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PRVNÍ MANAŽER OP PROSTĚJOV

BYL ODSOUZEN!
Policie skončila vyšetřování, František
ek

TUHÝ BYL OBVINĚN

LESBIČKA

V BARU

Prostějov/mls

Tak přece jen! Vypadá to, že v kauze neslavného konce
Oděvního podniku Prostějov
ov by se mohla spravedlnost konečně dostat ke slovu. Bývalý
valý
ý šéf dceřinné společnosti
p
„opéčka“ Michal Šmíd byl
yl odsouzen k peněžitému
trestu ve výši dvou set tisíc
c korun. V případě, že by
nezaplatil, čekalo by jej roční
ní vězení. Jde ale pouze
o dva měsíční platy, které ve své funkci dostával... Policie ČR rovněž ukončila
ončila vyšetřování
v kauze bývalého generálního
ního ředitele OP
Prostějov Františka Tuhého,
o, z nějž vzešlo
obvinění, že si tento někdejší
ejší boss na
ročních prémiích nechal vyplatit
yplatit více
jak šestadvacet milionů korun...
run...

více čtěte na straně 6

ZKOPALA

Bývalí kolegové. Michal Šmíd (na snímku vpravo nahoře) byl odsouzen za to, že ve své nové firmě využíval ukradenou databázi vytvořené pro měřenkovou výrobu OP Prostějov. U soudu se brzy může objevit i sám František Tuhý.
Foto: 1x Martin Zaoral, 1x internet

CHLAPA
O případu se dočtete
na straně 13 dnešního vydání!

INZERCE

MŮŽETE VYHRÁT

LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!

„Ajťák“
slaví

v

VELKÁ ČTE
NÁŘSKÁ
PPRO
RO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
ÉHOO
SOUTĚŽ
volejte: 582 333 433, ODS
TARTOVAL
pište: inzerce@vecernikpv.cz
A...

nalistujte stranu 21

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
Večerníku
na rok 2014

jen
č
780 K
MÁTE DVOJNÁ
SOBNOU ŠANCI,
VYHRÁT V SOUTĚŽI!
volejte:
582 333 433,
pište: inzerce@
vecernikpv.cz

Oslavenec. Jaroušek Novosadů dnes slaví narozeniny, a my chceme slavit s ním!
Foto: anonymní autor

JAROUŠKU, blahopřejeme ti!
Prostějov/red - Jen velmi neradi
zveřejňujeme stáří svých kolegů,
navíc někoho, kdo je tak hojně
obletován ženami nejrůznějšího
věku! U našeho nejoblíbenějšího
grafika ale uděláme výjimku,
protože Jaroušek Novosad právě dnes slaví v plné svěžesti
a manželské neopotřebovanosti
krásné dvaatřicáté narozeniny!
Jaroušku, gratulujeme, a přejeme
hodně zdraví, manželské pohody
a erotických zážitků!
Věčně mladý kolektiv redakce
Prostějovského Večerníku

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Neplatič v poutech
Čtyři pánové popíjeli ve čtvrtek 30. ledna v hostinci na
Dolní ulici, ale k zaplacení se
žádný z nich neměl. Přivolaní
strážníci vyzvali k prokázání
totožnosti hosta, který objednával. Ten odmítal předložit
doklady a tvrdošíjně bojkotoval úhradu čtrnácti piv. Na
ý
výzvu
k ppředvedení na služebnu Policie ČR reagoval
výkřiky: „Nikam nepůjdu, nikdo mě nedonutí k nastoupení
do služebního vozidla.“ Před
budovou se postavil do útočné pozice, rozhazoval rukama
a aktivně se bránil předvedení. Proto skončil v poutech.
Poté začal vyžadovat lékařské
ošetření z důvodu nemoci.
Po konzultaci s lékařem byl
devětačtyřicetiletý muž převezen ke zjištění totožnosti,
neboť nebyl ohrožen na životě
a po tomto úkonu putoval na
interní oddělení prostějovské
nemocnice k provedení testů.
Celá událost byla postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby
a z přestupku proti majetku.
Pokuta se v tomto řízení může
vyšplhat až do výše patnácti
tisíc korun.
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FEŤÁK za volantem PŘIZABIL druhého řidiče
Prostějov/mik - To snad není pravda! O tom, kdo
všechno usedá za volant a kdo vás zcela jednoduše může zabít, svědčí otřesný případ z minulého
pondělí 27. ledna. Po honičce s autohlídkou městské policie havaroval v Prostějově totálně zfetovaný bývalý boxer Tomáš Pospíšil. Muž známý i pod
přezdívkou „Vajgl“ má bohatou kriminální minulost.
Před třinácti lety měl dokonce při zatýkání střílet nad
Domamyslicemi na policejní vrtulník! Přesně před
týdnem ve snaze ujet strážníkům smetl v Brněnské
ulici jiné auto a velmi těžce zranil jeho řidiče! Jak jsme zjistili, byl pod vlivem drog. A Večerník má i další informace o celém průběhu neštěstí zaviněném
právě nenapravitelným
čtěte na straně 13!
chlapíkem...

VÍME, LO!
BY
O
T
K
JA

V úterý 28. ledna v odpoledních hodinách vyjížděla na
základě telefonického sdělení
hlídka na ulici Karla Svolinského, kde se v jednom
z domů nacházel spící bezdomovec. Nájemníci v domě
si dokonce stěžovali, že ho
musejí překračovat. Strážníci
tohoto muže nalezli ve zbídačeném stavu. Byl pokálený,
pomočený, dezorientovaný
a neschopný samostatného
pohybu. Dechovou zkouškou
bylo u něj naměřeno 2,08
promile alkoholu. Devětatřicetiletý občan s trvalým pobytem ve Velehradu skončil
na záchytné stanici během
posledních pěti dnů již podruhé. Od počátku letošního roku již v pěti případech
prováděli strážníci doprovod
podnapilých osob do zdravotnického zařízení.

Hlídce nabízel „pajcku“
Kuriózní případ řešili strážníci
v úterý uplynulého týdne s majitelem baru. Ten chtěl hlídce
dát padesát korun na benzín za
převoz bezdomovce do Azylového domu. Barman v průběhu třiceti minut volal na linku
156 hned dvakrát s tím, že má
v provozovně muže o berlích,
kterému není dobře. Hlídka na
místě zjistila devětatřicetiletého bezdomovce. Viditelné zranění neměl, lékařské ošetření
odmítl a prodejnu opustil. Za
několik minut se ovšem vrátil
zpět. Na to se prostřednictvím
tísňové linky barman dožadoval jeho odvozu do Azylového
domu, kdy navrhoval zaplacení cesty, což samozřejmě není
možné. A co víc, muž bez domova o ubytování neměl ani
zájem...

Kočka versus pes
Ve středu 29. ledna v osm
hodin ráno byla prostřednictvím linky 156 nahlášena sedící kočka, která nemá strach
z dorážejícího a štěkajícího
psa. Volající z této situace pojal obavu, zda není nemocná
a vehementně se dožadoval
jejího vyšetření, popřípadě
odvozu do útulku. Tuto službu
městská policie ale nevykonává. Ostatně, co když se jednalo o kočku - hrdinku, která ze
psů prostě žádný strach nemá?

Upír
U
í na D
Domamyslické
li ké

V úterý 28. ledna přijali prostějovští policisté oznámení o
krádeži nafty. Zatím neznámý
pachatel ji odcizil v noci ze
čtyř pracovních strojů - nakladače a tří traktorů, které byly
umístěny v jedné z hal v objektu na ulici Domamyslické.
Podařilo se mu odčerpat celkem dvěstěpadesát litrů nafty
za devět tisíc korun. Poškozením víček nádrží pak ještě
způsobil škodu za pětistovku.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Nesplácí notebook

Zavřete ho, až zčerná! Zfetovaný řidič způsobil v pondělí
v Brněnské ulici neštěstí. Poté,
co zezadu narazil do jiného auta
a velmi těžce zranil šoféra, po něm
okamžitě skočili strážníci a zatkli
ho. 2x foto: čtenář Večerníku

Zničený bavorák. Auto řidiče, který vše zavinil, je zralé také na
kvovošrot.
Foto: čtenář Večerníku

Ježíš Kristus putoval do SBĚRNY! Nezamkl kabinu,

Ustlal si na chodbě

ČERNÁ KRONIKA

Prostějov/mik - Dneska se už
krade opravdu všechno! Neskutečný případ řešili během
uplynulé středy prostějovští
strážníci. Ti dostali echo od
provozovatele sběrných surovin o muži, který chtěl prodat
kovový náhrobní kříž s Ježíšem Kristem...
„Strážník okrskové služby přijal
telefonát s oznámením o osobě,
která se pokoušela ve sběrných
surovinách odevzdat kříž z náhrobku. Podle popisu podezřelého se strážníci snažili muže nalézt. V blízkém okolí se dotyčný
nenacházel, ale zanedlouho byla
přijata další zpráva o opětovné přítomnosti zmíněné osoby

přímo v provozovně. Hlídka se
ihned vrátila zpět do sběrných
surovin a podezřelého zastihla při
snaze prodat úlomky již rozbitého kovového náhrobního kříže
s postavou Ježíše Krista o celkové váze šestnácti kilogramů,“
popsala Večerníku případ Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Vzápětí dodala, že při prově- Svatý ve sběrně. Strážníci zařování okolností krádeže došlo sahovali proti mladíkovi, který do
i na výmluvy. „Sedmadvacetiletý sběrných surovin přinesl ukradený
chlapík uvedl, že prodejem ho a rozbitý kříž s Ježíšem Kristem.
pověřil kamarád a dokonce mu Foto: Městská policie v Prostějově
i svěřil svůj občanský průkaz. Ten
zadržený použil v provozovně ho činu byla o události informok prokázání,“ dodala Adámková vána Policie ČR, která si celý
s tím, že pro podezření z trestné- případ převzala.

přišel o batoh...

Prostějov/pk - Opakování je
matkou moudrosti, ovšem
někteří lidé jsou nepoučitelní.
I přes častá upozornění Policie
ČR, aby byli řidiči a nakupující občané na své věci obezřetní,
stále se objevují případy, nad
kterými zůstává rozum stát...
Takto laxně a bohorovně si
šel koncem uplynulého týdne
nakoupit i třiadvacetiletý řidič
nákladního vozidla Mercedes-Benz Atego, který s ním zastavil u nákladní rampy jednoho
z prostějovských supermarketů,
přičemž zapomněl uzamknout

kabinu vozidla, ve které si nechal batoh s celým obsahem...
Toho, jak už to bývá, využil
„chytrý“ zlodějíček a batoh
ukradl. Poškozený v něm měl
peněženku s penězi, osobními
doklady a platební kartou. Škodu vyčíslil na patnáct set korun.
„Zatím neznámý pachatel je
obviněn ze spáchání trestného
činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

ze soudní síně...

OKRADL OTCE SVÉ MILENKY A ŘÍDIL BEZ ŘIDIČÁKU
Zrádný narkoman dostal čtyři měsíce natvrdo

Mladý recidivista Jan Augustin má za sebou další
soud. V úterý minulého týdne byl za krádež peněz, které vzal otci své milenky, a řízení bez řidičáku odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Dá
se však předpokládat, že doba, kterou stráví v za
katrem, bude ještě o něco delší. Kriminály již protřelého pětadvacetiletého muže čeká totiž ještě
soud za distribuci drog...
Prostějov/mls
Zpět ale k úternímu stání
u Okresního soudu v Prostějově.
Obžalovaný měl o celkem pětadvacet tisíc okrást otce dívky, kterou přebral svému dlouholetému
kamarádovi. Kromě stejné dívky
oba spojovala záliba v marihuaně i pervitinu. U soudu se Jan

Augustin hájil tím, že vše je past,
kterou na něj nastražil právě jeho
bývalý přítel Zbyněk. Ten však
do bytu, odkud peníze zmizely,
neměl v době krádeže vůbec přístup. Naopak Augustina do něj
pustila jeho milenka. Obalamutil
ji tím, že se potřebuje rychle převléct. Když ji po zmizení peněz
přestal zvedat telefon, bylo jasné,

kdo peníze vzal. Jeho bývalí přátelé jej ještě vylákali na schůzku,
na níž u něj objevili ukradené
počítačové paměti. Augustin se
jim při této příležitosti ke všemu
přiznal, peníze však u sebe už neměl. V úterý 28. ledna však před
tribunálem tvrdil, že přiznání učinil pod brutálním nátlakem. Ve
skutečnosti však na násilí vůbec
nedošlo. Přestože obžalovaného
nikdo při krádeži neviděl, soud
shromáždil dostatek nepřímých
důkazů, které prokázaly jeho
vinu.
„Tyto důkazy do sebe naprosto
logicky zapadají. Je nepochybné, že peníze zmizely. Je přitom
vyloučeno, aby je vzal někdo
jiný, než obžalovaný,“ vysvětlila
soudkyně Ivona Otrubová, která

upozornila, že Augustin rozhodně netrpí nedostatkem sebevědomí, a jen těžko by z něj kdokoliv
páčil přiznání k něčemu, co skutečně neudělal.
Jestliže za krádež vyfasoval Augustin pouze podmínku, čtyři
měsíce si půjde odsedět za to, že
řídil skútr, ačkoliv už dávno kvůli
svým výstřelkům o řidičský průkaz přišel. Obžalovanému přitížilo i to, že těchto všech trestných
činů se dopustil nedlouho poté,
co byl podmíněně propuštěn
z vězení. A to ještě není vše. Za
distribuci drog čeká Jana Augustina již brzy další soud a zřejmě
i trest. Úterní rozsudek však dosud nenabyl právní moci, obě
procesní strany si ponechaly
lhůtu pro možnost odvolání.

Zlodějem je kutil?

Neznámý pachatel se v průběhu středeční noci vloupal
do jjednoho z rodinných
ý domů
ve Štětovicích. Vnikl do
něj po poškození vstupních
dveří, kdy poškodil i omítku
a následně z garáže ukradl
řezačku, vrtačku, rozbrušovačku, kladivo a drobné nářadí. Majiteli způsobil celkovou škodu za 12 tisíc korun.
V případě zjištění pachatele mu
za uvedené trestné činy hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Straka ve firmě

Škodu za 97 tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel,
který měl někdy v období od
24. ledna do 29. ledna odcizit zřejmě přímo za provozu,
přesně nezjištěným způsobem, z jedné z výrobních hal
z objektu na ulici Kojetínské
v Prostějově svařovací invertor včetně chladícího modulu
a hořáku. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až pětiletý pobyt
za mřížemi.

Okradená prodavačka

Má toho na krku víc než dost.
Narkoman Jan Augustin musí ukradené peníze vrátit, do vězení půjde
kvůli řízení bez řidičáku, a navíc ho
čeká ještě jeden soud kvůli šíření
drog.
Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných

Ze spáchání trestného činu
krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který ve středu odpoledne v nestřeženém okamžiku
ukradl třiadvacetileté prodavačce zpod stolku jednoho
z otevřených stánků se zbožím
ve Zlaté bráně peněženku s celým obsahem. Mladá žena v ní
měla nejen peníze, ale i osobní doklady a platební kartu.
Neznámý pachatel jí způsobil
škodu za 6 tisíc korun.

Kabelka je fuč

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.

Ze spáchání trestného činu
podvodu je podezřelá pětadvacetiletá žena z Olomouce,
která si v listopadu roku 2011
u jedné ze společností v Prostějově sjednala úvěr na nákup
notebooku. Zavázala se ho
splácet pravidelnými měsíčními splátkami. Uhradila však
pouze sedm z nich, a dále již
nesplácí. Dluží tak 6 173 korun. Při prověřování policisté
navíc zjistili, že při sjednávání
úvěru uvedla nepravdivé údaje týkající se jejích finančních
možností a závazků. Teď jí
hrozí až dva roky vězení.

STANISLAV NOVOTNÝ

RASTISLAV POMPA

LENKA KONEČNÁ

LUDĚK RŮŽIČKA

se narodil 16. ledna 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 27. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 50 let, měří 187
centimetrů, má hubenou postavu
a hnědé oči. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 18. června 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 29. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 30 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední
postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlasy.

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 29. ledna 2014. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 18 let, měří mezi 160 až 165
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 3. prosince 1964
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 2. prosince 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 49 do 50 let a měří
mezi 170 až 180 centimetry.
Bližší údaje nejsou známy.

O kabelku s celým obsahem
přišla ve čtvrtek 30. ledna dvaasedmdesátiletá žena, když
krátce po poledni nakupovala
v jednom z prostějovských
supermarketů a kabelku si
položila do nákupního vozíku. Neznámý pachatel využil
příhodného okamžiku a v nestřežené chvíli kabelku ukradl. Seniorka v ní měla osobní
doklady, platební kartu, dioptrické brýle, mobilní telefon
a klíče. Zlodějíček jí tak způsobil škodu za osm tisíc korun.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Zpravodajství
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Věnceslava Hrubanová

Loupež v Přemyslovicích za 30 mega

Policie
přišila
Bakalárovi
OSLAVILA narozeniny
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VRAŽDU!

let

Gratulace od syna. Kromě zástupců prostějovské nemocnice přišel své mamince poblahopřát i její syn Bohumil, který byl třináct let
primářem chirurgického oddělení prostějovské
nemocnice.
Foto: Martin Zaoral

Policie ČR je s vyšetřováním největší loupeže za
posledních deset let, která se stala takřka před
rokem v Přemyslovicích, HOTOVA! Tedy alespoň
co se týká statistického údaje… Přestože krajská
kriminálka zřejmě nemá ani „šajnu“ o tom, kde se
čtveřice lupičů, která se samopaly a brokovnicí
přepadla osádku auta převážejícího desítky milionů korun, v současné době nachází, v jednom má
jasno. Hlavní podezřelý - Ján Bakalár, skrývající
se právě bůhvíkde, má přišitou VRAŽDU!

Z lupiče i vrah. Přepadení a krádež třiceti milionů korun v Přemyslovicích z něj udělalo nejen podezřelého a hledaného muže, ale
policie Janu Bakalárovi přišila i vraždu. 2x foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik
Jak Večerník informoval v minulém čísle, Krajské ředitelství Policie
ČROlomouckéhokrajevesvéstatisticevykazuje,ževroce2013došlo
na Prostějovsku ke dvěma vraždám a obě byly úspěšně objasněny!
A protože o žádných vraždách v loňském roce jsme neměli ani potuchy, požádali jsme tedy policejní ředitelství Olomouckého kraje
o vysvětlení.
(dokončení na straně 13)

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA: MĚSTO PLÁNUJE ROZDĚLIT 15 MILIONŮ. ZASE MÉNĚ JAKO VLONI...
„Největší krajíc chtějí opět ukousnout sportovní oddíly,“ konstatuje Ivana Hemerková

Pro desítky sportovních oddílů, kulturních a sociálních organizací či nejrůznějších
spolků přichází v těchto týdnech velmi důležitý okamžik. Na základě jejich vlastních žádostí o veřejnou finanční podporu radní a následně zastupitelé statutárního
města Prostějov rozhodnou, komu a kolik přispějí na jejich činnost. Přestože je letos podle plánů k „rozdání“ patnáct milionů korun, o žádný zlatý důl už dávno nejde.
Pokud zůstane u uvedené sumy, ze strany magistrátu se bude jednat o nejmenší
celkovou finanční podporu v historii! Leckoho tudíž napadnou nejrůznější otázky.
Jak to, že v roce 2005 mohla být veřejná finanční podpora přes čtyřicet milionů korun? Proč takový balík, a letos jen bezmála třetina? Tento pokles se vysvětluje všelijak - finanční krize, nižší daňová výtěžnost a priorita pro investiční stavební akce.
A také fakt, že radní se za peníze z hazardních her rozhodli raději stavět sportoviště
či dětská hřiště. Přestože kulturní spolky mají k dispozici ještě statisíce korun z grantů, budou provozovatelé oddílů, klubů a organizací nuceni zase více šetřit a někteří
z nich pak i živořit... Ještě před několika lety přitom plynuly z rozpočtu města do sportu,
kultury a sociální oblasti desítky milionů korun v rámci veřejných finančních podpor.
Prostějov/mik
„Pro letošní rok zažádalo o veřejnou finanční podporu doposud
celkem dvěstějedna subjektů,
z toho osmaosmdesát sportovních. Celková částka vyčleněná
pro finanční podporu ze strany
města má činit patnáct milionů
korun, načež jsou do toho začleněny sportovní kluby, kulturní
spolky, sociální organizace, Azylové centrum a další. Souhlasím
s názory, že se nejedná o velkou
částka, ale rozhodně nejde ani
o zanedbatelné peníze. A to si
musí každý uvědomit,“ poznamenala pro Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov, která
je na radnici zodpovědná za kulturu a tělovýchovu v Prostějově.

Následně pak dodala, že stejně
jako vloni se nakonec podpora
může zvýšit. „V roce 2013 jsme
taktéž plánovali patnáct milionů,
nakonec jsme v průběhu roku
ještě zohlednili další oprávněné
požadavky různých institucí, čímž
veřejná finanční podpora přesáhla
dvacet milionů korun. Nevylučuji, že tomu tak může být i letos...“
nechává Hemerková otevřená
dvířka do budoucnosti.
Jistě, plánovaných patnáct milionů je obrovský balík peněz,
ale oproti tomu, kolik subjektů
o podporu žádá, jde o minimum. Každého pak napadne,
proč město kupříkladu před
deseti lety rozdávalo v průměru dvojnásobnou sumu a dnes,
když jsou prostředky ještě více
potřeba, to najednou nejde?

Obzvláště pak, když se vedení
města ohání výborným hospodařením...?
Na konci devadesátých let minulého století a ještě v roce 2000 nebylo nic výjimečného, když radní
a zastupitelé rozdělovali částky
přesahující celkovou sumu třiceti
milionů. Vrchol přízně ze strany prostějovského magistrátu
nastal v roce 2005, kdy se radní
a zastupitelé doslova plácli přes
kapsu. Z veřejných peněz tehdy
plynulo do pokladen sportovních, kulturních a sociálních
organizací přes čtyřicet mega.
Na to už se dnes dá leda tak nostalgicky vzpomínat...
„Chápu, že se spousta občanů
pozastavuje nad stále se zmenšující finanční podporou, ale kde ty
peníze neustále brát, to ať nám

VÝŠE CELKOVÉ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
50
62 9
21 5

Kdo dostane? Za dva týdny se dozvíme, kteří pokladníci ve sportovních klubech či kulturních spolcích a sociálních organizacích budou přepočítávat největší balík peněz od města.
Ilustrační foto
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v klubech či jiných organizacích pryč. Nemám z toho radost, ale
působit jako hlavní složka jejich je to holá realita,“ pokrčil rameny
příjmů. Jak u sportu, tak i v kultuře první muž magistrátu.
musí fungovat manažerské týmy Připravený balík patnácti mia využívat také možností získávat lionů korun pro rok 2014 nepeníze od sponzorů či obchod- bude rozhodně stačit k tomu,
ních partnerů. Dříve jsme částky aby uspokojil požadavky všech
vyčleněné jako veřejné finanční žadatelů. Vždyť jenom zástup-
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O kolik letos žádají prioritní sporty? (v Kč)
1.SK Prostějov
DTJ Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov o.s.
LHK Jestřábi Prostějov s.r.o.
Orli Prostějov o.s.
Tenisový klub Prostějov o.s.
VK Prostějov o.s.

1 000 000
600 000
3 750 000
1 300 000
2 000 000
1 800 000
2 000 000

Zdroj: Magistrát města Prostějova
ci takzvaně prioritních sportů
letos žádají celkem o více než
dvanáct milionů korun, z toho
druholigový hokejový klub
s ambicemi na postup do vyšší
soutěže rovnou o více jak pět.
„Je to tak, sportovci chtějí ukousnout největší krajíc z nabízených
finančních podpor. Teď máme
zhruba dva týdny na to, abychom jednotlivé žádosti posoudili
a předložili zastupitelům ke

schválení konečný návrh. Bude
to nezáviděníhodná práce, chtěli
bychom vyhovět všem, ale to
zdaleka nejde,“ podotkla směrem
ke všem primátorova náměstkyně
Ivana Hemerková.
Veřejné finanční podpory bude
schvalovat Zastupitelstvo statutárního města Prostějova na
svém jednání dne 18. února.
A Večerník u toho pochopitelně
nebude chybět!

„Ptali se mě, soudruhu, nechceš paneláky taky v Prostějově?“
Uherské Hradiště/mik - O tom,
že je obrovská panelová lokalita na Šárce prvním sídlištěm
tohoto typu v Prostějově, ví asi
každý, kdo alespoň částečně žil
v minulém století. Že se však
tady první panelák stavěl již
v roce 1956 a teprve ve třetím
městě v republice po Praze
a Ostravě, to je určitě pro našince zajímavá novinka. Večerník
tuto informaci zjistil od nejpovolanější osoby té doby, kterým
byl předseda někdejšího Městského národního výboru v Prostějově Josef Šišma! Znáte ho?

