak, zda někdo půjde za mě, či se
to vyřeší finančně. Posun by určitě byl,
ale bohužel osud tomu chtěl jinak. Přišel poslední trénink na Sigmě a srážka
s nyní znojemským Radimem Nepožitkem, kdy jsem si rozdrtil čéšku na dvanáct kusů a následovala skoro tříhodinová složitá operace, kdy mi pan doktor
Homza čéšku pomocí tahové cerkláže
dal v rámci možností dohromady...“
Mohl jste využívat svých medicínských znalostí již během
vlastní fotbalové kariéry?
„Celkem ano, i kluci v šatně, když je
něco bolelo, tak se na mě obraceli a ptali se, co jim je (úsměv). Sám jsem také
věděl, co se asi stalo, když jsem si poranil koleno, že to nebude otázka týdnů
nebo měsíců, ale roku, roku a půl. Hned
jsem věděl, že je zle. Následovaly dvě
složité operace a bylo jasné, že fotbal
na výkonnostní úrovni bude muset jít
stranou.“
Po zranění jste se k fotbalu
vrátil opět v Konici...
„Řekl jsem, že budu hrát jen za ‚béčko‘.
Nesouhlasil jsem totiž s tím, jaká koncepce je v ‚áčku‘, tedy trénujte si každý,
jak uznáte za vhodné. Fotbal je kolektiv-

ní hra o šestnácti sedmnácti lidech, kteří
by měli pracovat jako jeden tým. A ne že
si jeden bude nabírat fyzičku na kopcích
a druhý bude kopat na břevna ze šestnáctky a tréninky ulívat. Možná to zní
ostře, ale vždy jsem řekl svůj názor, jak
jsem si to myslel. Někdo to ale slyšet nechtěl. Myslela si to spousta hráčů, nikdo
jiný ale nenašel odvahu to říct...“

v práci jste do šesti, vracíte se v sedm. Ve
fakultní nemocnici se někdy tráví i dvanáct třináct hodin.
Vaším typickým postem byl
krajní obránce. Nastupoval
jste i někde jinde?
„V záloze. Ale krajní záložník a krajní
obránce se už moc nerozlišuje, oba by
měli podporovat útok, takže pro mě pře-

„Posun by určitě byl, ale bohužel osud
tomu chtěl jinak. Přišel poslední trénink
na Sigmě a srážka s nyní znojemským
Radimem Nepožitkem, kdy jsem si rozdrtil
čéšku na dvanáct kusů a následovala
skoro tříhodinová složitá operace.“

někdejší konický obránce PAVEL KŘEČEK
o tom, co mu překazilo fotbalovou kariéru

Hrajete někde od té doby, co
konické ‚béčko‘ skončilo?
„Ne, spíše si chodím jen tak zakopat.
Říkal jsem, že za ‚béčko‘ hrát budu,
přestože by to byl skok dolů. Ale mladým klukům jsem chtěl pomoci. Bohužel hráčská kvalita ani kvantita nebyla.
Bylo to ale i tím, že hráči ‚béčka‘ se dávali do ‚áčka‘, aby se zacelily mezery.
Před touto sezonou totiž odešlo pět šest
hráčů, všechno z ‚áčka‘. Někteří navíc
neměli kvalitativně ani na ‚béčko‘, natož na ‚áčko‘...“
Krajský přebor v dresu „A“-týmu Konice vás neláká?
„Krajský přebor mě láká, ale mám dost
poslouchání toho, že vykopeme divizi.
Buďme realisté a bavme se tak. Mladí
kluci si pak myslí, že mají na divizi či
třetí ligu, ale mají problémy i v krajském
přeboru. Maže se jim med kolem pusy
a nejsou pak ochotni dřít, když vlastně
hrají kraj a mají na divizi či třetí ligu. Kdyby na vyšší soutěž měli, tak ji už hrají.“
Budete tedy ještě někde hrát
aspoň pro radost?
„Uvidím podle zaměstnání, co mi časově dovolí. Je to poměrně dost náročné,

chod mezi těmito pozicemi nebyl problém. A kdysi za trenéra Machálka jsem
několik zápasů odehrál na stoperovi. Nebylo to špatné, člověk má o hře přehled,
ale neměl jsem na to výšku. Stopeři jsou
vesměs urostlejší chlapi, kteří vyhrávají
hlavičky. Já nejsem moc vysoký a útočení z pozice krajního beka mi vyhovovalo
víc. Pořád mě to víc táhlo dopředu než
dozadu, takže krajní bek byl pro mě.“
Je podle vás jakožto lékaře fotbal přínosný pro lidské tělo?
„Myslím si, že ano, ale nevím, jestli vrcholový fotbal. Pokud se dělá jen fotbal a
žádným jiným sportem se to neprokládá,
tak si myslím, že to je spíše huntování
těla. Rekreační sporty jsou si myslím přínosnější, není to tak přílišné zatěžování
jen určitých partií… My jako menší jsme
chodili do různých kroužků a nikdy jsme
neměli problémy s nataženými svaly.
Když jsem ale měl možnost na Sigmě
vidět kluky, kteří se věnují od mala jen
převážně fotbalu je to poznat, spousta
z nich byla strašně zkrácená. Samozřejmě tato doba už je dávno pryč a v takto
velkých klubech na komplexní průpravu
zahrnující jak gymnastiku, tak atletiku velice dbají a začínají s ní už od nejútlejšího

Dočkal se. Po splnění všech studijních podmínek mohl Pavel Křeček slavnostně
složit promoční slib.
Foto: archiv Pavla Křečka.
věku. Většina těch fotbalistů by se teď neztratila ani v atletických oddílech jsou to
velmi komplexně připravení hráči, kteří
jsou schopni konkurovat v Evropě.“
Věnujete se tedy i vy osobně
jiným sportům?
„Já poměrně dost lyžuju, protože pocházím z Ludmírova a na vlek v Kladkách
to mám tři kilometry. Chodím také pravidelně dvakrát týdně hrát hokej, když
je čas, tak zajdu do posilovny. Každý
den se ale snažím mít fyzickou aktivitu,
to jsem si zažil od sedmi osmi let. Když
člověk musel na čtrnáct dní sednout na

zkoušky, bylo to hrozné. Musím stále
něco dělat, hlavně nesedět na zadku.“
S fotbalem je spojen i váš
mladší bratr Tomáš, kolik jste
toho stihli odehrát spolu?
„Vždy jsem si s ním rád zahrál, každoročně jsem se těšil na pouťový fotbal
ženatí-svobodní v Kladkách, tam jsme
toho spolu odehráli nejvíc. Jinak jsme se
spíše míjeli a potkávali jen na trénincích.
Fotbalista je ale dobrý a bavilo mě s ním
hrát. Stejně jako s dalšími dobrými fotbalisty, kterých se v klubech ve kterých
jsem hrál, vystřídalo spoustu.“

kdo je
MUDr. pavel křeček
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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.
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