Dnes už dvaadevadesátiletý vitální stařík žije v Uherském Hradišti a v obsáhlém exkluzivním
rozhovoru, který najdete hned ve
dvou únorových vydáních Večerníku (17. a 24.2. - pozn.red.),
se mimo jiné zmínil o patáliích,
které provázely výstavby prvního panelového domu na Šárce.
„Průběh panelové výstavby
v Prostějově, to bylo jako pohádka o kohoutkovi a slepičce!
Pustil jsem se do toho hned
první rok, co jsem byl předsedou, tedy v roce 1956. Přišel za
mnou jakýsi inženýr ze státní

plánovací komise z Prahy, že
staví sídliště na Pankráci a pak
ještě v Ostravě. A prý, soudruhu, nechceš paneláky taky
v Prostějově? Tak jsem mu řekl,
že jo,“ vzpomíná Josef Šišma na
prvopočátky zrodu prostějovského sídliště Šárka. „Hned mi
taky ale řekl, že peníze sežene,
ale samotnou stavbu si musím
zorganizovat sám. Taky jsem
mu na tuto podmínku kývl, ale
to jsem netušil, do čeho jdu...,“
chytá se za hlavu ještě dnes tehdejší šéf MěNV v Prostějově.
Jeho více než hodinové poví-

dání o peripetiích Večerník
více rozvine v již zmíněném interview. Nyní jen stručně. „Na
státní plánovací komisi jsme skutečně dostali osm milionů korun,
ale pod podmínkou, že je do konce roku 1956 musíme prostavět,
jinak bude malér. Nezbylo, než
oběhat několik firem na Moravě
a sehnat od nich písemné prohlášení, že do Prostějova dodají
do konce roku všechny potřebné
díly, to znamená panely, zárubně,
schodiště, koupelnová jádra a co
já vím co ještě. A samozřejmě
i stavební firmu, která tehdy za

socialismu, protože stavbu paneláku neměla v plánu, musela
zajistit takzvaně nadplán. To byla
neuvěřitelná šichta. Každého
prosit, naslibovat mu hory doly
a taky trošku uplácet. No uplácet, tenkrát to bylo jinak, každé
firmě jsem musel slíbit pár bytů
v tom paneláku,“ pokrčil rameny
Josef Šišma.
První panelák na Šárce za tehdejších osm milionů korun se
nakonec podařilo dokončit...
Více se o tom dočtete v avizovaném rozhovoru s Josefem
Šišmou koncem února!

Nebylo to jednoduché. Předseda Městského národního výboru
v Prostějově v letech 1956 až 1960 Josef Šišma vzpomíná, jak „stavěl“ první panelák na Šárce.
2x foto: Michal Kadlec

INZERCE

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...

MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ ZÁJEZD
DO ŘECKA!
nalistujte stranu 21
PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Číslo týdne
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D jd na něho.
Dojde
ěh Podle
P dl aktuálních
k ál
zpráv
v
Večerníku konečně dojde letos na jaře
Zavřít,
na opravu mlýnského náhonu v Kolářoaž zčerná!
vých sadech. Dva roky odkládaná
Také tento týden
rekonstrukce se zaměří na odpatří palec dolů řidiči.
bagrování bahna, zpevnění
Konkrétně tomu, co v ponbřehů a výsadbu nodělí ujížděl městským strážníkům
vých stromů okov Brněnské ulici v Prostějově tak vehelo náhonu.
mentně, že autem najel do protisměru, kde
havaroval. Vzápětí bylo zjištěno, že pětatřicetiletý pirát byl silně ovlivněn drogami.

Osobnost týdne
TOMÁŠ BERDYCH

Přesně tolik roků oslavila uplynulý pátek paní
Věnceslava
Hrubanová.
Nejstarší pacientka LDN
prostějovské nemocnice se
dožila neuvěřitelného roku,
k čemuž jí gratulovalo nejen
vedení nemocnice a její syn,
primář Bohumil Hruban,
ale i Večerník!

-

Také hlas Večerníku vystřelil skvělého tenistu na první
místo v anketě „Sportovec
Olomouckého kraje za rok
2013“. A jestli „Berďa“ bude
pokračovat ve své skvělé formě
jako při nedávném Australian Open, ani za rok nebude
o vítězi pochyb!

Výrok týdne
„VZAL
VZALPENÍ
PENÍZE,
ÍZE
ALKOHOL
A ČTVRTKU
PEČENÉHO
KUŘETE!“
Mluvčí krajské policie
Irena Urbánková
vyzdvihla závažnost
případu vloupání do
restaurace v Drozdovicích

NA DEN KRACHU OP BYCHOM MĚLI SLAVIT SVÁTEK TUNELOVÁNÍ
Boží mlýny to není žádná rotačka.
Vyšší spravedlnost nikam nespěchá. Pokud Boží mlýny melou, činí
tak v horizontu čtyřiceti až šedesáti let. A to je pro normálního člověka dlouhá doba, během níž se
Analýza
A
nalýza mnoho věcí zapomene. Za hříchy
svých otců často zaplatí až jejich synové či vnuci.
Od světské spravedlnosti očekáváme, že bude
poněkud rychlejší. Ale je tomu skutečně tak?
Martin Zaoral
Před pár dny jsme si mohli připomenout „krásné“ čtvrté výročí události, která ovlivnila život
tisíců lidí v našem regionu víc,
než cokoliv jiného. Napadá vás,
co by to mohlo být? Ano, přesně 18. ledna 2010 Oděvní podnik Prostějov veřejně vyhlásil,
že není schopen splácet své astronomické dluhy. Pro většinu
lidí, kteří jen trošku znali místní
poměry, to nebylo nic překva-

fejeton

Petra Hežová
Jezte zdravě! Jezte ovoce! Jezte
zeleninu! Hlásají slogany článků v bezpočtu časopisů i prodejních letácích supermarketů.
Jenže to se líp řekne, než udělá,
zvlášť pokud jste si stejně jako
já zvykli na pravidelný přísun
cukroví a čokoládiček z vánočního stromečku.
Jestli jste ale především teď, v tomhle zimním období, kdy přijde

pivého. Byl to pouze výsledek
dlouhodobé agónie, ve které se
firma zmítala už několik let.
Je jasné, že stejně jako se Titanic nepotopil z minuty na
minutu, ani oděvní gigant se
nepoložil ze dne na den. Vždyť
tento kolos vznikal několik desítek let. Jeho kořeny sahaly
až do devatenáctého století.
Samotný Oděvní podnik vznikl po válce sloučením skvěle
prosperujících prvorepublikových firem podnikatelů, jakými
byli Jan Nehera, Arnošt Rolný
a dalších desítek úspěšných lidí,
kteří výrobě oděvů skutečně
rozuměli. Přesně před padesáti lety pak byl ve Vrahovicích
otevřen nový výrobní komplex,
který patřil k největším a nejmodernějším ve střední Evropě.
Vybudovat něco takového bylo
určitě mnohem náročnější než
to zničit. Nicméně ani to nebylo
tak úplně snadné. Muselo se na
tom podílet hned několik fakto-

Vitamínová
serenáda
vhod každý vitamín, navštívili
nějakou prodejnu potravin, možná jste zaregistrovali, že ovoce
a zelenina nemají úplně zdravou
barvu. Rajčata oranžová, brambory zelené, jablka, mandarinky
a pomeranče s podezřelými hnědými skvrnami. Snad jen ořechy
vypadají pořád stejně. Navíc
o chuti ovocných a zeleninových vitamínových bomb snad
ani nemůže být řeč. Se zavázanýma očima se dá jen stěží rozeznat, jestli žvýkáte jahodu nebo
houbičku na nádobí. Na druhou
stranu se není čemu divit, v zimě
aby člověk slunce pohledal
a kde jinde by se ovoce a zelenina měly „doopalovat?“ Vlastně
buďme rádi, že když dostaneme
nečekaně chuť na jahody, nemusíme čekat až do léta, ani shánět

pohádkových dvanáct měsíčků.
Stačí jen dojít do nejbližšího
supermarketu, kde za lidovou
cenu obdržíme vaničku jahod
velkých jako ruka. A i když jsou
chuti nevalné, iluze je dokonalá.
Otázkou je, kolik lidskému tělu
prospěšných vitamínů tyhle
mňamky obsahují, když se přes
všechny ty nedostatky musíte
z peněženky vysypat podobný
obnos jako při nákupu měsíční
dávky GS vitamínových pilulek,
ke kterým ale ještě navíc dostanete pantofle nebo hrnek. Ale
přes to všechno uznávám, že si
mnohem raději pochutnám na
masíčku s nedozrálou zeleninou
než s vitamínovými pilulkami
s výtažkem z rajčat. Na talíři to
navíc mnohem lépe vypadá, takže vydržme a dobrou chuť.

Konstelace hvězd Prostějova
Nastalo jedinečné období sedmi dnů, kdy drtivá většina Prostějovanů má šanci přilepšit si nějakou tou korunou navíc. Ale nemyslete si, žádný obyčejný člověk nezbohatne tak, aby uvažoval o
přestěhování na Tahiti. Ale každá kačka dobrá, ne?

Berani - 20.3. až 18.4. Nenechte se vlákat do pasti,
ze které nebude úniku. Nepřijímejte žádné nabídky
k jednoduchému zbohatnutí, ve všech případech půjde o podvod. Raději se zajímejte o rodinu a potřeby
svých nejbližších příbuzných.
Býci - 19.4. až 19.5. Většinou budete s průběhem tohoto týdne spokojeni, ale sami cítíte, že disponujete
obrovskými rezervami. Jak v pracovním nasazení,
tak hlavně v soukromí, kde vám to pořádně skřípe.
Přestaňte být leniví.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Zřejmě přišel ten pravý čas,
abyste konečně přestali pochlebovat nadřízeným
a pěkně od plic si s nimi popovídali. Vadí vám spousta věcí, tak proč všechny problémy v sobě dusíte?
Běžte přímočaře za svým.
Raci - 20.6. až 21.7. Ven na vzduch vycházejte
v těchto dnech co nejméně. Jste náchylní k nemocem, takže současné mrazy vám určitě nebudou
svědčit. I když jste přesvědčeni, že dostatečná zásoba
vitamínů vás ochrání, pletete se.
Lvi - 22.7.-21.8. Pořád máte snahu nepříjemné záležitosti odkládat. Jestli si myslíte, že každý problém se
nějak vyřeší sám bez vlastního přičinění, tak to se šeredně mýlíte. Pokud okamžitě nezačnete něco dělat,
nečinnost se vám vymstí.
Panny - 22.8. až 21.9. V partnerském soužití očekávejte velmi zamračenou oblohu, a to je jen velmi
slabé přirovnání. Vy se prostě tento týden se svým
stálým partnerem budete hádat jako koně! Zkuste si
zařídit týdenní služební cestu!
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Jestli patříte mezi kuřáky,
v nejbližších dnech zažijete peklo na zemi. Nikomu
se váš zlozvyk líbit nebude, takže očekávejte tvrdá
opatření a mnohdy i naschvály. Nebylo by lepší zahodit krabičku cigaret navždy do koše?
Štíři - 22.10. až 20.11. Patříte mezi manuálně málo
zručné jedince, tak se nedivte, že rodina si radši při
jakékoliv poruše domácího spotřebiče zavolá cizího
člověka. Možná vás to bude urážet, ale nedá se nic
dělat, musíte to překousnout.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vůbec na nic nečekejte
a běžte si okamžitě vsadit Sportku! Vycházejte
z kombinací čísel 6, 11, 21 a 29. Jestliže miliony
korun nepotřebujete, zapomeňte na to! Jenomže ve
středu vám to stejně začne vrtat hlavou, že?
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Prožijete týden takzvaný blbec. Na co sáhnete, to zkazíte a jakákoliv náprava bude jen velmi těžká. Jestli se chcete vyhnout
tvrdé kritice okolí, do ničeho se raději nepouštějte
a už vůbec se nesnažte někomu kecat do života.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Časté bolesti břicha vás
omezí v činnostech, které jinak vykonáváte s ledovým klidem. Jenomže vaše špatná životospráva se
vám tentokrát vymstí, budete muset jít na výplach
žaludku. O víkendu se vám pak uleví.
Ryby - 19.2. až 19.3. Pokud zvolíte ta správná slova, můžete se v pohodě vetřít do přízně vašeho šéfa.
Možná se stanete terčem kritiky a posměšků od
svých kolegů, na to ale nesmíte brát ohled. Jde o vaši
budoucnost, tak se snažte!

rů. Mezi ty hlavní patřila konkurence levné čínské konfekce,
krach zahraničních odběratelů,
u kterých zůstala řada neproplacených pohledávek a také
pořádný kus typického českého
porevolučního „fištrónu“.
To, že si řada lidí z vedení
podniku udělala z OP dojnou
krávu, není ničím překvapivým. Tragikomická situace
nastala ve chvíli, kdy tato kráva
chcípla, ovšem její „ošetřovatelé“ stále předstírali, že žije,
a od bank si půjčovali peníze
na mléko ze supermarketu.
O něm pak tvrdili, že je mají
díky jejich úžasné krávě, o
které prohlašovali, že je „stále
v lepší kondici“. Začátkem roku
2010 se však někdo přišel podívat do kravína a objevil tam jen
ohlodané zbytky mršiny... Bylo
celkem logické, že následovalo
pořádné pozdvižení. Kdo za
to může? Kdo dojil krávu i po
tom, co už byla dávno vlastně

mrtvá? Tohle byla první otázka,
kterou si lidé položili. Spoustě
zasvěcených to bylo v tu chvíli
jasné. Bohužel tím to však na
dlouhý čas skončilo.
Je zcela přirozené, že okolnostmi krachu OP Prostějov
se začala zabývat policie.
Ovšem v době, kdy se do
toho kriminalisté vložili, už
bylo pozdě. Manažeři, kteří vysávali OP, a měli tedy
nést odpovědnost za jeho
krach, už byli pryč. Z firmy
i z Prostějova.
Dokazovat takovým lidem
vinu, je v podobné situaci vždy
velice obtížné. Detektivům už
zůstaly jen haldy papírů. Vyčíst
z nich cokoliv je nesmírně náročné. O to nadějněji to vypadalo, když se loni policisté vytasili
s tím, že „vyšetřování krachu
OP se blíží ke konci“. „Pozdě,
ale přece,“ řekli si mnozí.
Bohužel uplynul celý další rok
a my jsme se od policistů do-

zvěděli přesně to samé co loni.
Přitom uzavření vyšetřování
se rozhodně nerovná odsouzení, natožpak vykonání spravedlnosti v podobě zabavení
majetku.
V době, kdy člověk dlužící
padesát tisíc korun, může
klidně přijít o střechu nad
hlavou, mohou být tuneláři
z OP relativně v klidu. Dokazování nejen na policii, ale
i u soudů s jejich nekonečnými odvolacími řízeními budou
natolik náročná a zdlouhavá,
že zřejmě skončí v době, kdy
zkratka OP už asi nikomu nic
neřekne.
I proto by bylo dobré, aby
18. leden byl vyhlášen jako
nový státní svátek. V tento den
bychom všichni měli slavit
slavný den Tunelování. Konečně by z toho něco měli všichni,
nikoliv jen hrstka vyvolených!
A třeba bychom tak rychle
nezapomínali...

sokol
ím okem ...

Potlesk za logo města

Reklama, jak má být

Každá novinka se vždy stane
předmětem vášnivých diskuzí.
Totéž potkalo i nové městské
logo. Nejprve se ozývaly hlasy, že logo nutně potřebujeme.
A když město přišlo po složitém výběrovém procesu, který
obsahoval dvě kola návrhů,
s řešením, zaplavily diskuzní
fóra názory, zda je nové logo
opravdu to pravé. Podobně
jako při nominaci fotbalové či
hokejové reprezentace se Prostějované proměnili v několik
tisíc zasvěcených „grafiků“
a téměř každý měl svůj zasvěcený názor. Osobně se přiznám,
že se za odborníka v této oblasti
upřímně nepovažuji, takže dám
spíše na hlasy profesionálů.

Z určitého úhlu pohledu je městské logo již dnes bezesporu úspěchem. Logo je totiž vždy v první
řadě záležitostí zviditelnění toho,
koho reprezentuje, tedy v tomto
případě města Prostějova. Chcete-li, můžete ho považovat za součást jakési reklamy v širším slova
smyslu. A na tomto poli platí, že
„prodává“ to, o čem se mluví.
Kdyby vzniklo nějaké nezajímavé, „šedé“ logo, nikdo by o něm
ani nevěděl. To se nám nyní ve
městě ale určitě nestalo.

Jak u nás rozhodovat
Diskuze o logu také ukázala na
hlubší problém, kterých bych
ukázal na otázce, jakou městskou
správu chceme. Po zveřejnění

loga se objevily názory, že by bylo
dobré, aby o logu rozhodovali
sami občané. Na první pohled lákavá myšlenka má ovšem mnoho
háčků. Má být o logu referendum?
Nebo má být závazné nějaké internetové hlasování? Osobně si
myslím, že by to nepřineslo zlepšení. Referenda mají být o důležitých otázkách, o kterých se může
odpovědět podle principu „ano“
nebo „ne.“ To u loga ale moc nejde.
U internetového hlasování se zase
objeví otázka, kolik lidí se musí
vyjádřit, aby to byla opravdová
většina. Nejlepším řešením proto
asi stále zůstává zvolit si své radní
a v dalších volbách racionálně posoudit, zda pro nás pracovali dobře.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a poradce bývalého
místopředsedyy Sněmovnyy

Agentura

Aquapark se stěhuje do Držovic!
Bomba zpráva, která bude Prostějovany bolet! Hlavně ty, kteří
si zvykli na koupání v aquaparku v Krasické ulici. Proč?
Co se děje? Agentura Hóser
exkluzivně zjistila, že největší
prostějovské koupaliště se bude
rušit, přesněji řečeno stěhovat
do Držovic! Tuto zprávu nám
ač nerad potvrdil první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal, který má na starosti
městský majetek.
„Je to strašnej průser, ale je to
bohužel tak. Všichni víme, že
spor s Držovicemi byl dlouhá
léta neřešen, ale minulý týden
jsme obdrželi soudní rozhodnutí, proti kterému není přípustné
odvolání. Spor o prachy, které
Držovicím po jejich odtržení
od města údajně dlužíme, pro
nás skončil katastrofou. Soud
rozhodl, že musíme Držovicím
zaplatit nebo převést majetek
v celkové hodnotě dvě stě milionů korun,“ šokoval Agenturu
Hóser Jiří Nikamnepospíchal.
Jak dodal, rada města se roz-

hodla Držovicím věnovat aquapark, který zmíněnou hodnotu
má. A sousedé tento převod
schválili a těší se na léto. „Mám
radost, že soud uznal, že máme
pravdu a že nás město před léty
při dělení majetku okrkalo. Raději bychom peníze v hotovosti,
ale chápu těžkosti Prostějova
při současné finanční krizi. My
jsme stejně chtěli aquapark stavět sami, takže nyní za to ušetříme a dostaneme ho vlastně
zadarmo,“ mne si ruce Blanka
Čtverečková, starostka Držovic.
Spokojena je i držovická obecní opozice. „Já jenom doufám,
že po přestěhování tak obrovského koupaliště do Držovic si
v některém z bazénů budu moci
umývat své autobusy,“ svěřil se
Agentuře Hóser Jaroslav Horký, držovický zastupitel a majitel tamní autodopravy.
Co ale Prostějované budou
dělat bez svého aquaparku?
„Koupaliště bude v Prostějově hodně chybět. My ale
teď musíme rychle něco vy-

myslet, abychom dokázali co
nejdřív těch dvě stě milionů
vydělat zpátky. Po bazénech
a toboganu v Krasické ulici
zůstanou jen velké díry. Volný
pozemek využijeme k nějaké
hodně výdělečné činnosti. Nechci předjímat, ale diskutujeme
o vybudování kasína nebo veřejného domu. Ten už do Držovic
rozhodně stěhovat nebudeme,“
uvedl exkluzivně pro Agenturu
Hóser prostějovský primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se rekrutovala k několika
tématům. Z celé plejády podnětů a příspěvků jsme vybrali
čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Aby si nefandili!

Rozmýšlela jsem se, jestli psát
nebo ne, ale nakonec jsem to
nevydržela. Bydlím na sídlišti
Hloučela a ráda jsem chodila se
psem na Hloučelu. S tím je ale
bohužel konec. Teprve 13. ledna
jsem sebrala odvahu a šla jsem
se podívat na cyklostezku, která
byla v biokoridoru vybudována. Předčilo to mé očekávání!
Velice by mě zajímalo, jak městská rada dospěla k názoru, že
nutně potřebujeme v biokoridoru, v jediném lese, který máme
ve městě na dosah, cyklostezku!
A ještě k tomu na takzvané dolní
cestě mezi stromy! Tu jsem měla nejraději. Když jsem tu hrůzu
viděla, málem jsem sebou sekla. To už rovnou můžeme chodit
po sídlišti. Na Hloučelu už chodit nebudu! Ale třeba to byl od
města záměr - odradit normální
chodce a přenechat vše cyklistům a bruslařům. Já jen, aby si
páni a paní radní tak nefandili,
jak se tady v Prostějově lidem
všechno líbí...
Květoslava Zápařková,
Prostějov

To není zrovna kvalita

Četl jsem, že se blíží rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké
ulici. Chtěl jsem jenom vyjádřit
přesvědčení, že bude vybrána
kvalitnější firma, než která pokládala asfaltový koberec v téže
ulici od Moravy k Vápenici. Jak
je ten asfalt starý, rok? A podívejte se na něj dneska, začínají
se v něm objevovat malé díry
a u krajnice se vozovka už zase
začíná vlnit. To není zrovna výsledek kvalitní práce!
Jiří Toufar, Prostějov

Na logo si zvykneme

Já sama jsem po zveřejnění nového loga Prostějova byla jeho
okamžitým odpůrcem. Na první pohled se mi nelíbilo a sama
jsem se ptala, jestli tak jednoduchý motiv trvalo vymyslet
měsíc, a ještě k tomu z hlavy
odborné grafičky. Když se ale
postupem času dívám na jednotlivé možnosti využití tohoto
loga, začínám mu přicházet na
chuť. Určitě je lepší, než ostravské tři vykřičníky! A vidíte, dnes
ani Ostraváci nedají na své logo
dopustit…
Ivana Zapletalová, Prostějov

Dráhu ano,
ale kontrolovat!

Nemám nic proti výstavbě bikrosové dráhy uvnitř areálu vedle
velodromu. Přestože jsem už
starší člověk, chápu, že mládež
se tady dokáže vyřádit a pořád
je to lepší, než aby chodila po
hospodách nebo hernách. A také kvituji, že město na děti myslí
a snaží se stavět nebo opravovat
různá sportoviště. Chtěl bych
ale poukázat na jeden nešvar.
Uvnitř sportovního areálu je už
několik let v provozu hřiště pro
skateboardisty. Schází se zde také mládež, mnozí z nich ale tady
kouří marihuanu a vůbec nikdo
se nad tím nepozastavuje, nikdo
to nekontroluje. Takže doufám,
že bikrosovou dráhu nebudou
také využívat jen feťáci a flamendři.
Josef Skopal, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Televizní reklamy se za posledních pár let staly neoddělitelnou
součástí našich životů. Domníváte se, že vás televizní reklamy
neovlivňují? Omyl. Pokud zkrátka sledujete televizi, tak vás reklamy ovlivňují. A to, i když reklamě zeslabíte zvuk. Navíc filmy
i seriály jsou jedna velká reklama. Jen si to hned neuvědomíme. Televizní reklamy ovlivňují náš život na tolik, že již téměř
nikdo není „sám sebou“. Přesněji řečeno, naše myšlení je podprahově manipulováno a většina z nás si to ani neuvědomuje.
Reklamy ovlivňují stravovací návyky nejen dětí, ale i dospělých,
zároveň i naše představy, potřeby i samotné zdraví. A co vy?
Sledujete televizní reklamy a ovlivňují vás? To jsme zjišťovali
během uplynulého týdne v prostějovských ulicích...

OVLIVŇUJÍ VÁS TELEVIZNÍ
REKLAMY?
Kateřina BĚHALOVÁ
Prostějov

Lukáš ZATLOUKAL
Prostějov

NE

NE

Vlečka v Kostelecké ulici. Po těchto kolejích vlak projede přesně jednou za Uherský rok! Zjišťovali
jsme, jak často to je.
Foto: Martin Zaoral

„Televizní reklamy mě nijak
zvlášť neovlivňují, tedy alespoň myslím. Podle mě nejčastěji televizní reklamy působí hlavně na seniory. I když
reklamy v televizi sleduji, tak
rozhodně neběžím za každou
novinkou ihned do obchodu,
ani lékárny, drogerie apod.
Snad jen, když mě zaujme
reklama na oblečení nebo potraviny, tak se jdu do obchodu
podívat. Jinak nakupuji bez
ohledu na televizní reklamy.“

Některé věci se dějí opravdu jen velmi zřídka! Například největší vysokohorská
rostlina na světě Puja Raimondova vykvete pouze jednou za sto let! Celý svůj
život snáší drsné horské prostředí, a teprve na jeho konci ze sebe vydá veškerou
nahromaděnou energii. V ten moment naráz otevře až neuvěřitelných deset tisíc
květů! Podobně vzácně lze spatřit vlak projíždějící po železniční vlečce křižující
Kosteleckou ulici. Našemu paparazzovi však v Prostějově nic neunikne! A tak
vám Večerník přináší exkluzivní snímek lokomotivy v Kostelecké ulici!

„I když reklamy sleduji, tak se
jimi nenechávám ovlivňovat.
Kupuji to, co se mi líbí, co potřebuji a to, co uznám za vhodné, nikoli to, co je hitem reklam.
Takže reklamy na nové výrobky, léky, drogerii, nábytek či potraviny naprosto ignoruji. Místy
mě snad jen zaujme reklama
s oblečením nebo s DVD, ale
jinak nic. Televizní reklamy
v dnešní době obrovským způsobem manipulují spoustu lidí,
aniž by si to uvědomovali.“

Prostějov/mls
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Kdy jindy chodit do sauny než v zimě? Větší teplo nikde
nezažijete. Veřejná sauna plná lidí samozřejmě není
místo, kde byste se měli bez zábran oddávat sexu. Ale
většina zařízení umožňuje privátní pronájem sauny na
určitou dobu. Bohužel ani to není zárukou, že vás někdo
nepřistihne. Milovat se přímo ve finské sauně asi není
úplně dobrý nápad, vzhledem k teplotě, jaká v ní panuje.
Sex by tam byl podobný, jako kdybyste se tam snažili
o běh sprintem. Vzájemné doteky a pohled na nahá těla
vás ale jistě rozpálí a pak už můžete pokračovat na libovolném místě v zázemí sauny, třeba na lehátku v odpočívárně. Sauny ale mají mnoho druhů, třeba v bylinkových
lapidáriích panuje příjemná teplota, při které se tělesné
aktivity ve dvou rozhodně nemusíte bát. Mnoho provozovatelů saun dnes navíc přidává třeba i vířivku - a také
v ní si můžete užít do sytosti. Takže netvrďte, že milování
v sauně je nesmysl. Zkuste to!

Že si nepamatujete, kdy vlak po
Kostelecké ulici projel naposledy? Našemu zuřivému fotoreportérovi se ho podařilo „nachytat“
v úterý krátce po poledni. Vše
přitom nasvědčuje tomu, že souprava po vlečce projíždí přesně
jednou za „Uherský rok“... Jak
často to vlastně je?
Tuto otázku si odborníci kladou
již několik staletí. Podle některých názorů je „Uherský rok“
jednotkou vzdálenosti, nikoliv
času. Například královský notář
Gusztáv ve své kronice „Gesta Hungarorum“ (v překladu
Činy Uhrů) uvádí, že se jedná
o vzdálenost, kterou za jeden rok
na neosedlaném koni přecválal
sjednotitel Maďarů kníže Gejza.
V přepočtu by se mělo jednat
o vzdálenost 2 562 kilometrů.
Důraz se zde klade na to, že Gejza

jel na neosedlaném oři. V případě
využití sedla by se dle Gusztáva
Uherský rok protáhl až na 3 012
kilometrů. Tuto teorii ovšem zcela popřel Baron Loránd Eötvös.
Podle uznávaného badatele středověký notář Gusztáv svoji kroniku napsal buď úplně na mol,
nebo vůbec neexistoval.
V současné době se minimálně
někteří vědci shodují na tom, že
„Uherský“ rok je skutečně mírou času. Jeho délka byla podle
nich stanovená dobou růstu
78 centimetrů dlouhého zrzavého plnovousu, který si nechal
narůst uherský král Zikmund
Lucemburský.
Tomu se v dobách jeho mládí
říkalo holobrádek a teprve v dospělosti získal známou přezdívku
„liška ryšavá“. Některé prameny
uvádí, že Zikmund Lucemburský
si nechal plnovous růst od 14.
února 1385 až do 9. prosince

1437, kdy ve Znojmě zemřel.
Uherský rok by tak byl dlouhý
přibližně 52 let a 296 dní. Najde
se však početná skupinka historiků, kteří tuto teorii zpochybňují'
s tím, že se Zikmund krátce po
upálení Jana Husa minimálně
jednou oholil. Uherský rok je
podle nich tedy výrazně kratší.
Všechny tyto teorie pak napadají
chronologové tvrdící, že když
Zikmund zemřel, tak byl v Čechách i v Uhrách stejný letopočet a to výše uvedený rok 1437.
Z toho dle nich vyplývá, že jak
český tak i Uherský rok jsou stejně dlouhé. O svých kolezích, kteří
zastávají takzvanou „vousatou
teorii“ tvrdí, že „jsou to pěkní pitomci“ (Drška 1996).
A tak jsme po dlouhém zkoumání
zjistili, že nikdo vlastně neví, jak
je ten „Uherský rok“ vlastně dlouhý. Není přitom vůbec vyloučeno, že je to celé pěkná pitomost...

jak šel čas Prostějovem ...

Majakovského ulice
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Dnešní ulice na východním konci místní
části Vrahovice byla pojmenovaná v listopadu 1934 jako Stojanovo
návsí. Od února 1962 se nazývala Komenského ulice a současný
název platí od 8. prosince 1972 na paměť Vladimira Vladimiroviče
Majakovského (1893 - 1930), ruského básníka a dramatika. Nachází
se zde kostel svatého Bartoloměje, jehož současná podoba pochází
z roku 1836. Za železničním přejezdem má sídlo Zemědělské družstvo
Vrahovice, vedlejší ulici U Cihelny dal pojmenování podnik, založený
na počátku dvacátého století.
Foto: SOKa a Martin Zaoral

Příště: Tovární ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZELENINA

PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ...

Hrášek
jemný
400g

Kukuřice
extra sladká
300g

Kukuřičky
sterilované
340g

Chřest
loupaný
330g

Žampiony
krájené
290g

Sušená
rajčata 285g

24,90 (320g)

25,50 (340g)

24,50

87,90

19,90 (230g)

-

11,90

16,90

21,90

34,90

17,90

39,90

26,90

32,90 (340g)

32,90 (330g)

-

21,90 (314g)

59,90 (280g)

25,50

59,90

59,90

69,90

17,90

89,90

46,90

59,90 (425g)

59,90

69,90

-

-

18,90

59,90 (425g)

48,90 (330g)

53,90

26,90 (400g)

59,90 (125g)

Naše RESUMÉ

V rámci
á i našeho
š h bbrouzdání
dá í po
marketech jsme se tentokrát
zastavili u regálů se zeleninou,
kterou nejčastěji zužitkujeme
v rámci vaření. Někteří z nás
si ale například takový hrášek
jemný, koupí i k přímé spotřebě.
Takoví by měli zavítat do Lidlu,
je tam nejlevnější. Stejně jako
sladká kukuřice a sterilované
kukuřičky. Nejinak tomu bylo
v uplynulém týdnu i u chřestu
a sušených rajčat. Krájené
žampiony koupíte za stejnou
cenu v Lidlu i Kauflandu.
Tak ať poslouží!
Průzkum proveden
ve středu 29. ledna 2014

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 4. ÚNORA 2013
Téměř všechny obce v regionu v současnosti připravují či schvalují
nový územní plán. Zřejmě žádná z nich nebyla v této souvislosti pod
takovým tlakem jako Přemyslovice. Obří stavební společnost BÖGL
a KRÝSL od výstavby kamenolomu sice nakonec odstoupila, její záměr
převzala nepříliš průhledná společnost Taxanberg. Právníci zastupující
tuto společnost tlačili na to, aby do územního plánu Přemyslovic byl
vyznačen dobývací prostor k otvírce lomu. Neuspěli.
ÚNOR 2014
Rok po schválení Územního plánu Přemyslovic se situace kolem lomu
nijak nezměnila. Přestože před dvanácti měsíci čím dál hlasitěji zaznívaly hlasy mluvící o tom, že otevření lomu je nevyhnutelné, žádný faktický
posun v této věci nenastal. Olomoucký kraj stále nezpracoval aktuální
vliv kamenolomu na životní prostředí ani nevydal Územní rozhodnutí.
To ostatně nemůže bez zúčastněných obcí, kterými jsou Přemyslovice
a Hluchov. Přitom zastupitelstvo Přemyslovic se opakovaně vyjádřilo
proti otevření nového dobývacího prostoru. Po roce od zveřejnění článku situace kolem vzniku kamenolomu utichla. „V souvislosti s možnou
výstavbou kamenolomu na katastru naší obce nás během uplynulého
roku nikdo nekontaktoval. Předpokládám tedy, že kamenolom tu minimálně v dohledné době vzniknout nemůže,“ vyjádřil se pro Večerník
starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa.
napsáno
před
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Obchodní náměstek OP M. Žák:

„Rok 2003 byl zlomový!“

Odě
d ik Prostějov je
Oděvníí podnik
největším zaměstnavatelem v Olomouckém kraji. O tom, jak se této
firmě daří a jak je připravena na
vstup země do Evropské unie, jsme
hovořili s Milivojem Žákem, obchodním náměstkem OP Prostějov
Jaký byl rok 2003 z pohledu vedení Oděvního podniku?
„Byl nesmírně složitý a obtížný,
dalo by se říci zlomový. Veškeré
problémy se nám ale podařilo
vyřešit a minulý rok jsme skončili
se ziskem. Našlápnuto máme,
rýsují se zajímavé zakázky, nové
kontakty, nové trhy. A nemyslím
si, že bychom měli dopadnout
hůře,, než v minulých dvou letech.“
V roce 2003 prošel Oděvní
podnik určitým zeštíhlením. Jak tohle opatření hodnotíte s odstupem času?
„Toto opatření bylo doslova nezbytné, snížili jsme stav o asi 350
pracovních míst v oblasti administrativy a takzvané pomocné

sféry. Musíme dbát, aby náklady
y byly co nejmenší.“
firmy
Dovedete si představit, že
by Oděvní podnik někdy
skončil?
„Ne, to si rozhodně nedovedu
představit. Nikdo z nás by si tuhle
situaci nechtěl prožít a doufám, že
k ní nikdy nedojde. Nezapomeňme
na to, že na Oděvní podnik je napojena řada dalších podnikatelů,
počínaje dodavatelem látek
a konče například úklidovou firmou. V této souvislosti však musím říct jednu věc. Je třeba, aby
si každý uvědomil, že i Oděvní
podnik je firmou, která je závislá
na tom, jak se prodává její zboží
a za jaké ceny. Jestli třeba někteří
zaměstnanci říkají, že by chtěli
více peněz, a raději si koupí zboží
od východních prodejců na tržnici,
pak se nemohou divit. Potom
i my musíme jít s cenami níž,
tím pádem má firma nižší tržby
a méně peněz na výplaty. Je to
prostě začarovaný kruh!“

Zpravodajství
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Vývoj kriminality není jen o vážných věcech

Dopravní komise bude DNES JEDNAT o dalších rondelech i cyklostezkách

aneb PERLIČKY z policejního vyšetřování Zdeněk Peichl: „Kruhové křižovatky se osvědčují,

Prostějov/mik - Během páteční
tiskové konference Územního
odboru Policie ČR v Prostějově
padaly především vážné informace o stavu a vývoji kriminality i statistických ukazatelů jak
trestné činnosti, tak dopravních
nehod a dalších aspektů. Šéf
prostějovské policie Pavel Novák
ale sám řekl, že minulý rok měli
strážci zákona i několik důvodů
k úsměvu. A to při nejkurióznějších případech. Večerník jich pár
přináší...

ny po Prostějově. Přestože ji strážci nákupech v supermarketu pohádal
zákona později našli povalenou s manželkou...
v příkopě, škoda se vyšplhala na
Květiny „zlodějem“
deset tisíc korun.
Manželé důchodového věku si na
Opilá učitelka
balkoně panelového bytu nechali
namontovat pohybové čidlo, aby je
jela učit
někdo nevykradl. Jednou v noci voPolicisté při běžné dopravní kontro- lali linku 158, že se jim do bytu přes
le zadrželi řidičku, která jim vzápětí balkon dobývá zloděj. Policisté na
nadýchala přes dvě promile alko- místě zjistili, že citlivé čidlo zareholu! Posléze vyšlo najevo, že jde o agovalo ve větru na listy květin,
učitelku základní školy a že spěchá které byly v květináči na balkoně...
na vyučování! Policisté jí důtklivě
museli vysvětlit, že v takovém staŘidičák mu
Matka přišla na policii
vu před žáky předstoupit rozhodně
dvakrát vzít nemohli...
nemůže...
společně s dcerou
Řidič
pod silným vlivem alkoholu
ohlásit její znásilnění
Manžel ji nepustil..
byl policejními hlídkami přistižen
Nicméně v průběhu šetření vyply- Policisté také vyjížděli do domu za volantem během pětačtyřiceti
nulo na povrch, že s mladou sleč- v Prostějově, kdy jiná opilá žena minut hned dvakrát. Podruhé polinou měl sex právě přítel matky. Při nebyla do bytu vpuštěna svým cistům sdělil, že řidičák mu už odevýslechu obě ženy kriminalistům manželem.
brat nemohou, protože si ho vzala
přiznaly, že milování s jedním
ta první hlídka…
Skrz
manželku
mužem se oběma líbilo a po polizapomněl, kde parkuje
cistech požadovaly, aby jim ho přiUkradená pastelka
vedli zpátky. On se totiž chlapík na Řešila se i krádež vozidla u superza „kačku“!
obě vykašlal a šel bydlet s jinou...
marketu, kterou nahlásil hodně
rozrušený postarší muž. Když mu Zřejmě vůbec „nejzávažnější“ pří„Zapeklitý“ případ
strážci zákona vyjeli na pomoc pad řešili prostějovští strážci zákoauto, našlo se v sousední na v jedné škole. Byla totiž nahlášes ukradenou krávou! hledat
ulici. Chlapík si vzpomněl, že ho na krádež jedné pastelky v hodnotě
Tvor z laminátu zmizel od jednoho tam sám zaparkoval a spletl se. Prý jedné koruny! Důležitá indicie pro
z mlékomatů, které jsou rozmístě- to bylo z rozrušení, protože se při pátrání - pastelka byla červená!

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
PRO OBJEDNÁVKU
TP
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volejte: 582 333 433,
LETECKÝ
A pište: inzerce@vecernikpv.cz
DO ŘECK

tak proč jich nemít víc?!“

Prostějov/mik – Právě dnes, tj. v pondělí 3. února
2014, se uskuteční další jednání dopravní komise
Rady města Prostějova. Na programu přitom bude
hned několik zajímavých bodů týkajících se novinek
v dopravě na území statutárního města. O novém
záměru se dvěma rondely na Poděbradově náměstí a propojení Anenské ulice s jižním kvadrantem jsme již informovali v minulém vydání Večerníku, další
plánované změny či úpravy Večerníku
s předstihem prozradil Zdeněk Peichl
(na snímku), radní a předseda
zmíněné dopravní komise
Rady města Prostějova.

Rondel na Petrském
náměstí je cyklistům
zapovězen!

Újezd, Svatoplukova,
Olomoucká a Vápenicee

- další dva rondely?

Před několika lety došlo
k uvedení
e do provozu
rondelu na Petrském
náměstí. Od té doby
se v tomto místě
událo několik závažných nehod

Projektanti, kteří už od města
dostali objednávku
d
na
vypracování alternativního řešení dopravní
situace
na Poděbradově
náměstí, zřejmě
obdrží i nabídku
magistrátu na
projekty dvou
dalších rondelů dalších
v Prostějově.

nalistujte stranu 21

Foto: archiv Večerníku

Dětské zastupitelstvo bude L. Skácelová dostala od města 100 tisíc

hledat nového starostu na rekonstrukci domů za Zlatou bránou
Prostějov/mls - Tento čtvrtek
6. února se v obřadní místnosti prostějovské radnice sejdou
členové Zastupitelstva dětí
a mládeže města Prostějova.
Hledat budou náhradu za odstupující starostku Jana Větříškovou. A na výběr mají minimálně ze dvojice kandidátů...
„Pokud vím, tak na starostu bude
kandidovat student CMG Jakub
Huňka. Zaslechl jsem, že svoji
předvolební kampaň rozjel ve
velkém stylu už i bývalý starosta Ondřej Provazník. Musím se
přiznat, že v jeho případě jsem už
kandidaturu vůbec nečekal,“ prozradil Večerníku Jan Zatloukal,
koordinátor dětského zastupitelstva, které má celkem dvaatřicet
členů.

Naposledy se sešlo před necelými dvěma měsíci. „Dorazilo však
pouze deset zastupitelů, takže
nebylo usnášeníschopné,“ dodal
Zatloukal s tím, že současný zájem ze strany mladých o věci veřejné spíše upadá.
Nejvyšší podle něj byl v letech po
„sametové“ revoluci. „Na druhou
stranu jsem rád, že se naše zastupitelstvo těší z podpory vedení
města, které bylo vždy ochotno
si jeho názory vyslechnout,“ uzavřel Jan Zatloukal.
Čtvrtečnímu volebnímu zasedání dětského zastupitelstva bude
přítomen i Večerník. Výsledek
přineseme bezprostředně na internetových stránkách www.vecernikpv.cz , tak i příští pondělí
v tištěném vydání.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Prostějovští zastupitelé schválili rozdělení peněz
z Programu regenerace městské
památkové zóny. Kromě restaurování maleb v kostele svatého
Jana Nepomuckého, rekonstrukce tří oken na domě na náměstí
T. G. Masaryka a opravy fasády
na nádvoří zámku vyšlo také sto
tisíc korun pro podnikatelku Lenku Skácelovou, která opravuje tři
domy za Zlatou bránou.
„Mohu potvrdit, že zastupitelé
tuto částku schválili, přestože
jde v současnosti o rekonstrukci
nemovitostí, které jsou v soukromém vlastnictví. Pořád jsou ale
v památkové zóně a majitelé musejí
při opravách splňovat spoustu přísných nařízení a jsou pod neustálým
dohledem památkářů,“ vysvětlila
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov Ivana Hemerková

„Už několik let se snažíme vyřešit problémy s přeplněnými
křižovatkami ulic Újezd - Svatoplukova a také Olomoucká - Vápenice. Jednalo by se o možnost
výstavby dvou rondelů. A pokud
budou všemi kompetentními orgány schváleny dvě kruhové křižovatky v těsné blízkosti u sebe
na Poděbradově náměstí, proč
by tomu nemohlo být i v tomto
případě? Rondely se v Prostějově osvědčují a výrazně napomáhají plynulosti provozu,“ míní
Zdeněk Peichl s tím, že o těchto
plánech bude dopravní komise
jednat právě dnes.

hlavní důvod poskytnutí příspěvku.
Lenka Skácelová před dvěma roky
koupila od magistrátu domy na
náměstí Svatopluka Čecha a v Demelově ulici. „Někomu se to může
zdát sporné, že poskytujeme finanční pomoc soukromým osobám, ale
jde přece v první řadě o prostějovské
památky,“ dodala Hemerková.
Večerník oslovil rovněž Lenku Skácelovou, která tři rekonstruované
domy později využije na pronájem
bytových i nebytových prostor. „Vážím si stotisícové pomoci od města,
před pár dny mi tato částka přišla na
účet. I když, při porovnání s celkovými náklady na rekonstrukci domů
za Zlatou bránou, je to jako kapka
v moři. Ale jsme rádi za každou korunu,“ vzkázala majitelka nemovitostí. Zároveň rázně odmítla spekulace, že by později rekonstruované
domy v památkové zóně využívala

Za přispění města. Památkově chráněné domy za Zlatou
bránou dostávají nový kabát.
Foto: Michal Kadlec
jako sociální ubytovny. „To v žádném případě! Věřím, že byty pronajmeme dobře situovaným lidem,
stejně jako budeme nabízet nebytové prostory podnikatelům, například
ke kancelářským účelům,“ dodala
Lenka Skácelová.

mezi vozidly a cyklisty. Nepomohlo ani brzké vybudování
cyklostezek v jeho okolí. Cyklisté si totiž i nadále přes rondel
krátí cestu, přičemž by na něm
neměli co dělat. Dopravní komise bude tedy dnes jednat o tom,
jak nebezpečí co nejvíce eliminovat. „Dopravní inspektorát
přišel s nápadem, že cyklostezky okolo rondelu by měly být
propojeny tak, aby cyklisté byli
naprosto vyloučeni z provozu
po kruhové křižovatce. S tímto názorem musím souhlasit
a dopravní komise bude iniciovat projekt, který by dosáhl tohoto propojení. Je to chyba, že se
na to nemyslelo dříve,“ konstatoval k tomuto Peichl.

Obyvatelé Veleslavínské
ulice se bouří
V posledních měsících obdržel
prostějovský magistrát několik
stížností od občanů bydlících
ve Veleslavínské ulici. Lidé
lamentují nad tím, že řidiči,
kterým se nechce čekat v dlouhých frontách při výjezdu z ulice E. Valenty na Olomouckou,
využívají právě Veleslavínskou
jako „objízdnou“ trasu. Provoz
tak zde rapidně stoupl a začíná
být neúnosný. „Budeme se těmito stížnostmi zabývat. Jedná
se o poměrně úzkou ulici a chápu, že vysoká frekvence dopravy je místním lidem na obtíž.
Vyřešila by to možná značka
zakazující průjezd touto ulicí,“
myslí si Zdeněk Peichl.
Co všechno dnes dopravní
komise schválí a co uvede do
praxe? Dočtete se v příštím Večerníku!

Soud s Františkem Tuhým se blíží
Prostějov/mls - V procesu s bývalým manažerem Oděvního
podniku Prostějov Michalem
Šmídem vystupoval František
Tuhý v roli svědka. Ovšem
i někdejší dlouholetý generální
ředitel zkrachovalého podniku
by se měl brzy ocitnout na lavici obžalovaných. Zbývá však
ještě zajistit důkazy, které požaduje obhajoba...
Samotná obžaloba
na Františka Tuhého stále ještě nebyla podána. Proč? „Výše uvedený
případ je těsně před dokončením.
Obviněný byl již seznámen s výsledky policejního vyšetřování.
Nyní se ještě musí zajistit důkazy,
které požaduje obhajoba,“ prozradil v pátek Večerníku Hynek Olma,
tiskový mluvčí krajského státního
zastupitelství.
Termín zahájení soudního procesu
s Františkem Tuhým přitom stále
není znám. Dle dobře informo-

vaných zdrojů se může podání
obžaloby protáhnout o několik
týdnů až měsíců. František Tuhý
je přitom jediným bývalým manažerem OP Prostějov, na něhož
brněnské Krajské státní zastupitelství připravuje žalobu. „Zbytek
byl předán prostějovským kolegům. Je na nich, zda bude obviněn
i někdo další,“ dodal Olma.
Státního zástupce, který má velmi složitý případ
v Prostějově na
starosti, se nám
v průběhu uplynulého týdne zastihnout nepodařilo. Až do tohoto
čtvrtka je totiž na dovolené.
Podle dřívějších vyjádření kriminalistů by mělo bývalé vedení Oděvního podniku Prostějov čelit obžalobě z trestných činů porušování
povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informací v obchodním styku, a dokonce i úvěrových
podvodů. Vyšetřování se mělo týkat celkem pěti až šesti osob.

Odsouzený manažer OP M. Šmíd považuje vše za komplot svých „kamarádů“
Olomouc, Prostějov/mls
- Tak přece jen! Někdejší
jednatel firmy Bernhardt,
která byla dceřinou společností Oděvního podniku
Prostějov, Michal Šmíd byl minulý čtvrtek odsouzen
za porušení autorského práva a porušení průmyslových práv. Těchto skutků se měl dopustit tím, že jím
založená společnost Stylers made tu measure GmbH
neoprávněně využívala zkopírované databáze střihů
i webového rozhraní měřenkové výroby OP Prostějov.
Soudce Okresního soudu v Olomouci Petr Bednář za to
Šmída odsoudil k peněžitému trestu dvě stě tisíc korun.
Pokud peníze nezaplatí, hrozí mu rok vězení! Večerník
byl soudnímu jednání osobně přítomen.

Dobojováno! První kolo právní
bitvy o „zlaté vejce“ zkrachovalého
prostějovského gigantu zná svého
vítěze. Dle závěru olomouckého
soudu Michal Šmíd ve své firmě
zneužil databáze střihů a webového
rozhraní vytvořené výhradně pro OP.
Přitom Šmíd coby zástupce dceřiné
společnosti tohoto podniku působící
v Německu měl pobírat roční plat až
devětašedesát tisíc euro. Měsíčně se
tak jeho odměny po několik let šplhaly až ke stopadesáti tisícům korun.

Svědčili Tuhý i Žák
Závěru olomouckého soudu předcházelo neobyčejně podrobné
dokazování viny. U soudu v pozici svědků mimo jiné vypovídali
i někdejší generální ředitel OP
Prostějov František Tuhý, bývalý
předseda představenstva Milivoj
Žák a mnoho dalších v tehdejší

Obhajoba dělala,
co mohla

Podle obhajoby ale u soudu nebyl
předložen jediný důkaz svědčící
o tom, že databázi zkopíroval právě Michal Šmíd. „Neměl k ní přístup ani jako zaměstnanec Oděvního podniku Prostějov a už vůbec
ne v době, kdy tam již nepracoval
a založil si vlastní společnost,“
zdůraznil Martin Čank, který svého klienta označil za duchovního
otce měřenek. Kromě toho ve své
závěrečné řeči upozornil na některé právní nesrovnalosti při zajišťování důkazů v sídle firmy Stylers.
době významných „bafuňářů“. „Tento případ nepatří do trestního
Zásadní pro celou věc však byl práva, policie se jím vůbec neměla
závěr soudního znalce, který kon- zabývat,“ mínil mimo jiné při své
statoval, že databáze zabavená při závěrečné řeči Čank.
policejním zásahu v sídle firmy
Odporné spiknutí
Stylers made to measure GmbH je
bývalých kolegů?
fakticky totožná s tou, kterou měla
k dispozici měřenková výroba Samotný Michal Šmíd celou věc
OP Prostějov. Na jejím vzniku se považoval za absurdní spiknupřitom po řadu let podílel početný tí svých bývalých „kamarádů“
kolektiv odborníků pracujících pro z managementu OP Prostějov, kteří
tohoto bývalého oděvního giganta. sami mají „máslo na hlavě“ a snaží
„Je zcela vyloučeno, aby někdo se tímto způsobem odvést pozorno
podobnou databázi vytvořil bě- st od skutečných problémů. „Tresthem pár měsíců, jak tvrdili někteří ní oznámení na mě podal Milivoj
bývalí zaměstnanci Oděvního Žák, který se dlouhodobě podílel
podniku Prostějov, kteří přešli do na řízení firmy, jež svým věřitelům
společnosti Stylers,“ vyjádřil se ve způsobila škodu přes dvě miliardy
své závěrečné řeči státní zástupce korun. Podal je prostřednictvím
Jan Beránek, který pro obžalova- insolvenčního správce Jaroslava
ného požadoval podmíněný trest Svobody, který čelí žalobě o čtyřista
ve výši minimálně čtrnácti měsíců milionů korun,“ zaútočil na kolea pokutu čtyřista tisíc korun.
gy Šmíd. „Přitom já se chtěl pouze

distancovat od toho, co se v Oděvním podniku svého času dělo. Proto
jsem odešel a založil si vlastní firmu.
Následně jsem se stal terčem řady
útoků ze strany bývalých kolegů,
kteří o ´měřenky´ nikdy neměli
větší zájem a pouze parazitovali na
mých vědomostech a schopnostech.
O absurditě celého případu svědčí i to, že mi ze strany společnosti
AMF Reece, která nyní měřenky
vlastní, byla nabídnuta lukrativní
pozice šéfa prodeje. Pokud bych se
vzdal své firmy a tuto nabídku přijal,
možná bychom tu ani nestáli,“ prohlásil roztrpčeně Šmíd, který jednání
svých kolegů charakterizoval jako
lidsky odporné....

Soudce měl po dlouhém
procesu jasno

Na rozhodnutí Okresního soudu
v Olomouci však bývalé ani současné vztahy jednotlivých vrcholných
manažerů OP neměly vliv. „Automatizace výroby obleků na mírů,
která byla vytvořena v Oděvním
podniku Prostějov, byla unikátní
zřejmě v celé Evropě. Bohužel samotná firma si tento princip výroby
příliš nechránila. Soudu však byl
předložen dostatek důkazů svědčících o tom, že obžalovaný začal
tento systém využívat ve své vlastní
firmě v rozporu se zákonem. Nijak
se přitom nevyrovnal s Oděvním
podnikem Prostějov, pro který byl
tento systém původně vytvořen,“
odůvodnil rozsudek soudce Petr
Bednář, který přesto sáhl k relativně

mírnému peněžitému trestu ve výši
dvou set tisíc korun. „Obžalovanému polehčuje to, že se zřejmě spolupodílel na vzniku a vývoji měřenek,
stejně jako jeho dosavadní bezúhonnost,“ ozřejmil Bednář.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Skončí zaměstnanci
měřenek na ulici?
Rozsudkem trestního soudu však
celá věc nekončí. Michalovi Šmídovi hrozí, že společnosti AMF Reece,
která měřenky koupila, bude muset
zaplatit vzniklou škodu. Ta se může
vyšplhat až do výše několika milionů korun. „Firma Stylers ve výrobě
obleků na míru stále pokračuje. Proto v soudních sporech s panem Šmídem musíme pokračovat. Hlavní
problém je v tom, že ukradl unikátní
systém, který postavil proti bývalému Oděvnímu podniku Prostěějov a dnes i proti naší firmě. Tímto
krokem nám přebral asi čtvrtinu
našich zákazníků a výrobu obleků
na míru přesunul z České republiky
do zahraničí. Přímo tím ohrozil více
jak dvě stovky našich zaměstnanců,
kteří se na výrobě měřenek v Prostějově podílejí. S tím se osobně velmi
těžko smiřuji,“ vyjádřil se jednatel
společnosti AMF Reece Igor Komloš, jehož společnost v červnu
2012 měřenkovou výrobu koupila.
Jaká bude její budoucnost a zda se jí
skutečně podaří udržet v Prostějově,
ukáže teprve čas.

Duchovní otec měřenek? Michal Šmíd se měl podílet na vzniku
a vývoji výroby obleků na míru. Za to však byl od Oděvního podniku „královsky“ placen a v žádném případě neměl nárok na to, aby získané střihy
i zákazníky přetáhl do své nové „německé“ firmy.
Foto: Martin Zaoral
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A HUBNUTÍ
Mnoho lidí se po léta snaží hubnout, ale pořád
bez úspěchu. Zkouší tak různé tabletky, diety
a ručička na váze ne a ne jít doleva. Čím to tedy je? Patrně tím, že něco děláme špatně... Na
vině jsou například zanesená střeva, vysoká
hladina stresu, nadbytek nezdravých potravin
plných chemie, nedostatek vitamínu D, málo
pohybu, málo spánku či naopak příliš mnoho
spánku nebo zkrátka nedodržování správných
stravovacích návyků. Příčin samozřejmě může
být více, ale jedny z nejčastějších jsou právě
ty poslední zmíněné, tedy nedodržování správných stravovacích návyků. Určitě jste tedy poznali, čemu se na naší tematické straně tentokrát věnujeme. Ano, správně, je to hubnutí.
A než se pustíme do čtení, na místě je jeden
citát, který bychom měli mít na paměti: „Mnoho
jídel způsobuje mnoho chorob“. Tak pravil
Lucius Annaeus Seneca.
Připravila: Aneta Křížová


Jste spokojeni se svou váhou?
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Tak jako platí, že láska prochází žaludkem, podobně
je to i u hubnutí. Zde totiž
platí, že hubnutí prochází
také žaludkem a navíc ještě
hlavou. Bez rozumně sjednocených myšlenek a priorit totiž nikdy nezhubneme. Ač si
spousta lidí řekne, že jedinou
správnou dietou je nejíst, je
to velice špatná rada. Rozumnější a efektivnější je,
když budeme při hubnutí
dodržovat zdravé stravovací
návyky. A jaké to jsou? To
se dozvíte na následujících
řádcích...

Nedělejte několik
věcí najednou

INZERCE

V naší nutriční ambulanci pomáháme všem, kteří chtějí snížit
hmotnost, nebo upravit stravování. Poradíme se sportovní
výživou, výživou v těhotenství
a při kojení. Všechny diety jsou
sestaveny podle bazálního metabolismu, aby nedocházelo k následnému vzniku JOJO efektu.
Nutriční terapeuti přistupují ke
každému pacientovi individuálně. Vycházíme z pacientova zdravotního stavu a podle diagnózy
upravujeme dietu tak, aby byla
každému šitá na míru.
Nedílnou součástí poradny je
vyšetření
antropometrických
hodnot a jejich pravidelné sledování na nutriční váze Tanita BC
1000, která kromě metabolického věku zjistí množství tělesného
tuku, svalové hmoty, vody v těle,
viscerálního tuku (rizikového)
a výpočtu bazálního metabolismu. Pro doplnění vyšetření

prozatím položit třeba do klína.
Zároveň vnímáme uvolňující se
chuť z jídla. Jídlo jíme vždy pomalu a řádně žvýkáme. Řádným
žvýkáním nejen že se zvy
zvyšuje
má
schopnost trávení, ale máme
j
i daleko větší potěšení.
potěš
p
z jídla
en
Žvýkání spouští produkci enzysn
mů a šťáv, které zajišťují snadné a řádné trávení. Po skonč
skončení
jídla vždy zůstaneme chvíli tiše
sedět a soustředíme se na své
zažívání. Představujeme si, jak
tělesn
potrava putuje naším tělesným
násle
systémem a jak se následně
proměňuje v energii. Po jídle ale
Zejm
nikdy nechodíme spát. Zejména
d
se vyvarujeme spaní přes den.
minimá
Večer chodíme spát minimálně
jí
hodinu a půl po posledním jídle.

Určitě to znáte, jíte a nejednou
Během jídla nikdy neděláme de- se přistihnete, že i když jste
ednou. Jediné, co by- ještě nedokousali, tak si do úst
set věcí najednou.
vkládáte další jídchom měli dělat, je jíst a vnímat
dlo, chuť, vůni,
lo. Tento návyk
samotné jídlo,
je ale špatný.
barvu, tvarr a podobně.
Když máme
Ač vám to nemusí tak
ěhem toho,
plnou pusu,
připadat, během
odložíme
co děláte několik věcí
příbor. Ruce
naráz, snítee více jídla,
protože se na jídlo nemůžeme
soustředíte. Výzkumy
ukazují, že lidé, kteří při
ují, řídí, čtou,
jídle pracují,
telefonují či jsou na
nědí dainternetu, snědí
Jídlo jako rituál
leko více potravin
Nebudeme vás poučovat, že než ti, co se nepři hubnutí je důležité dodržo- nechávají ničím
Vyhněte se umělým
vat správný stravovací režim, rozptylovat..
sladidlům
a to jíst pravidelně. Jíst byStop televizi,
evizi,
Umělá sladidla se v posledn
posledních
chom měli pětkrát denně
počítači
ači
letech stala velkým klam
klamem.
v menších porcích. To ale rom u jídla
Namísto toho, aby náš orgazumně uvažující člověk už a mobilům
or
nismus šetřila od škodliv
škodlivého
dávno ví. Důležité však je si Důležitým prakaždou porci jídla užít, ať už vidlem přiroirocukru, tak nás daleko více
v
poškozují! Pomalu
je sebemenší či sebe chutnější zeného, tedy
Pom
travování,
ale jistě na naše
n
či méně chutnější. Dobu jídla zdravého stravování,
bychom měli považovat za je vypnutá televize a potělo půs
působí
posvátnou chvíli, kdy máme čítač, protože
že sledování
jako jed.
pro
možnost se zastavit a rela- obrazovky odvrací naši
V prodeji
koupíte
koup
xovat. Jezme vsedě u stolu, pozornost od kvality
několik
něko
abychom napomohli trávení potravin a množství,
a zároveň si vychutnali barvu které sníme.. Navíc
druhů
jídla, vůni i chuť. U jídla oce- organismus tímto
uměl
umělých
ňujeme i jeho křehkost, křupa- vystavujemee stresladidel,
sladi
vost a šťavnatost. Tyto vjemy su, který jak
ak jistě
mnohé
potrav
jsou totiž stejně důležité jako víme, je při jídle nepotraviny
naplněný žaludek. A věřte, že zdravý. I když
dyž vám
i doplňky je
padat, že
př
i ony vám pomáhají v plnosti může připadat,
však již přímo
obsahují, aniž bbyste
ný seriál
žaludku. Pokud si tedy dáme váš oblíbený
si toho všimli. Výrobdně od jídVýr
menší porci, ale za to bude- vás rozhodně
ky zvané dia jsou daleko
ak věřte, že
dal
me plnými doušky vnímat, co la neruší, tak
e.. Hlavně co
kon
škodlivější, než kdybyste konzuvšechno na talíři máme, pak již tomu tak je.
movali takzvaná „nedietní jíd
jídla“.
z části máme žaludek zaplněn. se týče vaší trávící soustaFoto: internet
Jedním z nejznámější umělých
vy a mozku.
uměl
Vše je totiž jen v naší hlavě.

Představujeme obezitologii a nutriční ambulanci

Prostějov/pr - Rádi bychom
Vám představili obezitologii
a Nutriční ambulanci, kterou najdete ve Vrahovicích
ve zdravotnickém zařízení
Medicom´s s.r.o..
Poradna byla otevřená již před
několika lety, ale nyní zde pracují
kvalifikovaní Nutriční terapeuti
Eva Műnsterová, DiS a Iveta Doleželová, DiS pod dozorem obezitologa MUDr. Zdeňka Dokládala.
Pomáháme všem pacientů, kteří
potřebují dodržovat dietní stravování, kvůli svému zdravotnímu
stavu např. diabetická dieta, diety
při onemocnění střev, při vředové
chorobě, poradíme s bezlepkovou
dietou, potravinovými alergiemi…. Dochází k nám i pacienti,
kteří potřebují zvýšit svou tělesnou
hmotnost např. při Onkologickém
onemocnění, po operacích, při
potížích s polykáním, pomáháme
pacientům s anorexií a bulimií.

Odkládejte příbor

používáme laboratorní odběry,
pomocí kterých zjistíme funkci
ledvin, jater, štítné žlázy, množství cukru v krvi, kyseliny močové, cholesterolu. Je možné udělat
rozšířené vyšetření, kde zjistíme
i hladinu minerálů v krvi. Pokud
má pacient problémy s pohybovým aparátem, může využít naše
rehabilitační centrum.
Protože prevence obezity je velmi důležitá vytvořila Eva Műnsterová, Dis společne s MUDr.
Zdeňkem Dokládalem projekty
pro děti v mateřských školkách,
kde se děti formou hry seznamují s potravinami a se správným
stravováním. Byly vytvořeny
projekty pro firmy, které chtějí
zlepšit zdravotní stav svých zaměstnanců formou zdravé vý-

živy. Zaměstnanci se účastnily
proměření na nutriční váze, vyslechli si přednášky o zdravém
stravování, dále jim byli sestaveny jídelníčky a zařízena dovážka
stravy s omezením tuku.
Všechny služby v naší obezitologické poradně a Nutriční ambulanci jsou plně nebo částečně
hrazeny pojišťovnou.
Našim cílem je pomáhat stále
více pacientům, vytvořit dny
zdraví, kde budou přednášet odborníci ve výživě a kterého se
může účastnit široká veřejnost.
V nejbližší době plánujeme zahájení redukčních víkendů v lázních, kde bude plno sportovní
aktivity, relaxace, odborných
přednášek a zábavy.
Těšíme se na vás!

MUDr. Zdeněk Dokládal
Eva Műnsterová, DiS - 736 624 375
Iveta Doleželová, DiS - 774 678 145

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
RÁT
MŮŽETE VYH
EZD
LETECKÝ ZÁJ
DO ŘECKA

nalistujte
stranu 21

sladidel je aspartam. Zajímavostí ale je, že aspartam dostatečně nezasytí, ale díky tomu,
že snižuje hladinu serotoninu,
zvyšuje touhu po cukru, tudíž
můžete přibírat na váze. Mnoho
výzkumů na zvířatech dokazuje,
že po aspartamu v krmení nebo
ve vodě, zvířata viditelně tloustla a vyvíjela se u nich cukrovka.
Navíc další testy na zvířatech
dokázaly, že aspartam zapříčiňuje vznik nádoru prsu a tumorů mozku. Při zkoumání vlivu
aspartamu na opice byly zjištěny
četné záchvaty. Navíc aspartam
byl kdysi používán jako bojovná
zbraň. Měl ovlivňovat myšlení
nepřítele na bojišti. Tak těmito
„jedy“ se mnoho lidí živí. Jako
sladidlo zkuste raději přírodní
stévii, výborný javorový sirup,
med nebo obilný slad či sirup
z rostliny agáve.

Nemísíme sladké a slané
Základem správných stravovacích návyků je nejen pravidelné jídlo, ale i odstup mezi
jídly. Dodržujeme tedy dostatečně dlouhou přestávku, abychom získali pocit hladu provázející prázdný žaludek. Musíme
také dělat rozdíl, zda nás trápí
hlad či chuť. Na chuť si můžeme dát sladké ovoce nebo med.
Důležité je i dodržet zásadu, kdy
nejdříve jíme slané jídlo a až po
něm můžeme teprve sladkosti.
Pokud si dáte jako první zákusky, a poté hned řízek, kyseliny se nekontrolovaně začnou
mísit a nevolnost je na světě...
Takže jako první jídlo si vždy
dopřejeme slaný pokrm až následně, nejlépe s půlhodinovým
odstupem, si můžeme dát nějaký
ten zákusek či sladkost.

PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Jak zhubnout v každém věku, udržet si ideální váhu
bez hladu, počítání kalorií a jo-jo efektu?

Prostějov/pr - Nespočet poradců
v oblasti výživy láká na své poradenské služby. Otázkou je pouze, jak
zvolit toho pravého, znalého dané
problematiky a odborně proškoleného. Odpověď nejen na tyto, ale
i ostatní dotazy týkající se problematiky hubnutí vám dokážou zodpovědět v nově otevřeném studiu
Svět zdraví ROSA, sídlící na adrese
Olomoucká 1/a v Prostějově.
Svět zdraví ROSA je poradenské
centrum pro zdraví, prevenci zdraví
a úpravu váhy využívající unikátní
metodu Komplexní nutriční typologie vyvinutou předním českým odborníkem na výživu RNDr. Petrem
Fořtem, CSc. Protože je každý člověk individuální, nemůže mít stejnou

stravu a používat totožnou dietu, aby
dosáhl kýžených výsledků. Díky
analýze psychických i fyzických
dispozic, pH organismu, krve a analýze genů, získáte ve studiu zdraví
odborný návod, jak dosáhnout nejen
ideální váhy, ale i zlepšení zdravotního stavu.
Na základě vstupního měření na
diagnostickém přístroji je možné
zjistit momentální složení těla kli-

enta, které společně s analýzou
složení stravy hodnotí výživový poradce v rámci vstupní konzultace.
Předpokladem pro správné a dlouhodobé nastavení stravy je absolvování metabolického testu, na jehož
výsledku sestaví poradce osobní
jídelníček. Postupné změny jsou realizovány vždy s ohledem na dosavadní způsob stravování a koncept
stravy klienta.
Více informací jak trvale zhubnout, udržet si váhu, jíst zdravě
a zkvalitnit svůj život najdete na
www.svet-zdravi.cz, či na telefonním čísle 587 407 625, e-mailu
rosa@svet-zdravi.cz, nebo pondělí
až pátek od 9.00 do 17.00 hodin
přímo na prostějovské pobočce.
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Prostějovsko/mls - „Takhle mizernou zimu nám byl čert dlužen!“
hořekují milovníci běžkového
lyžování. Ani jeden ze šesti
oblíbených okruhů na Drahanské
vrchovině nebyl o uplynulém
víkendu sjízdný. Platilo to pro
trasy v okolí Protivanova, Malého
Hradiska, Kořence i Benešova.
Nedostatkem sněhu však trpěly
i mnohem výše položené trati. Jediné místo, kde se na Moravě dalo
běžkovat, bylo mezi Ovčárnou
a Švýcarnou v Jeseníkách...

Silnice bude uzavřena
dva dny po sobě
Drahany/mls - Aktivity vojáků
ve vojenském újezdu Březina
neustávají ani v novém roce. Ba,
právě naopak! Střelby mají naplánované na téměř celý nadcházející týden a to od pondělí 3. února
až do čtvrtka 6. února. V úterý a ve
středu bude uzavřena silnice mezi
Drahanami a Žárovicemi. Totéž se
plánuje ještě na čtvrtek 20. února.
V Drahanech vystaví Lego
Drahany/mls - Muzeum Drahanské vrchoviny a vzdělávací
centrum T. G. Masaryka pořádá
jednodenní výstavu modelů Lego.
Výstava se uskuteční v sobotu
8. února od 9.00 do 15.00 hodin
v budově muzea městyse Drahany.
Pro návštěvníky bude připraven
i doprovodný program. Od
13.30 hodin se v kulturním domě
uskuteční zábavné odpoledne pro
děti, kde budou připraveny soutěže.
A možná přijde i klaun... Vstupné
je dobrovolné.
Do kina lze vyrazit
na „Zabijačku“
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou připravilo
výstavu fotografií Michala Wolfa
„Zabijačka“. Výstava je otevřena
již od uplynulého pátku 31. ledna
2014 a potrvá až do pátku 28.
února 2014 ve foyer kina OKO
Němčice nad Hanou.

www.
vecernikpv
.cz

V Čelechovicích na Hané vyhlížejí veřejné projednání návrhu nového územního plánu

MÍSTO CUKROVARU MAJÍ VZNIKNOUT RODINNÉ DOMY
Naftového magnáta Jana Hubáčka zavřeli, s areálem se teď nic neděje...

Čelechovice na Hané/mls Návrh nového územního plánu
v Čelechovicích na Hané už
nepočítá s tím, že by se na místě
bývalého cukrovaru rozjela
průmyslová výroba. Jak Večerník
zjistil, místo toho by zde měly být
rodinné domy a zeleň.
Areál bývalého cukrovaru v Čelechovicích na Hané představuje
obrovskou plochu v bezprostřední
blízkosti centra obce. Přestože se
dlouhodobě nachází v katastrofálním stavu, dlouhá léta se s ním
nic neděje. Po ukončení výroby
zde sídlily společnosti zabývající
se distribucí pohonných hmot.
Některé z nich pak byly napojeny na Jana Hubáčka, který organizoval nelegální dovoz nafty do

České republiky. Jak prokázal
soud, Hubáček stát okradl
minimálně o 188 milionů korun,
za což byl odsouzen na jedenáct
let do vězení. Posléze ruiny cukrovaru coby zástava přešly na libereckou společnost KM Prona. Ta
jej už loni nabídla k prodeji, kupec
se však dosud nenašel.
Vedení obce už nepočítá s tím, že
by se zde někdy průmyslová výroba rozjela. „Chceme, aby místo
cukrovaru v centru obce vznikly
parcely pro stavbu rodinných
domů. V zadní části by byl prostor
pro zeleň, jelikož tam zasahuje záplavové území Českého potoka,“
prozradila Večerníku Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic
na Hané.

Tyto představy jsou zapracovány
také v návrhu nového územního
plánu obce.
„Průmysl mají zcela nahradit
domy a zeleň. Uvidíme, jak se
k tomu vlastník postaví,“ reagovala Stawaritschová s tím,
že veřejné projednání nového
plánu se i s odborným výkladem
uskuteční v prostorách místního
obecního úřadu již 17. února
2014 v 16.00 hodin.
Pokud by se měla vize proměnit
ve skutečnost, bude třeba provést
rozsáhlou demolici a vyčištění
celého areálu. Podobné starosti
se zchátralým cukrovarem měli
dlouhá léta také v Němčicích nad
Hanou. Tam se už situace výrazně
pohnula kupředu.

Obr na kolenou. Rozsáhlý areál cukrovaru v Čelechovicích už několik let chátrá. Naposledy zde působily
společnosti zabývající se distribucí pohonných hmot.
Foto: archiv Večerníku

region@vecernikpv.cz

„Šetřit, nekrást a řídit se selským rozumem,“ zní heslo Prostějovana

Praha, Prostějov - Jaroslava Faltýnka známe všichni moc dobře z prostějovské komunální politiky. V minulých měsících se jako zástupce úspěšného hnutí
ANO 2011 stal hlavním vyjednavačem o vládní koalici s ČSSD a KDU-ČSL. Vláda je nyní jmenována, ale
podle slov prostějovského rodáka pro něj v žádném
případě práce nekončí. Jaroslav Faltýnek (na snímku)
poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec
Na úvod jednodušší otázka,
jak se cítíte po neskutečně
dlouhém a náročném vyjednávání
o nové vládě?
„Cítím se v pohodě, byla to pro
mě nová velká zkušenost, ale musím otevřeně říct, že na můj vkus ta
jednání byla příliš dlouhá a někdy
i nekonstruktivní. Ze svého předchozího působení nejsem na dlouhé řeči
zvyklý. Ale politika je bohužel jiná.
Jsou to většinou prázdné řeči a málo
konkrétních činů. My se to pokusíme
změnit.“
Nová vláda je jmenována,
takže pro vás nyní těžký úkol
definitivně skončil?
„Ale vůbec ne. Je sice pravda, že byla
dojednána koaliční smlouva, vláda
byla jmenována, ale teprve teď je před
námi ta skutečná konkrétní práce, a to
prosadit v poslanecké sněmovně nové
zákony, které se záměrně minulými
vládami neřešily mnoho let. Konkrétně jde o celý balík protikorupčních
zákonů z dílny Rekonstrukce státu,
včetně Služebního zákona. Pro mě
konkrétně to znamená, že musím řídit
náš poslanecký klub, určovat zpravodaje k jednotlivým zákonům, jednat
s koaličními partnery ve sněmovně
a současně řídit Zemědělský výbor
parlamentu.“
p
V našem posledním rozhovoru jste se zmínil o těžkostech při vyjednávání s lidovci, hlavně co se týká postu ministra
zemědělství. Lidovci ho nakonec
dostali, takže se jednalo o ústupek
z vaší strany?

„Debata o Ministerstvu
nisterstvu zemědělství
byla hlavně debata
bata mezi KDU-ČSL
a ČSSD. Naše hnutí již před volbami
jasně deklarovalo,
alo, že o tento rezort
nemá zájem, protože by to mohlo
být veřejností vnímáno jako konflikt
zájmů. Já si to osobně nemyslím a je
mně to líto, že jsme o tento
rezort neusilovali.
ali. Nakonec sociální demokracie
mokracie
ustoupila, aby mohla
vzniknout vládaa a začaly se řešit konečně
nečně
konkrétní věci, které
jsme slíbili našim
šim
občanům.“
Jaká bude nyní vaše úloha
v parlamentní práci a do
čeho se nyní chcete pustit?
„Jak již jsem řekl, chci se začít věnovat
více práci v zemědělském výboru a mít
zásadní vliv na vývoj našeho zemědělství. Postupné vrácení potravinové
soběstačnosti české zemi bylo mým
hlavním tématem a tento úkol musím
splnit. Máme to i v koaliční smlouvě,
takže věřím, že společně s ministrem
Jurečkou tento úkol splníme.“
Věříte také, že vládní koalice
ČSSD, ANO a lidovců bude
stabilnější než předchozí složení
vlády v čele s premiérem Nečasem
a nevyzpytatelnými „véčkaři“?
„To neumím odhadnout...(úsměv)
Zejména proto, že situace v sociální demokracii není stabilní a tato
strana je vnitřně rozdělena na dva
tábory. Mně osobně je to velmi
líto, protože jsem byl osmnáct roků
členem ČSSD a je to velká škoda,
že se lidé v této straně nedokážou
dohodnout. Nicméně mým úkolem

je udržet stabilní klub našeho hnutí
a být rozhodující silou v našem parlamentu. Dále pak hlavně postupně
plnit naše předvolební sliby, a to
začít řídit ekonomiku naší země
stejně jako se řídí soukromé firmy.
To znamená šetřit, nekrást, a řídit se
v rozhodování selským rozumem.
A to naši ministři, kteří mají tyto zkušenosti, umí.“

Prostějovsko/mls - Tak už to
u nás chodí... Téměř dva miliony korun někdo prokazatelně
rozkradl a ani po letech se nic
neděje! V tomto případě je řeč
o projektu cyklostezky, která
měla vést z Kostelce na Hané do
Konice.
Když Olomoucký kraj před téměř
pěti lety schválil dotaci 1,7 milionu
korun na vypracování dokumentace sloužící vybudování nové cyklostezky z Kostelce na Hané do
Konice, zdálo se to jako báječný
nápad. Jenže za téměř dva miliony korun vznikly pouze neúplné
a nikdy nedoplněné dokumenty.

Dodnes se například neví, kudy
přesně měla cyklostezka vést! Peníze se přitom rozplynuly jako pára
nad hrncem a projekt se zastavil na
mrtvém bodě. Přitom svoji účast
na něm měli nejvyšší představitelé
Kostelce na Hané, Bílovic, Lutotína, Hluchova, Zdětína, Ptení, Přemyslovic, Stražiska a Konice, tedy
obcí, na jejichž katastrech měla
stezka vést. Samy obce dokonce za
tímto účelem založily obecně prospěšnou společnost Romže, která
v současnosti fakticky nevykazuje
žádnou činnost.
Už loni bylo v celé věci podáno
trestní oznámení. V souvislosti

s ním nejčastěji padalo jméno bývalého předsedy společnosti Romže Davida Sekaniny, který v ní
nesl odpovědnost za finance.
Trestní oznámení bylo podáno rovněž na zástupce dvou projekčních
kanceláří, které měly dokumenty
zpracovat.
„Je jisté, že v této věci došlo
k mnoha pochybením. Byla podána trestní oznámení, celá záležitost
však dosud nebyla uspokojivě vyřešena. Do té doby se nemůže projekt výstavby cyklostezky pohnout
dál,“ prozradil Večerníku před pár
dny Jan Vařeka, současný předseda
správní rady společnosti Romže.

Mezi Dubany a Smržicemi se bouralo

Foto: internet
Prostějovsko má v horní
i dolní komoře Parlamentu
ČR mnohonásobné zastoupení
zvolenými poslanci či senátorkou.
Dají se tedy pro náš region očekávat zlaté časy?
„Doufám, že ANO. Už jsem mluvil
na toto téma s panem primátorem
Pišťákem a náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje Mačákem.
Mým cílem je vytvořit lobbistickou
skupinu z prostějovských zákonodárců, kteří by společně prosadili
hlavně podporu investičních záměrů našeho krásného města a Olomouckého kraje. Čekal jsem, až
bude jmenována vláda, jednotliví
ministři se usadí ve svých úřadech
a teď za nimi půjdu už s konkrétními požadavky. První příležitost, aby
naši ministři viděli, jak je naše město
krásné, bude patnáctého února, kdy
by někteří z nich měli dorazit na náš
ples v Národním domě, který se pořádá pod záštitou ministra Prachaře
a mé osoby. (úsměv)“

ŘIDIČ NÁKLAĎÁKU
OD NEHODY UJEL!

Dubany, Smržice/mik - Uplynulý víkend došlo na křižovatce
spojující Dubany se Smržicemi
k dopravní nehodě, od níž řidič
náklaďáku ujel. Na ledovce nezvládl řízení a narazil do odstavené „škodovky“. Štěstí, že v tu
chvíli v osobním autě nikdo
neseděl...!
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že neznámý řidič s nezjištěnou
nákladní přívěsovou soupravou
jel těsně po půlnoci ze soboty
prvního na neděli druhého února po komunikaci mezi obcemi

Olšany u Prostějova a Držovicemi po vedlejší silnici, která vede
souběžně s rychlostní komunikací R46. V klesání ke křižovatce
se silnicí, která spojuje Dubany
a Smržice, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze komunikace, a na náledí
došlo k vybočení přívěsu z dráhy.
Ten narazil do vpravo u komunikace odstaveného osobního vozidla Škoda Felicia s přívěsem.
Jak bylo zjištěno, škodovka byla
odstavena z důvodu nesjízdnosti
komunikace, ve vozidle se v době

nehody nikdo nenacházel. Po nárazu řidič s nákladní soupravou z
místa ujel,“ popsala noční karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak mluvčí krajské policie dodala, ke zranění osob nedošlo,
hmotná škoda na Škodě Felicii
byla vyčíslena na jednadvacet
tisíc korun. Zda došlo i k poškození přívěsu nákladního vozidla,
nebylo vzhledem k jeho ujetí
zjištěno. Nehodu policisté nadále
šetří.

to splnila svůj účel. Ať si to komentuje, kdo chce, a jak chce, snížení rychlosti vedlo k rapidnímu snížení počtu
dopravních nehod a jejich následků na
této komunikaci. Nechci přivolávat
nic zlého, ale kdo ví, jak se bude vyvíjet tato situace teď, kdy proti názorům
odborníků bylo rozhodnuto o návratu
původních zvýšených limitů rychlostí,“ pokrčil rameny Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
„Rychlostní komunikace R46 není
konstruována na rychlost vyšší než
sto kilometrů v hodině. Zvláště v úse-

cích, jako jsou Olšany u Prostějově a
ještě donedávna Vranovice či Brodek
u Prostějova. Na mnoha úsecích chybí dostatečné rozhledové podmínky
a nevyhovující je i klopení komunikace. A podívejte se na úsek u Olšan,
tady hrozí tragédie každým okamžikem, hlavně při výjezdu z Olšan na
rychlostní komunikaci. Bohužel,
opětovné zvýšení rychlosti je dílem
rozhodnutí ministerstva, nemůžeme
proti tomu nic dělat. Ale nesouhlasíme s ním,“ dodal Vítězslav Matyáš,
vedoucí Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově.

Kladky/mls - Jak Večerník předeslal, tak se i stalo. Od středy
uplynulého týdne se v Kladkách
skutečně a naplno lyžuje. Již první den svých pololetních prázdnin
tak mohli prostějovští školáci
otestovat zdejší sjezdovku. Připraveny pro ně byly v pátek 31.
ledna oba dva vleky. Ideální podmínky pro lyžování od soboty
komplikoval pouze silný vítr.
„Táta si vzal v pátek v práci volno,
takže jsme mohli vyrazit do Kladek.
Lidí tam bylo poměrně dost, ale
i tak jsme jezdili nahoru dolů, což se
mi hodně líbilo. Svah v Kladkách
sice není nijak zvlášť prudký, ale
výhodou bylo, že jsme mohli zůstat
i na noční lyžování. Po celém dni
jsem se vrátil domů docela dost zni-

čený,“ svěřil se nám se svojí páteční
zkušeností dvanáctiletý Michal.
Solidní návštěvnost se opakovala
i o víkendu. „V pátek k nám dorazilo asi pět set lidí, v sobotu to mohlo
být o něco málo víc. Situaci však
začal komplikovat silný vítr,“ prozradil Jiří Křeček, předseda TJ Sokol Kladky s tím, že umělý sníh pomalu, ale jistě tál. „Na sjezdovce ho
nyní leží asi pětadvacet centimetrů.
Rádi bychom dále zasněžovali, ale
v tom větru to jde špatně. Sníh létá
až někam do lesa. Bylo by skvělé,
kdyby ho aspoň trochu připadlo,“
dodal v sobotu odpoledne pro Večerník Křeček.
Zda se bílá pokrývka na sjezdovce
udrží i v nadcházejícím týdnu, zůstává otázkou. „Má se sice oteplit,

Lyžovalo se. Od pátečního poledne byly oba vleky v Kladkách
v plném provozu. Nahoru vyvážely jednoho lyžaře za druhým, dlouhé
fronty se však netvořily.
Foto: TJ Sokol Kladky
ale jsme optimisté. Věřím, že u
nás to neroztaje. V noci by mělo
být stále pod nulou, takže budeme
zasněžovat, co to půjde,“ doplnil
Křeček.

Aktuální situaci na sjezdovce
v Kladkách lze sledovat na webových stránkách www.lyzovanikladky.cz, kde je k dispozici i velmi kvalitní web kamera.
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Chuťové pohárky v „Mexiku“ přetékaly blahem
Zeliády ve Víceměřicích se zúčastnil rekordní počet vzorků

Víceměřice/mls - Tohle ani v té
nejluxusnější restauraci k obědu
neseženete! Pochoutky vyrobené z kvalitní domácí zeleniny a ovoce upravené dle těch
nejosvědčenějších rodinných receptů mohli ochutnat všichni,
kteří uplynulou sobotu po obědě
dorazili do košíkárny Domova
u rybníku ve Víceměřicích. Jelikož
se této obci všeobecně přezdívá
Mexiko, místní zahrádkáři zde
letos uspořádali již sedmý ročník
čím dál oblíbenější Mexické
zeliády.
Letos se ve Víceměřicích sešlo
rekordních 144 vzorků nejrůznějších pochoutek, které se utkaly
v celkem pěti kategoriích. Stejně
jako loni tu bojovala různě ochucená zelí, okurky, zeleninové přílohy
a ovocné mlsy. Letošní novinkou bylo
klání šestice medů. „Tak vysokou
účast jsme nečekali. Loni jsme tu
měli necelou stovku vzorků. Bude
to zřejmě tím, že do soutěže se čím

dál více zapojují lidé z okolních
vesnic. Nejvzdálenější vzorek k nám
doputoval z Mostkovic,“ vysvětlil
Ludvík Ševčík, předseda místních
zahrádkářů, kteří akci pořádali.
Zároveň zdůraznil, že soutěž by
měla být hlavně pro místní. „I ti, kteří
soutěží už několikrát prošli, by neměli
ztrácet naději. Vše hodnotí příchozí
lidé. I když se někteří vrací, pokaždé
k nám dorazí i někdo jiný. Navíc
nezáleží pouze na receptech, ale také
na kvalitě ovoce, které se daný rok
urodilo,“ vysvětlil Ševčík, že do klání
se může zapojit skutečně každý.
Mezi hodnotiteli se často objevovali
samotní účastníci soutěže. „Loni
jsem se tu byl s přítelkyní podívat
jako divák a líbilo se mi tu. Proto
jsem se rozhodl letos přihlásit přímo
do soutěže a to s našimi jedinečnými
okurkami. Recept na ně neprozradím, je to rodinné tajemství, které
si u nás předáváme z generace na
generaci,“ usmíval se třiatřicetiletý
David Divil z Prostějova.

Po jmenování vlády pro Jaroslava Dotace na cyklostezku se rozplynula,
Faltýnka práce nekončí, naopak! projekt stojí a viník je stále neznámý... Fotoreportáž
F o t o ree p o r t á ž

Zvýšená rychlost na dálnici V Kladkách se lyžařská sezóna rozjela naplno
se policistům NEZAMLOUVÁ
Prostějov/mik - Když bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák na podzim
loňského roku vrátil na rychlostní
komunikaci mezi Vyškovem a Olomoucí stodesetikilometrovou rychlost, a na některé úseky dokonce
„stotřicítku“, prostějovští policisté
z toho moc nadšeni nebyli. A své
námitky dali najevo i při páteční
tiskové konferenci Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
„Jednoznačným způsobem je deklarováno, že snížení rychlosti a další
bezpečnostní opatření na rychlostní
komunikaci podél Prostějova napros-

776 159 120

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA... Ve Štětovicích řádil zloděj,

Největší konkurence byla letos v kategorii dětských mlsů.
S obzvláštním zaujetím je však
hodnotili zejména dospělí.
Několik
desítek
přítomných
labužníků mohlo porovnávat chuť
čtyřiapadesáti převážně sladkých
vzorků. „Původně se mi do toho
moc nechtělo. Bál jsem se, že než
to všechno ochutnám, dostanu
cukrovku. Ale nakonec jsem se
do toho pustil a nelitoval. Neoslovily mě snad pouze tři vzorky.
Ostatní byly výtečné. Nejlepší
známku, tedy jedničku, jsem dal
asi šesti z nich. Pokud si pamatuji, patřily mezi ně například hned
dvě jahodové marmelády, které
byly prostě famózní,“ prozradil
Večerníku dvaatřicetiletý Martin,
který letos do Víceměřic dorazil
již podruhé. S jeho hodnocením se
ostatně shodoval názor podstatné
části hodnotitelů. Právě jahodové
marmelády tuto velice nabitou kategorii nakonec zcela ovládly.
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video rnikpv.cz
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Hojná účast. V košíkárně Domova u rybníku se sešel nejen rekordní
počet vzorků, ale i desítky koštérů.
Foto: Martin Zaoral
Přestože členská základna Svazu
zahrádkářů ve Víceměřicích není
z nejmladších, jejich aktivitu by jim
mnohé „mladší“ organizace mohly
závidět. Kromě čím dál oblíbenější
zeliády organizují například ještě
„vrcholový výstup“ na nedalekou
Předinu. Díky jejich neutuchajícímu
nadšení by se všichni fandové vybraných chutí měli ve Víceměřicích
setkat opět příští rok.

kdo dostal nejvíce hlasů?
Zelí (24 vzorků): Tomáš Novotný, Němčice nad Hanou
Zeleninové přílohy (30 vzorků):
Eva Sedláčková, Tištín
Dětské mlsy (54 vzorků):
Jiří Pulper, Pivín
Okurky (30 vzorků):
Pavla Novotná, Víceměřice
Med (6 vzorků):
Jarmila Horáková, Víceměřice

jak ve víceměřicích chutnalo všem...
3x foto: Martin Zaoral

možná stavbař…
Štětovice/mik - Chystá se snad na
stavební práce? Zřejmě ano! Neznámý zloděj se ve Štětovicích vloupal ve druhé polovině prosince
loňského roku do zdejší firmy
a šlohnul stavební nářadí. Na krádež se však přišlo až minulý týden...
„Prostějovští policisté přijali oznámení o krádeži vloupáním, ke které
došlo ve Štětovicích někdy v době
od patnáctého do třiadvacátého
prosince loňského roku. Neznámý

pachatel vnikl do jednoho z areálů
a ze zabezpečeného kovového kontejneru odcizil uskladněné pracovní
nářadí a zařízení na stavební práce.
Poškozené společnosti způsobil
škodu za 123 300 korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
pokud se policistům podaří zloděje
zjistit, vzhledem k výši škody mu
hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Zloděj dřeva u Rakové dopaden
Raková, Konice/mik - Jestli si
mladý muž z Konicka myslel,
že v lese pokácí čtyřiadvacet
stromů, cizí dřevo prodá a nepřijde se na to, tak se šeredně
spletl. Chlápkovi, kterého dopadli koničtí policisté, hrozí
teď tříletý kriminál.
„Policisté z obvodního oddělení v Konici objasnili tři případy
krádeže dřeva, ke kterým došlo
v katastrálním území Raková od
začátku prosince loňského roku
do osmého ledna letošního roku.
Na jedné z parcel tehdy neznámý
pachatel neoprávněně pokácel
dvanáct vzrostlých stromů za
31 660 korun, na druhé pět stromů
za 10 164 korun a na třetí sedm
stromů za 13 000 korun,“ vypo-

čítala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Vyšetřovatelé ale během minulého týdne pachatele dopadli.
„Na základě operativního šetření
konických policistů se podařilo
krádeže objasnit. Podezřelým je
šestadvacetiletý muž z Konicka,
který se ke skutku doznal. Odcizené dřevo, kdy se jedná o zhruba
33,7 metrů krychlových, prodal
za šestadvacet tisíc korun a peníze použil pro vlastní potřebu. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze
spáchání trestného činu krádeže,
za který mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ informovala mluvčí
krajské policie.

Stroje v Plumlově jsou bez nafty
Plumlov/mik - Sto litrů nafty
a lednička. To je výsledek lupu,
kterým se obohatil zatím neznámý zloděj v Plumlově. Policie po
něm pátrá.
„Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy v noci ze
čtvrtku na pátek odčerpal ze tří
pracovních strojů zaparkovaných v

jednom z areálů v Boskovické ulici
v Plumlově celkem sto litrů nafty
a z jednoho z nich ukradl i přenosnou ledničku. Způsobil tak škodu
za téměř pět tisíc korun. V případě
jeho zjištění mu hrozí až dvouleté
vězení,“ uvedla pro Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Mezi Konicí a Šubířovem
se proháněl OPILÝ ŠOFÉR
Organizátoři. Za pořádáním akce stáli místní zahrádkáři. Na Sestry v akci. Na zeleninových přílohách si pošmákly i Eva Mám, či nemám? Na děti bylo připraveno 54 ovocných mlsů.
snímku je jejich předseda Ludvík Ševčík (vpravo) a Petr Buri- a Jana Filoušovy. Přestože jsou to sestry, každé nejvíce Tento chlapec jako by zvažoval, zda po ochutnání všech vzorků
nedostane cukrovku.
chutnalo trošku něco jiného..
ánek, kteří propagují heslo „Brambory a zelé, živobytí celé!“ .

odstartoval novÝ seriÁl - rozhovory s opozicnÍmi
ˇ zastupiteli
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již ve dvou jejich opozice. Na úvod dostal prostor lipovský zastupitel Ti zájemci z řad zástupců opozice, kteří nechtějí čekat,
číslech Večerníku, zahájili jsme nový seriál rozhovorů, v Koudelka, v minulém vydání jej následoval Radomír že je z naší iniciativy oslovíme, se mohou sami ozvat na
e-mail: vecernik@pv.cz. Psát nám můžete i své reakce.
němž po starostech jednotlivých obcí dostává prostor i Krč ze Stražiska a dnes pokračuje Jakub Martinek.

Konicko/mik - Předminulou
neděli lapili koničtí policisté při
běžné silniční kontrole opilého
řidiče osobního vozidla. Nadýchal přes jedno promile, čímž
spáchal trestný čin a hrozí mu
kriminál.
„V neděli šestadvacátého ledna
krátce po páté hodině odpoledne
kontrolovali policisté na komunikaci mezi Konicí a Šubířovem řidiče
vozidla Citroën. U čtyřiapadesátiletého muže provedli dechovou

zkoušku, která byla pozitivní s 1,48
promile alkoholu v dechu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je podezřelý ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Došlo na naši adresu...

Jakub Martinek: „Veškerou moc jsme vložili do rukou osoby, která jí neuměla vládnout“ „Kdyby bylo něco v nepořádku,
Mladý opoziční zastupitel Držovic se nabízí jako alternativa k současné starostce

Držovice - Teprve jednadvacet let bylo Jakubu
Martinkovi, když na podzim 2010 uspěl v komunálních
volbách a díky dostatečnému počtu hlasů pronikl do
držovického zastupitelstva. Za sebou tak má zhruba tři
a čtvrt roku v opozici a za tuto dobu nabyl dojmu, že
by práci v čele obce zvládl minimálně tak dobře jako
dosavadní starostka obce. Vytýká jí totiž, mimo jiné,
špatnou komunikaci, nedodržování odsouhlasených
usnesení, unáhlená a do důsledků nepromyšlená rozhodnutí, neaktivitu při získávání evropských dotací. To
vše a mnohé další řekl v exkluzivním rozhovoru, který
v rámci našeho nového seriálu poskytl Večerníku.
Jiří Možný
Do voleb zbývá necelý rok,
jak hodnotíte dosavadní práci zastupitelstva a vedení obce? Dokážete vzájemně spolupracovat?
„Víte, někdy mám pocit, že pokud
by žádné zastupitelstvo nebylo, paní
starostce to ani vadit nebude... Zkrátka ho jen tak nějak trpí. Svolá jej čtyřikrát do roka, což je podle zákona
minimální počet, a do jedné hodiny
je po všem. Navíc si ani z odhlasovaných usnesení nedělá těžkou hlavu.
Zastupitelstvo například schválilo
nákup dvou přístřešků k zastávkám
na ulicích Olomoucká a Fibichova.
Do dnešního dne stojí jen jeden na
Olomoucké. Vedení obce si asi myslí, že hlasování zastupitelstva pro něj
nejsou
j závazná!“
Co se podle vás naopak za
uplynulé tři roky opravdu
podařilo a stojí za pochvalu?
„(po chvíli přemýšlení) Nic! Ne že
by se tu nestala žádná změna, ale nic
tak mimořádného, co by se nedělo
i v jiných obcích. Žádná geniální,
revoluční myšlenka. Prostě jen věci,
které by se měly odehrávat v každé
obci. Což podle mě nestojí za pochvalu. Prostě to tak je.“

Jak tedy celkově vnímáte rozvoj obce od osamostatnění?
„Držovice se určitě osamostatnit
měly, sám jsem o tom tehdy kvůli
svému věku hlasovat nemohl. Hlavním tahákem tehdy bylo dokončení
kanalizace v celé obci. Světe div se,
ale ani po tolika letech tomu nejsme
o moc blíž než před lety, kdy jsme
byli na počátku samostatnosti. Veškerou moc jsme vložili do rukou osoby,
která jí neuměla vládnout a celou ji
pohltila. Máme opravené chodníky,
přibylo zeleně. Je ale velká škoda,
že takové věci přibývají i tam, kde
nás v budoucnu čekají další investice a jsou to tedy zbytečně vyhozené
prostředky. Naprosto tristní je, že se
některé stromy sází do ochranných
pásem již existujících inženýrských
sítí, tedy do blízkosti kanalizačních
přípojek či pod elektrická vedení
a podobně. Takže nejenom, že se tu
inženýrské sítě moc nerozšířily, ale
zároveň i ty stávající jsou ohrožovány.
O stromech v těsné blízkosti silnic se
ani vyjadřovat nebudu, tím jsou Držovice vyhlášené
široko daleko...“
y
V čem dále vidíte rezervy
a co by šlo dělat jinak?
„Další smutnou skutečností je, že
za celou dobu své existence obec

získala jen jednou jedinkrát dotaci
z fondů Evropské unie. A to ještě
obec nežádala sama, ale ve spojení
se Smržicemi... Jak by těch dotací
mohla získat víc, když ani víckrát
o ně nezažádala! Opravovala se
mateřská škola, a opět žádná žádost
o dotaci z EU, opravovala se bývalá
základní škola, opět nic. Vše jsme
proinvestovali ze svého. Ano, ty dotace jsme nemuseli získat, ale kdo se
o nic nepokusí, nemá šanci cokoliv
získat. Když odhlédnu od financí,
snad nejtragičtější se mi zdá přístup
a chování vedení obce k občanům
Držovic. Vedení často činí velmi
unáhlená rozhodnutí, která pak obec
stojí
j nejen čas, ale i další výdaje.“
Můžete být konkrétnější?
„Jen na okraj uvedu kauzu s návozem materiálu podél
toku Českého potoka, který měl
sloužit jako protipovodňová hráz.
Návozem byla zabraná i soukromá půda jednoho našeho občana.
Celá záležitost nakonec skončila
u soudu, který Držovice prohrály

Další kauzou je instalace sklopných
sloupků na cestě podél řeky Romže.
Starostka se po celou dobu snaží
o omezení přístupu na tuto účelovou komunikaci a zřejmě po několika zamítavých stanoviscích ze
strany prostějovského odboru dopravy začala najednou tvrdit, že to
vlastně žádná cesta není!“
Kde vidíte priority do nejbližších let?
„Určitě se musí změnit přístup
k občanům naší obce. Obec je tu
pro občany a ne naopak, to je základ všeho. Dále je nutné více čerpat z fondů Evropské unie, celkově zlepšit
epšit prezentaci obce uvnitř
i navenek.
enek. Když vidím některé
televizní
izní reportáže či novinové články
lánky s naší starostkou,
tak je
je mi kolikrát smutno...“
Není tajemstvím neukončený spor mezi Držovicemi
mi a Prostějovem, jak vy se
na celou
lou situaci díváte?
„Vzhledem
ledem k tomu,
že tento
nto soudní

spor není doposud ukončený, nemyslím, že by bylo jakkoliv moudré se k tomuto vyjadřovat a eventuálně tím ohrozit vyjednávací pozici
Držovic.“
Hodláte kandidovat i v blížících se komunálních volbách?
„Tak nad tím přemýšlím celé čtyři
roky a stále víc se přikláním k tomu,
že ano. Nutí mě k tomu současná
situace v Držovicích, změny, které
starostka provádí, bych s financemi z rozpočtu uměl také a možná
i lépe. Od spoust
spousty občanů
jsem se dozvěděl,
že
dozv
současnou starostku
do
zastupitelstva
zast
volili jen proto, že
nevěděli o jiné alternativě. Pokud
Pok budou
chtít, mohu pro ně
tou alternativou
být
alterna
třeba já...(úsměv)
já...(úsm

„Musí se změnit přístup k občanům.
Obec je tu pro ně a ne naopak, to je
základ všeho. Dále je třeba více čerpat
z fondů Evropské unie, celkově zlepšit
prezentaci obce uvnitř i navenek...“
držovický zastupitel JAKUB MARTINEK
na celé čáře. Zajímavé také je, že se
synem onoho majitele zavezeného
pozemku rozvázala obec pracovní
poměr. Údajně pro nadbytečnost,
ale poté vedení obce najalo na údržbu zeleně v obci soukromou firmu.

Foto: Jiří Možný

přišlo by se na to,“píše
hospodářka Stražiska Dagmar Komárková

Chtěla bych reagovat na rozhovor, který vám v minulém vydání
Večerníku poskytnul pan Radek
Krč, zastupitel obce Stražisko.
Pohoršilo mě, že se k dění v obci
vyjadřuje člověk, který sice má
v naší obci trvalý pobyt, ale fyzicky
se v ní moc nezdržuje, protože
bydlí jinde (v současnosti bydlí
v Přemyslovicích, ale přestavuje
rodinný dům na Stražisku - pozn.
redakce), takže o ní, ani o práci v ní
moc neví.
Pan Krč toho zatím pro naši obec
moc neudělal, jenom má pořád
nějaké kritické připomínky, a to
hlavně k práci našeho pana starosty.
Nic se mu nelíbí, on sám by všechno
dělal mnohem lépe a jinak. Mezi
občany pro svoje arogantní chování
moc oblíbený není, ale nenajde se
nikdo, kdo by mu to řekl. Zasedání
se účastní sporadicky a zastupitel, který přijde na zasedání někdy
v březnu a potom až na podzim, a to
bez řádné omluvy, zřejmě pro obec
velkým přínosem nebude!
Pan Krč v článku uvádí, že v naší
obci žije 420 občanů na trvalý
pobyt, což je sice pravda, ale už
málokdo ví, že máme zhruba třikrát
tolik chatařů, od kterých se musí
také vybrat poplatky a někteří z nich
mají také svá přání a požadavky.
Naše obec se také zhruba před deseti lety stala v té době ještě „dobrovolným“ plátcem DPH a začala
podnikat.
Až do loňského roku provozovala
obec dopravu, provozuje vývoz
fekálií pro naše občany i občany
ze širokého okolí, prodej písku,
v létě je to především provoz

koupaliště, kdy má obec i přes
čtyřicet brigádníků. A v neposlední
řadě provozuje i obecní hospodu,
protože hospoda na Stražisku již
delší dobu nefungovala. Obec vlastní hned několik živnostenských
listů. Já budu letos v srpnu na obecním úřadě již osmnáctým rokem,
takže sama nejlépe posoudím, kolik
je v ní práce. Agenda se neustále
rozrůstá, i když ne naší vinou.
Nejlépe o rozsahu práce svědčí fakt,
že v okolních obcích probíhá audit
většinou jeden den a u nás je již
několik let vždy dva dny, ve dvou
lidech a dvakrát ročně! Například
v roce 2007 měla naše obec hned
sedm kontrol, takže kdyby bylo
něco v nepořádku, tak by se na to
určitě přišlo.
Z článku to ale vyznělo tak, že asi
nemáme co na práci a jsme tam
zbyteční. Ještě se to může jevit tak,
jako bychom snad obec „tunelovali“ a provozovali nějaké nekalé
praktiky, jak je v našem státě dobrým zvykem!
Jelikož je letošní rok rokem volebním, tak bych chtěla, aby si i ti
občané, kteří nechodí na zasedání,
ale kupují si vaše noviny, udělali
o celé situaci trochu jasno. Doufám,
že máme v naší obci rozumné
občany, kteří sami nejlépe posoudí,
kdo pro obec opravdu něco udělal a
doposud dělá a kdo je pouze, jak se
říká, „pouťový řečník“.
Závěrem bych našemu starostovi
chtěla popřát hlavně zdraví, pevné
nervy a hodně volebních úspěchů.
Dagmar Komárková, hospodářka na Obecním úřadě Stražisko

Kultura v Prostějově a okolí...

nejvýznamnější kulturní událost

„U Dudka“ zazněl
ROCKOVÝ NÁŘEZ

Líbili se. Obsazení kapely Tenebra, která se vrací na scénu, je tradiční. Na snímku zleva: Ivo Smékal
(baskytara), ZeD Danyi (bicí), Gabriela V.G. (zpěv), Maré Image (kytara, progs). Foto: Pavla Vašková

Čtvrteční večer byl v krasické hospůdce „U Dudka“ netradiční. Vytrhnout štamgasty
ze stereotypu u piva a potěšit uši četných návštěvníků dorazila kapela Tenebra.
Udělala si tak generálku před koncerty na větších pódiích, na která se vrátí po kratší
„mateřské“ pauze zpěvačky. Zajímavé je, že tato rocková skupina, používající často
i elektronické prvky, zahrála téměř „unplugged“. Přesto to byl opravdový nářez.
Prostějov - Krasice/pav
Tenebra u Dudka zahrála vlastní písně z CD ´Disharmonie je
přirozená´. „Jsou to vynikající
muzikanti a navíc moji kamarádi. Byl bych rád, kdyby se
z těchto hudebních večerů stala
tradice. Všechno ovšem záleží na publiku. Pokud se kapela
bude návštěvníkům líbit, určitě
zde nehraje naposledy, “ uvedl
majitel hospůdky Pavel Navrátil.
A vzhledem ke spokojenému pobrukování a kývání se do rytmu,

které bylo možno vidět téměř
u každého stolu, je jasné, že tento
úkol skupina splnila.
Vznik kapely se datuje už do
června roku 2006, ale koncertovat začala až v březnu 2007.
Název Tenebra pochází z latiny
a se dá přeložit jako „temnota“, což
podle jejích členů přesně vystihuje
styl, který hrají. Skladby s vlastními českými texty jsou založeny zejména na nezaměnitelném
výrazu zpěvačky Gábiny. Podle
muzikantů samotných jsou pro
jejich kapelu typické hutné kytary

zdůrazněné rytmikou, melodický,
místy až vypjatý zpěv reprodukující mírně depresivní texty. Celkovou náladu pak mnohdy dokreslují
elektronické zvuky a ruchy.
Tenebru můžete vidět pravidelně
v Jesenci na Rockovém maratonu či na letních festivalech, jako
je například Litovelský otvírák.
Rozhodně si také nenechte ujít
koncert skupiny Tublatanka,
kde právě Tenebra vystoupí jako
předkapela. Akce se uskuteční
25. dubna ve Společenském
domě v Prostějově.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KRYŠTOF!
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou
MUSIC MEDEA, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populární skupiny KRYŠTOF,
která vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již za dvanáct dnů, tj. v SOBOTU 15. ÚNORA 2014.
A vzhledem k tomu, že koncert bude jistojistě VYPRODÁN (organizátoři oznamují, že do prodeje se
navrátilo posledních pár volných lístků, které si můžete zakoupit v místě koncertu – pozn.red.),dá se
předpokládat, že „kulturák“ bude praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být
u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících dvou týdnů totiž mezi vás rozdělíme PĚTICI
VSTUPENEK!
Soutěž probíhá od pondělí 3. do čtvrtku 13. března ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich vyhraje trojice
z vás, ve druhém kole, které bude „telefonické“, dojde na dva šťastlivce! Ti pak budou moct do Společenského domu
v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity skupiny Kryštof jako například Křídla
z mýdla, Plán, Rubikon, Obchodník s deštěm či Cosmoshop.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí 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: JJAK SE JMENUJE LÍDR SKUPINY KRYŠTOF?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Kryštof“.
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 ČTVRTKU 6. ÚNORA, 14.00 hodin. Jména první TROJICE výherců
zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí 10. února a najdete v něm i pořadovou otázku s číslem
DVĚ. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.
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Talentované mládí…
Mne osobně hodně potěšila
například výstava v Národním
domě, která spojila uměleckého
fotografa Vladimíra Bruntona,
který nafotil krásné fotografie mladých dam v modelech
vyrobených z ručního papíru,

a květinové prvky od Anny
Marciánové. Sama mám doma
na schodišti pověšený svůj
portrét od pana Bruntona, na
němž jsem ale v ne-papírovém
oblečení. Obdivuhodná je hlavně technika, jakou je fotografie
vytvořena. Zejména náš malý
Jáchym má proto pocit, že jsem
doma, i když tam nejsem. Velmi pěkným zážitkem bylo také
vystoupení mladé zpěvačky
Veroniky Vičarové, o němž se
dá jednoduše napsat: milá žena
s krásným hlasem a nádhernými texty, které si i sama píše.
Je dobře, že se na prostějovské scéně rodí podobné mladé
talenty. Krásu a mládí spojila
také již tradiční výstava děl studentů prostějovské školy ART-ECON.

JIŘÍ WOLKER V HLAVNÍ ROLI

Prostějov/peh - Čtvrtek
30. ledna 2014 patřil v Prostějově postavě významného
českého básníka Jiřího Wolkera. Slavnostního večera
u příležitosti stopatnáctého
výročí založení Gymnázia Jiřího Wolkera a devadesátého
výročí úmrtí talentovaného
rodáka se zúčastnily stovky
milovníků kultury.
Absolvent zdejšího gymnázia,
který světu věnoval nezapomenutelné básně jako „Poštovní
schránka“ nebo „Těžká hodina“ zemřel před devadesáti lety
a jeho odkaz si přišli do prostějovského Městského divadla
připomenout mladí i starší z řad
široké veřejnosti. „Svou přítomností jsem přišla podpořit
akci, která je současně oslavou
stopatnáctého výročí založení
naší školy,“ prozradila Večerníku Adéla Cekulová, studentka Gymnázia Jiřího Wolkera.
„Hru Nahý Wolker Divadla
Point jsem už viděla a moc se
mi líbila, na operu Pramen jsem
moc zvědavá, protože ji složila
bývalá absolventka naší školy,“
dodala mladá studentka, která
herce po představení kromě
potlesku odměnila i květinami.
A co že bylo pro hosty speciálního divadelního večera připraveno? Pěvecký sbor GJW
Múzy přivítal posluchače v je-

… i připomínka osobností
Nejen budoucnost spojená
s mládím ovšem tvoří kulturu.
Proto ráda připomenu také připomenutí úmrtí již devadesáti let
od smrti Jiřího Wolkera, k jehož
uctění proběhla derniéra představení divadla Point Nahý Wolker
či představení opery Pramen.
Smrt dvou lidí, kteří neodmyslitelně patřili do světa prostějovské
kultury, připomněl také třetí ročník
Memoriálu Luďka Mařáka, který
kromě jmenovaného formou fotografické výstavy Spolku prostějovských fotografů upomíná na
novinářku Jarmilu Pospíšilovou...
Na viděnou v únoru!
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise při Radě města Prostějova

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
YHRÁT PRO OBJEDNÁVKU
MŮŽETE V
PŘEDPLATNÉHO
ÁJEZD
LETECKÝ Z
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
DO ŘECKA

nalistujte stranu 21

Nahý Wolker a Pramen. Program slavnostního večera plného vzpomínek na prostějovského básníka, naplnil hlediště Městského divadla do posledního místečka.
Foto: Petra Hežová
višti krátkým hudebním úvodem a pak už jeviště patřilo
hercům Divadla Point, které
odhalilo duši prostějovského
básníka v původní inscenaci
Nahý Wolker. „Jde o derniéru
představení, kterým naše divadlo žilo po tři roky a jemuž
se dostalo uznání mezi laickou
i odbornou veřejností a získalo
také několik ocenění v rámci divadelních festivalů,“ připomněl
úspěchy inscenace mapující
život mladého poety principál

Divadla Point Aleš Procházka.
Po přestávce měli návštěvníci
možnost zhlédnout prostějovskou premiéru opery Pramen,
zpracovanou
absolventkou
GJW Zuzanou Michlerovou na
motivy dramatu Jiřího Wolkera
„Hrob“ v provedení studentů
Pražské konzervatoře a za doprovodu Talichovy komorní
filharmonie. Vzpomínka na
slavného básníka a částečně
i zvědavost přivedla do zdejšího divadla i autora myšlenky

dobových maleb na zdejších
hradbách Josefa Dekastello i příbuznou autorky opery Pramen,
slečnu Jitku Krchňákovou. Srozumitelné texty Jiřího Wolkera
oslovují čtenáře podobně, jako
tomu bylo před devadesáti lety.
Jiří Wolker je i proto jedním
z nejvýznamnějších básníků
naší země a jeho památka, dle
bouřlivého aplausu po skončení čtvrtečního programu,
nebude alespoň v místě jeho
rodiště nikdy zapomenuta...

Suchdolskému plesu kralovaly koláčky a řízky

V tombole bylo možné vyhrát i VLEČKU HNOJE...

Suchdol/pav - Uplynulou sobotu 1. února se v Suchdole
konal tradiční ples SDH. Na
návštěvníky zde čekala výborná
kuchyně i bohatá tombola. Tanečníkům do kroku i do skoku
zahrála skupina Spectrum II
z Prostějova.
Popelnice, hrábě či vlečka hnoje.
Letošní tombola na suchdolském
plese obsahovala mnoho opravdu
originálních cen. Velkou část z ní
ovšem tvořily vynikající svatební
koláčky a velké hanácké koláče,
které jako každoročně napekly
ženy ze Svazu postižených civilizačními chorobami. Všem se na
ně sbíhaly sliny. A kdo neměl to
štěstí a nevyhrál koláčky v tombole, mohl si je aspoň koupit
u okénka s občerstvením. „Koláčky jsou naší specialitou, ty nemůžou nikdy chybět,“ pochvaloval
si starosta hasičů František Poli-

šenský. „Také jsou u nás oblíbené
nakládané řízky s bramborovým
salátem,“ lákal i na další plesové
dobroty. Bylo přitom jasné, že
v Suchdole vaří i jedí s láskou...
Návštěvnost plesu byla maličko
nižší, než zde bývá zvykem. Dorazilo zhruba sto třicet tanečníků.
O zábavu ovšem určitě nouze nebyla. Kapela Spectrum II z Prostějova zde vystupovala už počtvrté
a hrála pro publikum všeho věku
tak, aby si každý přišel na své.
Mohli jste si zde zatančit tradiční
valčík či polku, ale také si „zapařit“ na muziku tvrdšího ražení.
„Rádi chodíme na zábavy, škoda, že se u nás v Suchdole už
žádné pravidelně nepořádají.
Máme rádi tvrdší muziku, proto
se nám líbí, že kapela nehraje jen
lidovky. Jsme zde již počtvrté
a vždycky jsme se dobře bavili,“ svěřili se Večerníku místní

Originální kreace. Tanec některých účastníků plesu připomínal
akční scény z filmu Kung-fu panda...
Foto: Marek Augustin
manželé Umláškovi. „Letos
jsme bohužel nestihli tombolu,
ale v předchozích letech jsme
vyhráli třeba dort a dvě placatky
vodky. Dovedete si představit,
že ani jedno jsme domů nedonesli,“ smáli se dál manželé,

kteří patřili k nejvíce aktivním
tanečním párům večera.
Hasiči ze Suchdola pořádají během roku množství akcí. V březnu zde například proběhne
soutěž pro děti ve vaření na ohni
s názvem Hasičský kotlík.

U Hanáka bude vystavovat „MISTR AKTU“
Své fotografie přijede do Prostějova představit Jiří Steiger

Prostějov/pav - Vernisáž výstavy profesionálního fotografa Jiřího Steigera s názvem ‚‚Akty‘‘
se uskuteční již tento pátek
7. února od 17.30 hodin v prostorách Galerie u Hanáka. Autor představí sérii uměleckých
aktů focených v interiéru.
Jiří Steiger je důkazem toho, že
i uměním se dá dobře živit. Tento

OKEM „ŠÉFKY”
Na úvod bych nejenom všem
kultuře fandícím Prostějovanům, ale i dalším čtenářům
ráda popřála ve svém za letošek prvním okénku vše dobré do roku 2014. Pokud bych
nový rok posuzovala podle
jeho právě proběhlého prvního měsíce, bude pro prostějovskou kulturu opravdu
„dobrým ročníkem“. Akce
se totiž opět jen valily a bylo
opravdu z čeho vybírat.
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rodák z místních Klopotovic žije
od svých osmnácti let trvale v Praze, mnoho let pracoval jako externí redaktor v časopisech Digifoto
a Computer a poté sedm roků jako
redaktor a fotograf v nejčtenějším
automobilovém měsíčníku Auto
motor a sport. Od roku 2009 má
vlastní ateliér zaměřený na akty,
který nově sídlí na Národní třídě.

Mezi zákaznicemi je velmi oblíbený a od roku 2011 se už věnuje
pouze profesionálnímu focení.
V roce 2013 získal první cenu
v soutěži časopisu Reflex s názvem „Akty X“, a to právě v kategorii Akt v interiéru.
„Jsme moc rádi, že můžeme práci tohoto autora Prostějovanům
představit. Rozhodně se bude na

co dívat. Fotografie Jiřího Steigera vynikají skvělým nasvícením,
které dokáže výborně zdůraznit
ženskou krásu,“ popisuje Petr
Sládek, fotograf a člen Fotoklubu
Prostějov.
Pokud nebudete mít možnost
v pátek navštívit vernisáž, výstavu si v Galerii u Hanáka můžete
prohlédnout až do 11. března.

Rada města schválila návrh kulturní komise
na nominace pro Ceny Olomouckého kraje:
PROSTĚJOV VYSÍLÁ DO BOJE SEDM ŽELÍZEK

Poloha ženy. Snímky prostějovského fotografa Karla Nováka jsou
povětšinou odvážné, zároveň ale výjimečné a krásné. Co říkáte?
Foto: archív K. Nováka, Fotoklub Prostějov
Prostějov/red - Prostějovský mečný počin v oblasti kultury
magistrát odeslal na adresu rozhodne svým hlasováním
internetu
Olomouckého kraje své no- prostřednictvím
minace na Ceny Olomoucké- veřejnost. Výzva k hlasováho kraje za přínos v oblasti ní bude zveřejněna včetně
kultury za rok 2013. O udě- všech potřebných informací
lení cen bude rozhodovat na 10. února.
základě vyhodnocení obdrže- Kulturní komise Rady statutárných návrhů krajské zastu- ního města Prostějov nominopitelstvo. O Ceně veřejnosti vala kandidáty do všech kateOlomouckého kraje za výji- gorií. Celkem jich je tedy sedm.

„Cena za celoživotní přínos
v oblasti kultury (dvorana slávy)
podle nás patří hned třem lidem.
Evě Suchánkové za celoživotní přínos v oblasti dramatické
pedagogiky, Josefu Dolívkovi
za celoživotní přínos v oblasti
výtvarného umění, za výstavní
činnost doplněnou editorskou
a vydavatelskou činností a Bobu
Pacholíkovi za celoživotní přínos v oblasti fotografie v dokumentaci života prostějovského
regionu,“ prozradila Večerníku
Milada Sokolová, členka komise a radní, která je současně
předsedkyní
Okrašlovacího
spolku města Prostějova, jenž
má na rozvoji kultury u nás výrazný podíl.
Komise dále nominovala Divadlo Point při Gymnáziu
J. Wolkera v Prostějově za divadelní představení Nahý Wolker
a film Divadelní společnost His-

toria, TF studio-Tomáš Fraus,
cine4net, s. r. o. za dokumentární film Historia: malé dějiny
o třech obrazech jako výjimečný počin roku 2013 v oblasti
umění, a to v oblasti umělecké
tvorby-divadla.
O cenu za Výjimečný počin
v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot v roce 2013
soutěží Prostějovské hanácké
slavnosti (31. ročník) a cenu
Osobnost roku 2013 v oblasti
kultury by si podle komise zasloužil Karel Novák za uskutečnění autorské výstavy fotografií
v Moravské galerii v Brně. „Karel Novák je teprve třetím fotografem, jehož dílo Moravská
galerie Brno vystavuje. Prvním
byl Franz Fiedler, druhým Bob
Krčil (zemřel v emigraci) a třetím právě Karel Novák,“ objasnila oprávněnost nominovaných
Milada Sokolová.

Ze života města

DODÁVKA ENERGIE: Radní mají na stole NABÍDKU
Ušetřilo by se pět milionů korun ročně, firma by zrekonstruovala i veřejné osvětlení

Michal Kadlec

Prostějovským radním se
na stůl dostala atraktivní
nabídka jednoho z českých
dodavatelů elektrické energie. Zajímavá je v tom, že
firma nabízí mnohé výhody,
mimo jiné pětimilionovou
úsporu v nákladech na dodanou elektřinu potřebnou
k osvětlení prostějovských
ulic a také zdarma totální rekonstrukci veřejného osvětlení včetně výměny starých
žárovek za nové a úsporné.
Konšelé zatím na věc nemají jasný názor a o nabídce se bude diskutovat...
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„Mohu potvrdit, že taková nabídka skutečně existuje a je aktuální,“
informoval Večerník Zdeněk Peichl, člen Rady statutárního města
Prostějov. „V podstatě jde o to,
že firma je připravena v průběhu
následujících deseti let investovat
v našem městě zhruba čtyřicet
milionů korun s tím, že vymění na
vlastní náklady několik desítek kilometrů kabelů veřejného osvětlení, které mají svoji životnost z větší části za sebou. Navíc pak nabízí
z celkového počtu tří tisíc svítidel
vyměnit šest nebo sedm set z nich,
to znamená žárovky, které jsou
staré a mají zbytečně velkou spotřebu elektrické energie. Kromě
toho je pak v plánu firmy vyměnit
na čtyřicet rozvaděčů, jež mají už
také odslouženo,“ objasnil radní
Peichl.
Tyto věty se dobře poslouchají,
ale co za to? Rozhodně to nebude jenom tak, firma chce za
to uzavřít s městem smlouvu
na dodávku elektrické energie.

„Ano, je to tak. Firma ale nabízí
levnější elektřinu, než jakou jsme
pro veřejné osvětlení odebírali doteď. Navíc deklaruje, že pomocí
výběrových řízení zajišťuje nejlevnější energii pro zhruba tři stovky měst a obcí v celé republice. Je
to pochopitelné, tím, že obhospodařuje tolik obcí, dosáhne při konkurzech od dodavatelů velmi příznivých cen a tyto může nabídnout
i Prostějovu. Mimo to by tato prozatím nejmenovaná společnost v
rámci smluvní ceny prováděla po
celou dobu dodavatelského vztahu i kompletní údržbu veřejného
osvětlení v našem městě,“ vysvětlil základní parametry aktuální
nabídky Zdeněk Peichl. „Podle
toho, jak lze porovnat náklady na
to, co jsme za elektřinu na veřejné
osvětlení platili doposud, s novou
nabízenou cenou, tak by magistrát
ročně ušetřil až pět milionů korun.
A to je velmi významná částka,
načež to celé vypadá velmi atraktivně. Nyní očekávám od firmy
konkrétní a přesné návrhy, abychom o nich mohli v radě města

jednat,“ dodal prostějovský radní.
Nabídka firmy na zajištění levnější dodávky energie se líbí
i prvnímu náměstkovi primátora statutárního města Prostějov
Jiřímu Pospíšilovi. Ovšem s jednou výhradou...
„Jedná se o nabídku celkové rekonstrukce veřejného osvětlení,
která je skutečně zajímavá. Firma
by na vlastní náklady zrekonstruovala veškeré veřejné osvětlení,
zoptimalizovala by celý systém,
čímž by docházelo v nákladech
k úspoře několika milionů korun.
Z úspory by pak město splácelo
náklady, které firma investovala.
Hlavní výhoda je tedy v tom, že
město nemusí investovat své finanční prostředky, nemusí si brát
úvěr a v konečném důsledku bude
mít zcela nové veřejné osvětlení,“
vidí vše ze svého pohledu Jiří Pospíšil. Zároveň ale jedním dechem
dodává, že veřejné osvětlení není
v Prostějově vůbec v katastrofálním stavu.
„Musím podotknout, že my investujeme ročně do veřejného

EXPRESS
z rady města

Možnost úspory. Radní budou přemýšlet o nabídce firmy, která
slibuje úsporu až pěti milionů korun ročně za energii pro veřejné
osvětlení.
Foto: Michal Kadlec a ilustrační
osvětlení přibližně osm milionů
korun a dnes máme z pětadevadesáti procent osvětlení ve výborném stavu.
Za posledních pět roků se nám
podařilo také obnovit všechny
elektrické rozvodny veřejného
osvětlení. Můžeme říci, že naše

město je světlou výjimkou v rámci
celé republiky. Náklady na provoz
snižujeme také nákupem elektrické energie na burze,“ zdůraznil Jiří
Pospíšil.
Jak celá záležitost kolem světla
v Prostějově dopadne, bude Večerník pochopitelně sledovat.

Radnice dostane letos novou fasádu Dřevo z pokácených stromů
v krbech zastupitelů nekončí
Prostějov/mik - Celkem dvanáct
milionů korun investuje letos statutární město Prostějov do nové
fasády a rekonstrukce střechy
radnice. Průběh prací však bude
muset být korigován s ohledem
na plánované akce na náměstí
v rámci oslav stého výročí této
městské dominanty.
„Výběrové řízení na dodavatele
stavby proběhlo už v loňském roce,
ale muselo být zrušeno, protože zůstal pouze jediný kandidát. Ostatní
museli být vyřazeni, protože neměli

potřebné certifikáty na opravy městských památek. Konkurz tedy musí
být nyní opakován,“ prozradil Večerníku náměstek primátora statutárního města Prostějov Zdeněk Fišer.
„Rekonstrukční práce na fasádě radnice by mohly začít v červnu tohoto
roku, ale budou se krýt s oslavami
stého výročí postavení této budovy.
Proto plánujeme, že nejprve začnou
dělníci opravovat fasádu ze dvora,
a někdy v září po hodových slavnostech se pustí do čelní části radnice. Lešení pak už určitě nebude ni-

komu vadit,“ přiblížil dále Fišer. Jak
dodal, opravovat se bude i střecha
s měděnou kopulí radnice. Jak poučil Večerník, nebude se ovšem natírat. „Kopule je z mědi, a ta se nenatírá. Vím, že z dálky vypadá divně,
jakoby rezavě a ošuntěle, ale to je
přirozená reakce měděného plechu
za desítky let,“ vysvětlil náměstek
primátora.
Rekonstrukce fasády radnice a op-rava střechy by měly podle časového harmonogramu přesáhnout až do
jara příštího roku.

Radní pod palbou

Prostějov/mls - Proč se kácí stromy, které na první pohled vypadají
jako zdravé? Mnozí lidé, kteří si
položí tuto otázku, si na ni obvykle
také odpoví. Protože někdo z města
potřebuje dřevo do kotle či krbu.
Ve skutečnosti si dřevo z pokácených stromů může koupit každý.
Dotazy na osud dřeva z padlých stromů v městských ulicích či parcích se
vynoří po každé větší obnově zeleně
ve městě. Naposledy jsme se s nimi
setkali po kácení vzrostlých stromů
ve Šmeralově ulici. „To zas někdo
z radnice potřebuje dřevo na zimu,“

komentovali práci mužů s motorovými pilami náhodní kolemjdoucí.
Zeptali jsme se tedy, co se s pokácenými stromy vlastně ve skutečnosti
děje dál. „Dřevo získané při kácení
na území města Prostějova zůstává
majetkem města. Je uloženo na naší
manipulační ploše a prodává se jako
palivové za cenu 700,- Kč/m3. Samotný prodej včetně pořadníku zájemců má na starosti Odbor správy
a údržby majetku města,“ reagoval
na náš dotaz Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A., která kácení na
objednávku města provádí.

Ani letos se koupaliště v Kostelecké ulici NEDOČKÁME
„Milion utratíme za demolici šaten a budeme čekat na dotaci,“ říká Zdeněk Fišer

Prostějov - Plán generální rekonstrukce dříve hojně navštěvovaného a nyní naprosto zdevastovaného koupaliště za velodromem v Kostelecké ulici je hotov už tři roky.
Ostatně prostějovští sociální demokraté si obnovu „jedničky“ vzali za svou a slíbili ji
voličům ve svém předvolebním programu. Bohužel, koupaliště se stále rozpadá a velkou budovu se sociálním zázemím teď využívají jen bezdomovci k přespání. Přitom
v letech 2012 a 2013 bylo k rekonstrukci už výrazně nakročeno, jenomže město místo
padesátimilionové státní dotace dostalo milionů jen pět... A ty byly nakonec využity pro
opravu Základní školy Majakovského ve Vrahovicích. Co tedy bude s koupalištěm za
velodromem dál? Na toto téma vyzpovídal Večerník v rámci dlouhodobého seriálu této
rubriky Zdeňka Fišera (na snímku), náměstka primátora statutárního města Prostějov.
Michal Kadlec
Plány zrekonstruovat a
opět zprovoznit koupaliště
v Kostelecké ulici už pár let krachují, v čem vidíte komplikace?
„Kromě chybějících finančních
prostředků žádné komplikace
nejsou! Už dávno je vypracován
projekt pro první etapu rekonstrukce, kdy měla být zbourána
budova s bývalým sociálním
zázemím, osazen padesátimetrový plavecký bazén a vybudována kompletní technologie pro

dodávku a dokonce i vyhřívání
vody. Bohužel, tento projekt je
kvůli nedostatku peněz zatím
uložen lidově řečeno v šuplíku.“
Finance jsou tedy jediným
důvodem toho, že se na
toto koupaliště ještě „nesáhlo“?
„Ano, je to tak. Finanční náklady
na celkovou rekonstrukci koupaliště byly vyčísleny na padesát
milionů korun. Okamžitě jsme
požádali o dotaci a čekali, když
ne celou, tak alespoň významnou
část státního příspěvku z ministerstva školství, která by výše

uvedené náklady pokryla. Jenomže my jsme obdrželi jen pět
milionů korun, což bylo málo.
Rekonstrukci koupaliště v Kostelecké ulici jsme tedy odložili
a po domluvě s ministerstvem
jsme těch pět milionů přesunuli
na zajištění rekonstrukce Základní školy Majakovského ve
Vrahovicích. A v silách města
nebylo a stále není zajistit opravu i zprovoznění koupaliště za
velodromem z vlastních zdrojů.“
Jak tedy vůbec vypadá budoucnost tohoto projektu?

„Hledáme stále všechny možnosti dotačních titulů i pro letošní rok. Do rozpočtu města jsme
zahrnuli pro rok 2014 na rekonstrukci koupaliště částku jednoho
milionu korun, abychom deklarovali snahu tento projekt zrealizovat. Záleží teď na nové vládě
a jednotlivých ministrech, jaké
dotační tituly vypíší. Pokud bude
možnost získat státní peníze na
vybudování sportovního areálu
s plaveckým bazénem, což je jádrem našeho projektu, okamžitě
o dotaci požádáme.“
Aco tedy s tím milionem korun v městském rozpočtu?
„Ten bychom investovali zatím
alespoň do demolice objektu,
kde kdysi bylo sociální zázemí,
bufet a nahoře terasa pro opalování. Tato budova je už naprosto
v dezolátním stavu a je nebezpečná i pro bezdomovce, kteří ji
využívají k přespání. Tu bychom
tedy asanovali a připravili tak
prostor pro další stavební práce.“

Jste členem ČSSD, která
měla rekonstrukci koupaliště v Kostelecké ulici jako
jeden z bodů v programovém
volebním prohlášení. V listopadu tohoto roku jsou nové volby,
to už ale zřejmě nestihnete...
„Ano, to je pravda, měli jsme
to v programovém prohlášení.
Jenže jsme netušili, že na rekonstrukci nedostaneme dotaci.
A městský rozpočet je čím dál
tím nižší. Vezměte si, že obnova ´jedničky´ by stála padesát
milionů, což je zhruba polovina
všech stavebních investic města
v jednotlivých letech. A tak si tuto
investici na jedinou akci nemůžeme dovolit. Ale jak jsem již řekl,
projekt je vypracován, je to skutečně jen otázka příjmu dotace.“
Ale potřebu tohoto
koupaliště zřejmě nezpochybňujete?
„Určitě ne, jinak bychom se
do plánování rekonstrukce
nepouštěli. Máme sice v Pro-

stějově aquapark, jenomže lidé v Kostelecké ideální. Navíc leží
nás kritizují, že si v něm
mezi dvěma velkými sídlišti,
nezaplavou. Pak tady
takže spádově je dostupné
máme koupaliště
pro dostatek zájemců
ve Vrahovicích,
o letní koupání a hlavkde je sice velně plavání. Věřím, že
brzy na nějakou dotaký bazén, ale je
ci dosáhneme, i když
to až na druhém
konci města. Pro
sám nevěřím tomu, že
obyvatele z centra
to bude letos. Tak snad
města je ovšem
příští rok...“
koupaliště

Foto: archiv Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Slyšeli jste už o amalaki? Ne?!
Pojďme se tedy podívat, co
amalaki jsou. Na základě
Milí příznivci Večernice,
vlastních zkušeností jej mohu
srdečně vás vítám u dalšího dílu naší oblíbené rubriky. Jako vždy se poho-jen doporučit. Amalaki jsou
přírodní, bez sebemenší chedlně usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme see
mie a hlavně vysoce účinné…
společně podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila. V první řaděě
Amalaki neboli embilika
lékařská chcete-li také indický
si povíme o amalaki, uvaříme si výbornou polévku z pečených kaštanů, řek-angrešt. Řadí se k nejčetněji
neme si, na co si dát pozor při nákupu olivového oleje a v neposlední řaděě
užívaným ajurvédským omsi popovídáme, jakým způsobem je vhodné odměňovat děti za jejich výkonyy
lazujícím a nejúčinnějším
prostředkům
pro
udržení
ve škole. Zkrátka všechno to jsou zajímavé rady a typy, které se vám budou
u
výborného zdraví. V Indii je
určitě hodit. A samozřejmě ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor.
amalaki považováno za posPříjemné a ničím nerušené čtení vám přeje Aneta Křížová.
vátný strom, zejména pro své
velice výživné ovoce, které
je bohatým přírodním zdroRady a tipy k nezaplacení...
en ...
jem antioxidantů, vitamínu C,
bioflavonoidů,
esenciálních
aminokyselin, také vápníku,
železa, fosforu, vitamínu B1,
B2 a karotenu. Obsahuje pět
Olivový olej všichni dobře účinků na náš organismus. v tmavých lahvích. Pokud je překročení této lhůty dochází druhů chutí našeho smyslového
známe. Je považován za krále Od prevence proti rakovině, až průhledná, olej velice rychle k degradaci chuti, obsahu vnímání jako je ostrost, sladkost,
mezi oleji, avšak je třeba po snižování cholesterolu, léčbu zoxiduje. U olivového oleje živin ale i k nežádoucí oxidaci.
vědět, který je kvalitní, a jak kožních problémů, ošetřování sledujeme i etiketu, a to nejen Rozhodně není vhodné kujej v obchodě vybrat. Důležité jizev a pleti, dále upravuje místo původu, ale i stupeň ky- povat ani olivový olej v plasje vyhnout se hlavně olivové- krevní tlak, slouží jako pre- selosti. Tedy pokud ji na etiketě tové láhvi, z nichž se mohou
vence před osteoporózou, také najdete. Kyselost by měla být uvolňovat škodlivé látky a navíc
mu oleji z odpadu…
Olivový olej je vhodný nejen antioxidanty v něm obsažené co nejnižší, maximálně do 0,8 vlivem světla dochází k oxidaci
do kuchyně, ale je dobrým mimo jiné údajně zpomalují %, ale zde platí, čím nižší, tím je a podobně. Pokud nejste o kvalitě
pomocníkem v péči o naše proces stárnutí. Olivový olej olej lepší. Zároveň by na etiketě láhve přesvědčeni, můžete si jej
tělo, ale i zdraví. Olivový olej má i nižší energetickou hodnotu měla být uvedena odrůda oliv přelít do tmavé láhve od vína.
a termín sklizně či skladování. A jak je to s použitím olpoužívala samotná Kleopatra, než jiné oleje nebo i máslo.
a to jak na udržení mladistvé Existuje několik druhů ol- Jestliže není na láhvi uvedeno ivového oleje v kuchyni? Do
pleti a výborného zdraví, tak i ivových olejů. Nejkvalitnější datum lisování a další důležité studené kuchyně a na zdravotní
údajně jako antikoncepci. Taktéž ale je extra panenský neboli údaje, vyberte si raději jinou účely vybíráme extra panenský
Hippokrates jej doporučoval na extra virgin. Tento druh se značku. Při sledování etikety olivový olej, do teplé kuchyně
léčení vředů. Dokonce již ve vyznačuje nejvyšší kvalitou, rovněž dejme pozor na datum stačí panenský. Rozhodně se
vyhněte olivovému oleji z pokStarém zákoně najdeme zmínku nízkou kyselostí a výraznou spotřeby od doby listování.
o olivovém oleji, kdy jím byli vůní. Vyrábí se mechanicky Nejlepší a nekvalitnější je olej rutin (vyroben z odpadu, italbez rozpouštědel a lisuje se při s čerstvým datem, datum od sky bývají pokrutiny označeny
malomocní očišťováni.
Olivový olej má celou řadu teplotách 30 až 50 °C. Kvalitní doby lisování by ale nemělo sansa, anglicky pomace) a rablahodárných a léčivých olivový olej se prodává jen překročit dva roky. Při finovanému olivovému oleji.

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

LAHODNÁ POLÉVKA
Z PEČENÝCH KAŠTANŮ

Foto: internet

Ingredience:
300 g pečených a oloupaných kaštanů,
1,5 litr kuřecího vývaru, 50 g másla, 1 cibuli,
70 g řapíkatého celeru, 4 plátky čerstvého,
zázvoru, šlehačku, sůl a pepř

postup:
Plody kaštanů by měly být čisté, nevyschlé
a bez dírek. V obchodech tedy přebírejte
tak dlouho, dokud takové nezískáte. Před
úpravou kaštany omyjeme. Kaštany můžeme péci nebo i vařit. Než tak učiníme,
na vypouklé straně každého kaštanu jej
nařízneme do kříže. Následně připravujeme v troubě nebo na pánvi. V troubě
budeme péci přibližně patnáct minut při
200 °C. Dejme ale pozor, aby kaštany nezčervenaly. Kaštany na pánvi pravidelně
prohazujeme, aby se nespálily. Že jsou již
hotové, poznáme podle vůně, jemného syčení a nahnědlých slupek. Kaštany loupeme ještě za tepla. Avšak pokud nemáte čas
na přípravu kaštanů, je možné již zakoupit
hotové, tedy upečené a vyloupané kaštany.
Nyní rozpustíme máslo, přidáme najemno
nakrájenou cibulku a zlehka ji orestujeme, ale to tak, aby zůstala světlá. Přidáme
nakrájený celer, zázvor a pečené oloupané kaštany. Poté znovu lehce orestujeme
a zalijeme kuřecím vývarem. Vaříme cca
pětatřicet minut, poté rozmixujeme a propasírujeme přes jemný cedník. Závěrem
polévku dochutíme a zjemníme nejlépe
domácí šlehačkou. Servírovat můžeme
s oloupanými kaštany či kouskem oblíbené bylinky, například tymiánem.
Přejeme dobrou chuť!

kyselost, trpkost a hořkost, které
vyrovnávají všechny energetické principy, tedy Váta, Pitta
a Kapha. Amalaki je na své blahodárné účinky opravdu bohaté,
ne nadarmo v Indii věří, že jeho
pravidelné užívání prodlužuje
život, posiluje paměť, zachovává mládí a silně ovlivňuje
zdraví.
Z mnoha účinků v našem
rozsahu je možné zmínit
protizánětlivé a antivirové
účinky, snižování hladiny cholesterolu, úlevu od žaludečních a
střevních nevolností, léčení dysfunkce jater, stabilizuje krevní
cévy, kosti, oči a vlasy. Používá
se i k prevenci revmatoidní artritidy nebo při poruchách pojivých tkání.
Amalaki taktéž slouží k prevenci aterosklerózy, protože posiluje
tepny, žíly a vlásečnice, dále podporuje vitalitu srdce a mozku,

používá se při rekonvalescenci
po nemocech nebo vysokých
horečkách. Má i schopnost
ochraňovat naše buňky před
radioaktivním zářením a karcinogeny. Stejně tak chrání játra
a žaludek před poškozením od
virů a léků. Výborně pomáhá
i eliminovat alergie, toxiny,
kvasinky a plísně. Výrazně podporuje imunitní systém. Má tak
vysoký obsah vitamínu C, že
100 g amalaki je, jako kdybyste
snědli patnáct kilogramů jablek
nebo dvě kila pomerančů. Stogramové balení většinou vystačí
na tři dny. Při nemoci a jiných
strastech spotřebujeme jedno
balení za den.
Amalaki
můžeme
užívat
preventivně či při potížích nebo
při poklesu imunity, nemoci,
rekonvalescenci, psychickém
vypětí či vysokých sportovních
výkonech a dalších zatíženích.

2x foto: Internet
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Poradna...

Dárek za vysvědčení, maturitu či státnice

má potěšit, ne plnit UMÍNĚNÁ PŘÁNÍ

Pololetní vysvědčení je za
námi. Některé děti donesly
samé jedničky, jiné nějakou tu
dvojku či trojku a další i nižší
známky. Ale ať už dítě domů
donese jakoukoliv horší známku, je vysvědčení či neúspěšně
provedená zkouška skutečně
taková hrůza? Záleží na tom,
z jakého úhlu pohledu se na
věc díváme. Jedno je jisté, ať už
jsou známky jakékoliv, není to
konec světa...
Psychologové uvádí, že pokud
jsou známky do trojek, není dítě
třeba stresovat. Má-li dítě či student čtverky či pětky, je vhodné
zařídit doučování. Pokud má dítě
na prvním stupni špatné známky,
zde je třeba přijít na důvod, který
lze v tomto věku ze strany rodiče
poměrně dobře ovlivnit. Vždy je
si třeba uvědomit, že ani sebehorší
známky nejsou důvodem k fyzick-

ému trestu, který navíc v dnešní
době na dítě už nemá patřičný
efekt. Jestliže se stane, že ratolest
domů donese vysvědčení, které
není příliš chvályhodné, věřte,
že to netěší ani samotné dítě či
mladistvého. I když některé děti,
zejména pak ty náctileté, mohou
jevit nezájem ke svým známkám,
ve skutečnosti to tak není.
Dle psychologických výzkumů
je zřejmé, že v dítěti se vždy
ozve nespokojenost a podobné
neblahé pocity, ač je nemusí dát
vůbec najevo. Ať už donese
jakoukoliv známku, mělo by
vědět, že ho rodiče mají pořád
rádi, a jejich vztah k nim
známka nezmění. Samozřejmě
na místě je rodičovo vysvětlení,
že na trojky své čtyřky opravit
určitě může. A zkusit se následně
domluvit na nějakém plánu. Vždy
myslíme na to, že je lepší zdravý

a klidný trojkař než vystresovaný
a úzkostlivý jedničkář.
Samé jedničky jsou totiž pro děti
zatěžující. Ač to je pěkný cíl, tak
všichni jistě víme, že takto vynikající prospěch není v životě to,
co potřebujeme a bez čehož se
neobejdeme. Pokud přikážeme
nosit dítěti samé jedničky, klademe enormní zátěž na psychiku
a vůbec na jeho samotné vědomí.
Dítě pak roste v domnění, že
musí neustále něco dokazovat
a bojovat na sto procent, čímž
se samo trýzní, a pro jeho vývoj
to není vhodné. Ale kdo neustále
pracuje na sto procent? Nikdo, tak
to nechtějme ani po dítěti.
Pro rodiče dětí na základní škole
by však vysvědčení nemělo být
žádným překvapením. Pokud
víte, že si za vysvědčení přeje
nějaký dárek, musíme se zamyslet nad tím, jestli je vhodný. Za

vysvědčení či úspěšně vykonanou zkoušku je vhodné dítě určitě
odměnit, ale neměly by to být
velké dary. Dárek by měl být také
bezpodmínečný, jinak je to dle
psychologů manipulace. Odměna
by měla být menšího typu
nebo třeba uspořádání oslavy či
návštěva oblíbené restaurace nebo
restaurace, kam běžně naopak
nechodíme.
Také bychom naše ratolesti
měli učit určité morálce. Takže
za maturitu nebo státnice tedy
nepořizujeme auto nebo byt,
ale spíše to co obdarovaného
ze srdce potěší. Dárek má
především potěšit, ne plnit výslovná, přehnaná a umíněná přání.
Můžeme i zvolit možnost, kdy
stanovíme cenovou hranici, a dítě
si samo vybere. V tomto případě
pak ale není již vhodné vstupovat
dítěti do jeho výběru.

rozhovor se zajímavou osobností...

Kamila Škultetyová: „Ruce jsou zrcadlem do vašeho denního života...“

V dalším dílu dlouhodobého seriálu našich zajímavých rozhovorů se Večernice tentokrát vydala po
stopách chiromantie. Co je to chiromantie a kde se
vzala? Co všechno o nás prozradí? A jak se vlastně při chiromantickém rozboru postupuje? To vše a
ještě více nám prozradila Kamila Škultetyová, která
se kromě chiromantie zabývá také reiky, věštěním z
karet, numerologií, automatickou kresbou, písmem,
spiritualismem a dalšími odvětvími...
Aneta Křížová
Úvodem nám prozraďte,
co je to chiromantie?
„Chiromantie je krásné umění číst
z rukou, které bylo více než dva
tisíce let uchováváno v tajnosti a
opředeno různými záhadami. Je
to možnost náhledu do našeho
života, aniž bychom jej osobně
znali.“
Většina z nás si při věštění
z ruky vzpomene na cikánky, jak ale chiromantie
vznikla? A jaká je vlastně její
historie?
„Co říkáte, to je pravda, je to dáno
krevní linií jejich kultury. O chiromantii lze nalézt záznamy již před

patnácti sty lety před naším letopočtem v Indii nebo před třemi
tisíci lety před naším letopočtem
v Číně i Japonsku. Součástí oficiálního náboženství bylo čtení z
ruky ve starém Římě. Nejednou
tato metoda zasáhla do velice
důležitých voleb a rozhodování.
Byla utajována a často se dědila
za zavřenými dveřmi.“
Pravá a levá ruka nám
poskytují stejný obraz
nebo jsou v nich skryty rozdílné
informace?
„Každá ruka nám prozrazuje něco
jiného, i když si ruce vzájemně zrcadlí touhy a splněná přání. V levé
ruce si přečtu, v jaké rodině jste
vyrůstali a její vliv na vás. Školy,

finanční a pracovní záležitosti,
bydlení, vztahy, emoce, ale i to,
kolikrát jste se již reinkarnovali.
No a v pravé ruce sleduji, jak jste
se narodili, čáru života a páteře,
zdraví, mentální a rozumovou
stránku, ale i cestování a pohyb
životem.“
Uveďte nám, prosím, nějaké základní znaky, dle
čeho při chiromantii postupujete?
„Jako první se rukou dotýkám
a tím zjišťuji povrch dlaní i hloubku různých pahorků. Po tomto
kontaktu zjišťuji také stav energií
daného klienta a důležitý je i tvar
dlaně a prstu. Všímám si barevného rozlišení daných čar, křížků,
hvězdiček, koleček a podobně.
Například dlouhá, štíhlá, obdélníková dlaň s dlouhými hubenými
prsty poukazuje na charitativní
osobnost. Takové ruce měla nap
příklad
princezna Diana.“
Čáry na dlaních jsou při
chiromantii samozřejmostí, popište nám ty nejznámější čáry...
„To rozhodně, bez nich by to ani

„Pokud jsou přerušované,
jde o nedostatky, konec
zaměstnáni či rozhodování
a další podobné strasti...“

Odbornice na chiromantii Kamila Škultetyová
vysvětluje, co znamenají čáry na rukou

nešlo. Na pravé ruce v dlani od
zápěstí až k vrcholu palce a pod
ukazováčkem se nachází čára života, ale i páteře. Z ní od vrcholu
palce, nebo těsně nad ní přes polovinu dlaně je čára hlavy, mentální
stránka a myšlenky. Pod malíčkem směrem k ukazováčku jde
čára cest a pohybu. V levé ruce je
od zápěstí po střed mezi palcem a
ukazováčkem čára rodiny a jejich
vztahu. Prostřední čára vedená
přes dlaň je pracovní a finanční.
No a na samém vrcholu pod prstem od malíčku k ukazováčku je
čára srdcová, chcete-li partnerská

a manželská. Dále je velice důležité sledovat členitost, hloubku i
tvar čar.“
Jakou roli hraje tloušťka
čar?
„Hluboké čáry mi ukazují, do jaké
míry se klient zaobíral danými
směry nebo jeho tělesnou stránku.
Tenké čáry napovídají povrchnost a lehkost, ale i různé zátěže.
Pokud jsou čáry přerušované,
znamenají například nedostatky,
konec zaměstnáni, rozhodování
a další podobné strasti. Pokud se
dělají na čárách kroužky, jsou to
bludné kruhy, které nás stahují

a ovlivňují. Hvězdičky jsou nerozhodnosti, naděje i štěstí, křížky
ztráty a náhlé změny. Mřížky zase
poddajnost z rozumu, ale opravdu
záleží, na které části rukou tyto
symboly leží. Pahorky se zase
člení dle různých planet, které
nás ovlivňuji například Venuše,
Mars atd. Čáry se neustále mění
a vyvíjí, což málokdo ví. Také
v různých kulturách se z rukou čte
jinak a čáry mají jiný význam, ale
výsledek
přečtení je stejný.“
ý
Závěrem našeho rozhovoru nám prozraďte, jak
přesná tato disciplína je?

„„Při mé duchovní terapii používvám chiromantii, numerologii,
kkarty i jiné pomůcky. Tím se
ddocílí kompletního rozboru klieenta, čímž je připraven pracovat
nna svém rozvoji. Chiromantie je
ppřesná, protože se v ní odráží, jak
ggenetické cesty, tak i emocionálnní. Zpřehlední se vám tak vaše
ro
rozhodnutí, ať už byla dobrá či
nnaopak. Ruce jsou zrcadlem do
vvašeho denního života. Osobně
cchiromantii mám ráda a klientů
tům se líbí, těší se, že jim kouknu
trošku pod pokličku. Dokonce i
dětem se to líbí. Nejednou slyším,
že je snad znám celý život či jsem
snad nahlédla do jejich lékařského
záznamu, nebo s nimi prožívala
různé situace. Od klientů často
slýchám, že už ruce nebudou nikde vystavovat, aby si je nikdo nepřečetl. Já se jen pousměji a řeknu,
že chiromantii neumí každý, tak si
je neschovávejte (úsměv). Každá
cesta, ať už je to chiromantie, numerologie, karty a podobně, je důležitá, protože otevírá cesty nové
a odstraňuje bloky, přes které se
léčíme.“
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Byly výsledky závodů RC modelů v Arkádě zmanipulované?
Rodiče brání své děti, organizátor zase porotce. BYL ZA VŠÍM RASISMUS?

Prostějov/mls - Velmi emotivní reakce vyvolal článek z minulého vydání
Večerníku o závodech RC modelů
v prostějovské Arkádě. Proti stížnostem paní Zatloukalové se ostře
ohradil organizátor akce, který dokonce naznačil, že za vším může stát
rasismus!
Redakci se ozvali i rodiče vítězného
chlapce domnívající se, že vyjádření
naší čtenářky dělá z jejich chlapce podvodníka. Ivana Zatloukalová, která na
možnou manipulaci s výsledky soutěže
upozornila, se brání tím, že nechtěla
žádného ze závodníků urazit. Pouze
prý vyjádřila svoji nespokojenost s neprůhledným bodováním celého klání.
V rámci objektivity jsme tedy znovu
dali prostor všem stranám, vzhledem
k omezenému prostoru jsme si ovšem
vyhradili právo všechny reakce redakčně zkrátit.
Organizátor závodů RC modelů v prostějovské Arkádě nejdříve opětovně
vyjádřil lítost nad tím, že akce vyvolala
i negativní reakce. „Každý rodič vidí ve

své ratolesti vítěze, ale porota takových
dětí hodnotila pětadvacet. V takovém
případě musí postupovat velice profesionálně a to i činila. Vítěz je jen jeden
a stupně vítězů pouze tři. Hodnocení poroty bylo správné a na tom nic nezmění ani vztek maminky. Na závodě a to
kdekoliv má vždy poslední slovo porota
a nikoliv rodiče,“ napsal do redakce Večerníku Kamil Hrubý z RC Drifttempv.

Problém je údajně
v závodníkovi tmavé pleti
Z e-mailu, který mu Ivana Zatloukalová
poslala, organizátor nabyl dojmu, že ji
rozezlil především fakt druhého místa,
na němž skončil závodník „tmavé pleti“ a ještě k tomu z dětského domova.
„Řekli jsme si, že by nebylo špatné udělat akci, kde by se sešlo víc závodníků,
aby poměřili svůj um. Jiný záměr jsme
neměli. Soutěž nás stála spoustu času,
nemálo peněz a byli jsme rádi, že se nám
to povedlo a slibuji, že druhý ročník bude
opět vyvedený,“ říká dále Kamil Hrubý.

I. Zatloukalová: „Nejsem hysterická
matka a už vůbec ne rasistka!“

Vítěz si prý nese
cejch podvodníka...

Ivanu Zatloukalovou ovšem obvinění z rasismu uráží. „Je mi úplně jedno odkud závodník, který se umístil
na druhém místě, je a jakou má pleť.
Nic proti takovým dětem nemám,
sama jsem jim na Vánoce kupovala
dárky podle jejich přání a do Klokánku jsem vozila spoustu hraček
i oblečení. Myslím si, že ke všem
dětem by se mělo přistupovat stejně, ať už jsou bílé či tmavší pleti,“
reaguje na předešlá vyjádření Ivana
Zatloukalová, která rovněž popírá,
že by byla hysterická matka, která
se nedokáže smířit s „neúspěchem“
svého syna. „Jde mi o princip celé
soutěže. Dosud mi nikdo nevysvětlil,
proč skončil na druhém místě Lucian, který měl o dost pomalejší čas
a druhé kolo ani nedojel! A co ostatní kluci, kteří měli lepší čas a druhé
kolo dojeli?“ trvá si stále na svém
Ivana Zatloukalová.

Svoji reakci si přáli otisknout i rodiče
dítěte, které v Arkádě zvítězilo. Podle
nich článek ze všeho nejvíce ublížil
právě jejich dítěti. „Mrzí nás, že obvinění takových lidí, jako je paní Ivana
Zatloukalová, dokáže ze dne na den
z vítěze udělat podvodníka. To, že pošpinila pověst nás rodičů, není zdaleka
tak ostudné jako pošpinit čest kluka,
který se pyšně honosil titulem vítěze.
Kluka, který se maximálně snažil, aby
na Vánoce dostal své vysněné ´driftovací´ auto. Nyní díky nechutnému obvinění maminky jednoho ze soutěžících
má náš syn nést nálepku podvodníka?
Je nám z tohoto smutno. Náš syn si již
v životě vyzkoušel stupně vítězů i poražených, ale nikdy jako rodiče nás nenapadlo hledat chybu v ostatních. Výhry
i prohry k životu patří a čím dříve na to
naše děti připravíme, tím lépe,“ svěřili
se Večerníku se svými pocity Markéta
a Zbyněk Korejtkovi, kteří popírají, že

Budeme mít na semaforech

Stupně vítězů. Tito tři chlapci si ze soutěže odnesli věcné ceny.
Foto: archiv RC Drifttempv
by u závodů byl dědeček jejich syna, Podle mně je to celé záležitost jen dospělých, nikoliv dětí. Napsala jsem jen to, co
jenž by jakkoliv ovlivňoval výsledky.
jsem viděla a svůj názor k tomu. Za tím
si stojím. Ať se maminka vítěze vžije do
„Problém nebyl v účastnících,
mé situace, také by se jí to nelíbilo. Mysale v organizaci akce“
lím si, že je správné, když se dokáže rodič
Paní Zatloukalová ovšem i přes veškerá postavit za své dítě. A věřte, že já svého
tvrzení tvrdí, že nikdy nebylo jejím cí- syna na podobnou akci už také nikdy nelem ublížit kterémukoliv z dětí a nikdy vezmu. Za to zklamání to nestojí,” uzavírá
se z vítěze nesnažila udělat podvodníka. Ivana Zatloukalová, která nám poskytla
„Nehledala jsem chybu v ostatních zá- i kontakt na další maminku nespokojenou
vodnících, ale v této vykonstruované akci. s výsledky celé soutěže.

Tomáš Pospíšil ujížděl strážníkům,

BLIKAJÍCÍ PANÁČKY? v Brněnské ulici havaroval do jiného vozu

Prostějov/red - Veřejnosti zcela známé jsou problémy na
prostějovských přechodech, kde
jsou chodci doslova v ohrožení.
Přitom by stačilo jediné, přidat
na některé semafory blikajícího
oranžového panáčka, který řidiče
na chodce ve vozovce jednoduše
upozorní.
S vyřešením veškerých úskalí oslovila Večerník Milada Sokolová,
členka rady statutárního města
Prostějov, kterou na obtíže upozornili v sousedském setkání sami
obyvatelé města. Radní pak informovala náměstkyni primátora
Alenu Raškovou, jenž má dopravu
v kompetenci.

„Vznesla jsem tuto připomínku na
poradě s vedoucím odboru dopravy.
V zásadě by to prý nebyl problém,
jenže povolení k takovému zásahu
do semaforů musí dát Dopravní
inspektorát. A podle jeho vyjádření
to údajně není nutné, neboť dávat
při odbočování vpravo pozor na
chodce vyplývá z pravidel silničního
provozu,“ nechala se slyšet Alena
Rašková. „Většina křižovatek
v Prostějově je přehledná, ale máte
pravdu, že při odbočování z Újezdu vpravo do Svatoplukovy řidič
přechod nevidí,“ dodala.
V těchto dnech se alespoň kola dala
do pohybu a situace se už řeší. „Po
dohodě s vedoucím odboru dopravy

jsme předali podnět firmě .A.S.A,
která pro město chod semaforů
zajišťuje. V současné době zpracovávají technické řešení, zda
bude možné na Újezdu blikajícího
panáčka nějakým způsobem přidělat
ke stávajícímu semaforu, nebo
bude třeba ho vyměnit. Ve hře je
samozřejmě i finanční stránka,“ prozradila náměstkyně Alena Rašková.
„Myslím si, že bezpečnost chodců je
tu na prvním místě. Rozumím tomu,
že řidiči aut mají dávat přednost
chodcům, odbočují-li vpravo, ale
podle mého by blikající panáček
mohl zabránit spoustě kolizí
a možných nebezpečných situací,“
dodala ke stávající situaci Sokolová.

SEČTENO a PODTRŽENO: Aquapark

stál
radnici bratru 225 milionů korun!
Prostějov/mik - Jak Večerník „Jak se lidově říká, sečteno a pod- lety zvolili správný způsob výstav-

v minulém čísle informoval, město
prostřednictvím Domovní správy
zaplatilo nedávno poslední splátku
za výstavbu aquaparku v Krasické ulici. Největší prostějovské koupaliště se tak definitivně dostalo do
majetku magistrátu a režie Domovní správy. Kolik ale aquapark
vůbec stál celkem?

trženo, výstavba aquaparku v Prostějově přišla městskou pokladnu v
konečném součtu 225 202 000 korun,“ informoval Večerník Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města
Prostějov, který dále dodal, že přesně před dvěma týdny skončil onen
sedmiletý maratón splácení. „Je
otázkou, zda jsme před těmi sedmi

by. Jak je známo, realizovali jsme
takzvaný PPP projekt, abychom se
vyhnuli složitému výběrovému řízení. Aquapark tak nestavělo přímo
město, ale společnost s majetkovou
účastí města vytvořená právě jen
pro účely vybudování našeho největšího koupaliště,“ dodal primátor
Pišťák.

Prostějov/mik - K čemu vlastně
onen osudný den došlo? Nejprve
vycházejme z oficiálních zpráv
jak státní, tak městské policie.
„V pondělí sedmadvacátého ledna
ráno kolem osmé hodiny upozornili občané hlídku na řidiče, z jehož
chování pojali podezření z požití
alkoholu nebo jiných návykových
látek. Strážníci se tedy přesunuli na
uvedené místo s rozhodnutím provést u této osoby kontrolu. Muž za
volantem však výzvy k zastavení
nerespektoval a rychlou jízdou se
snažil hlídce ujet. Téměř po celou
dobu se pohyboval velice riskantně, a to v levém jízdním pruhu.
Řidiči protijedoucích vozidel museli uhýbat až na krajnici,“ začala
popisovat honičku s feťákem Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Nakonec Pospíšilova bezohledná
jízda skončila před hřbitovní zdí
v Brněnské ulici. „Pětatřicetiletý
řidič vozidla BMW nezvládl řízení
a zezadu narazil do osobního vozu
Opel Zafira, které odbočovalo vlevo. Devětačtyřicetiletý řidič tohoto
vozu byl s těžkým zraněním převe-

zen do nemocnice. Jeho osmatřicetiletý spolujezdec vyvázl s lehkým
zraněním. Svědkem nehody byly
pracovnice Červeného kříže, které
zraněnému poskytly okamžitou
první pomoc. Řidič z BMW sám
vystoupil, měl drobné oděrky v obličeji. Strážníci ho zajistili do příjezdu policistů. Ti u něj provedli test
na omamné a psychotropní látky.
Výsledek byl pozitivní na pervitin,“
dodala k dalšímu průběhu havárie
Adámková.
„Řidič se po poučení odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, na který
trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na jeden rok nebo zákaz
činnosti,“ přidala hned v tentýž den
prvotní informace z dalšího šetření
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Druhý den pak už mluvčí krajské
policie informovala o tom, že policisté událost a trestní zodpovědnost
překvalifikovali. „Vzhledem dalším zjištěným skutečnostem byla
nehoda překvalifikována na trestný

čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti v jiném odstavci, za který
pachateli hrozí trest v rozmezí od
šesti měsíců až do čtyř let nebo peněžitý trest,“ sdělila Irena Urbánková s tím, že hmotná škoda na obou
vozidlech byla vyčíslena na dvěstě
tisíc korun.

SVĚDEK: Zfetovaný
už přišel do Družby!
Večerník se díky zdroji blízkému
policejnímu vyšetřování dozvěděl další podrobnosti o případu!
Všechno začalo v nákupním centru Družba v ulici Dr. Horáka...
„Prodavačky v masně si všimly,
že muž nakupující u nich uzeninu se chová divně, podle nich byl
totálně opilý. Následně viděly, jak
se chlapík motá před obchodem
a snaží se nastoupit do auta. Jedna
z prodavaček proto vyběhla ven
a upozornila na tento fakt strážníky, kteří před zdejší základní
školou dohlíželi na děti u přechodů pro chodce,“ prozradil nám
člověk, který si nepřeje zveřejnit
svoji identitu. „Strážníci okamžitě
zasáhli, snažili se muže zkontrolovat, přičemž si přivolali na pomoc
kolegy z autohlídky. Podivně se
chovající řidič nasedl do bavoráku

a z parkoviště ujel, pěším strážníkům se ho nepodařilo zastavit.
Vozidlo BMW však začala okamžitě sledovat autohlídka, řidič
pod vlivem drog jí však ujížděl
přes Bulharskou, Okružní a vjel
na Brněnskou ulici. Po ní jel snad
stotřicetikilometrovou rychlostí
a strážníkům ve služebním autě
s rozsvícenými modrými majáky
ujížděl. Pak ale řidič bavoráku
nějak zazmatkoval a napálil to
do jiného auta. Vůz značky opel,
v němž seděli dva muži, z nichž ten
těžce zraněný je majitelem zdejšího zahradnictví, byl vymrštěn do
výšky, jeho řidič pak byl vystřelen
z auta ven. A to i přesto, že byl připoután! Zfetovaný chlápek skončil
s BMW v příkopě a strážníci ho
okamžitě zatkli,“ popsal Večerníku
naprosto přesný scénář pondělní
tragédie její přímý svědek.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bu-de případ pochopitelně i nadále
sledovat. Policie totiž zatím odmítá sdělit, jak se zfetovaným mužem naložila, či zda mu dokonce
hrozí vazba. Podle exkluzivních
informací Večerníku se totiž jedná
o Tomáše Pospíšila, který má být
v podmínečném trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost!

FANTOMŮM restaurací nasadila policie železa: SEBRALI TAKÉ PEČENÉ KUŘE!
Prostějov, Kostelec na Hané - Prostějovská kriminálka
v uplynulém týdnu dopadla dva chmatáky, kteří na konci
října loňského roku řádili v restauraci v Drozdovické ulici
v Prostějově, načež se vzápětí přesunuli se zlodějskými
choutkami do hospody v Kostelci na Hané. V obou provozovnách pobrali vše, co jim přišlo pod ruku - televizor,
alkohol, peníze z automatů a dokonce i čtvrtku pečeného
kuřete! To zřejmě, aby na cestě s lupem neměli hlad…
Michal Kadlec
Jak Večerník na začátku listopadu loňského roku informoval,
došlo v těsném sledu ke dvěma
případům krádeží vloupáním do
restauračních zařízení. Oba případy

byly policií nyní objasněny a dva
pachatelé usvědčeni.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve
věku dvaatřicet a pětatřicet let
z Prostějovska, které obvinili ze
spáchání trestných činů krádeže

a poškození cizí věci. Mladší
z nich se tohoto jednání dopustil
buď dílem samotným, či formou
spolupachatelství, starší z nich
jako spolupachatel,“ potvrdila
Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
O jaké případy šlo? „V noci
z třicátého na jednatřicátého října
loňského roku tehdy neznámý
pachatel vnikl do restauračního
zařízení v Drozdovické ulici
a odcizil z něj nejen plazmový televizor, peníze z barového pultu,
sedm lahví alkoholických nápojů
různých značek, ale i medovník

a čtvrtku pečeného kuřete. Způsobil
tím škodu za devatenáct tisíc korun.
Druhým vykradeným restauračním
zařízením
bylo
pohostinství
v Kostelci na Hané, a to v časných
ranních hodinách dne jednatřicátého
října. Tam se vloupal pachatel do
výherního automatu, odkud vzal
peníze, z automatu na cigarety
odcizil tehdy přesně nezjištěné
množství krabiček cigaret různých
značek, zásobník mincí a z prostoru
za barem peníze. Celková škoda
byla v průběhu šetření vyčíslena na
šestadvacet tisíc třista korun,“ popsala Večerníku detailně oba případy
Irena Urbánková.

Během minulého týdne ale
spadla klec a dvěma pobertům
zaklapla na zápěstích policejní
želízka. „Na základě operativního šetření byly oba případy
objasněny a pachatelé zjištěni.
V prvním případě se krádeže
vloupáním v Drozdovické ulici
dopustil dvaatřicetiletý muž sám,
ve druhém případě, v Kostelci
na Hané, měl již společníka,
a to pětatřicetiletého muže.
K činům se oba doznali. Během
šetření navíc kriminalisté zjistili,
že starší z obou pachatelů byl
v nedávné minulosti pro obdobnou majetkovou trestnou činnost

soudem odsouzen a potrestán,“
sdělila mluvčí krajské policie.
Za obě loupačky hrozí zlodějům
u soudu několikaleté tresty.
„Mladšímu z mužů nyní, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
za oba trestné činy až dvouletý pobyt za mřížemi. Staršímu z nich, za
trestný čin krádeže, spáchaný formou spolupachatelství, až tříletý kriminál. Ten byl kriminalisty zadržen
a umístěn do policejní cely. Ze strany
policejního orgánu byl dán podnět
k vydání návrhu na vzetí obviněného
do vazby,“ dodala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Kradli všechno. Oba zloději se
do restaurací dostávali násilím
a uvnitř pobrali všechno, co jim
přišlo pod ruku.
Ilustrační foto

ze soudní síně...

Zpřelámala mu nohu a ještě ho okradla
Umění ping-pongu chlapíkovi nepomohlo...

Prostějov/mls - Tomu se říká
emancipace! Ženy nejenže pracují jako kněží či vojáci a mužům
se začínají vyrovnávat také v pití
piva, nejrůznějších sprosťárnách, ale i dokonce ve rvačkách.
Některé z nich při tom chlapy
také trumfnou. Umí totiž zaútočit nejen pořádně nabroušeným
jazykem, ale také tvrdými pěstmi
a přesnými kopy. Svědčí o tom
případ Aleny Molíkové, která
v baru Triga v Plumlovské ulici
zkopala muže tak, že doslova „nevěděl čí je“. Kromě šrámů v obličeji si z rvačky odnesl i zlomenou
nohu, na kterou se půldruhého
měsíce nebyl schopen postavit...
V úterý 28. ledna se u prostějovského soudu projednávala skutečná kuriozita. Alena Molíková
byla obviněna z ublížení na zdraví
a krádeže. Zmlátit a zbít přitom
měla rovnou chlapa, a to Dušana

baru. „Obžalovaná odešla na záchod. Krátce na to muž zjistil, že
mu chybí peněženka. Požádal mě
tedy, abych s ním šla na dámskou
toaletu. Tam jsme obžalovanou
našli, jak se prohrabává jeho peněženkou, a všude kolem ní jsou vyházené různé karty. On ji řekl, ať
mu peněženku vrátí. To však obžalovaná neudělala, naopak na něj
zaútočila, srazila mu brýle, povalila ho na zem a začala do něj kopat.
Byla jako nepříčetná. Utíkala jsem
k baru, abych zavolala policii,“
popsala souboj barmanka Jana H.
Její svědectví se v základních rysech
shodovalo s tím, jak událost popsal
před prostějovským senátem poškozený. „Bylo to jako z kung-fu filmu.
Paní se rozběhla a oběma nohama
ve vzduchu do mě vrazila. Skončil jsem na zemi. Pamatuji si ještě,
jak útočnice vyskočila do vzduchu
a dupla mi na nohu, kterou mi na„Bylo to jako
třikrát zlomila. Následovala hrozná
z kung-fu filmu“
bolest, jenž překryla úplně vše...,“
Jak vše pokračovalo, zřejmě doplnil Dušan B., který následně
nejvěrohodněji popsala obsluha skončil v nemocnici.

B.! Do baru Triga poblíž restaurace
Haná vyrazila Molíková po hádce
se svojí přítelkyní, a tak se sbalila
i s celým příspěvkem na bydlení,
který právě dostaly od „sociálky“.
Část peněz Molíková utratila za
rum s kolou, další korunky naházela do automatu. Jelikož dle obsluhy
nic nevyhrála, rozhodla se, že peníze získá zpět jinak. „Bylo kolem
půlnoci. Vracel jsem se z hudební
akce, kde jsem byl fotit. Řekl jsem
si, že než půjdu spát, dám si ještě v
baru u restaurace Haná pivo. Sedl
jsem k barovému pultu, kde mě
oslovila obžalovaná. Pořád se mi
vnucovala s tím, že mi koupí pivo.
Docela mě to otravovalo, říkal jsem
jí, že další pivo nechci, a i kdybych
chtěl, peněz mám dost. Přitom jsem
jí ukázal svoji peněženku,“ popsal
seznámení s Alenou Molíkovou
napadený Dušan B.

Proč se ženě neubránil?
Soudkyni Ivonu Otrubovou zajímalo, proč se napadený muž agresivní ženě nějak nebránil. „To víte,
že bych se bránil, ale nebyl jsem
ničeho schopen. Tak razantní útok
jsem vůbec nečekal, byl jsem dokonale zpacifikován. Já se nikdy
moc nerval, nemám žádný výcvik
bojových umění. Jediný sport, který dělám, je ping-pong,“ reagoval
Dušan B., čímž pobavil všechny
přítomné v soudní síni.

Skoro dva měsíce
nemohl chodit
K incidentu došlo již 16. prosince
2012, Dušan B. má přesto dodnes
následky. Ještě ho čeká operace,
kdy mu mají lékaři vytáhnout
šrouby z nohy. „Jeden a půl měsíce po rvačce jsem nemohl chodit,
dva měsíce pracovat,“ prohlásil
poškozený, který po agresorce
požaduje kolem osmi tisíc, jeho
pojišťovna pak třiadvacet tisíc
korun.

„Říkala jsem,
že jsem na holky“
Obžalovaná si celou událost pamatovala poněkud jinak. „On mě chtěl
sbalit, ale já jsem ho odpálkovala.
Snažila jsem se mu vysvětlit, že
jsem na holky, a ne na chlapy, ale on
byl neodbytný. Měl oplzlé narážky
a na záchodcích mě napadl. Snažil
se mě dokonce asi líbat... Už jsem
byla jednou znásilněná, tak jsem
se bránila, možná jsem mu dala
i nějakou tu facku a dupla na nohu,
ale to bylo vše,“ vyjádřila se bývalá
zdravotní sestra, která nyní za jiný
trestný čin pobývá ve věznici. Proti
její verzi však stojí svědectví číšnice
i některých hostů, kteří byli incidentu přítomni. Obžalovaná pak byla
agresivní i na zasahující policisty,
v tomto případě však zůstalo pouze
u nadávek. Svoji roli v jejím chování
nepochybně sehrál vypitý alkohol
a zřejmě i stres z utracených peněz.
Rozsudek v této záležitosti dosud
nepadl, jednání bylo odročeno na
25. února.

www.vecernikpv.cz
.cz

Policie přišila

Bakalárovi VRAŽDU
(dokončení ze strany 3)
Případy dvou vražd nejsou totiž jen
tak samo sebou. „Nejedná se o dokonané vraždy, ale o jejich pokusy.
Ty jsou ovšem v našich záznamech
vedeny jako vraždy,“ vysvětlil na
první pohled trochu nelogicky Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Prvním případem bylo
přepadení vozidla bezpečnostní
služby v Přemyslovicích, druhým
pak hádka dvou mužů na nádraží
v Konici a pobodání jednoho
z nich,“ objasnil Bednařík přece jen
trochu více.
Dobrá, pokud je to tak, zdárné
objasnění
případu
vraždy
z nádraží v Konici, i když nedokonané, chápeme. Ale loupežné
přepadení v Přemyslovicích? Jak
tato „skorovražda“ může být v po-

licejních statistikách vedena jako
vyřešená, když kriminalisté dodnes
nechytili ani jednoho ze čtyř lupičů
a mají „jen“ podezření na Jána
Bakalára! Jeho pobyt je přitom celou dobu neznámý... „Právě tento
muž je důvodně podezřelý z trestného činu vraždy. Důkazy pro toto
tvrzení jsou jednoznačné, konkrétní
být ale zatím nemůžeme. Na uvedeného pachatele je vydán evropský
zatykač platný ve většině zemí světa,
zatím je Ján Bakalár na útěku,“
doplnil Josef Bednařík.
Stále ale pro Večerník zůstává
záhadou, jak případ může být zapsán jako úspěšně vyřešený, když
Bakalár dosud nebyl dopaden,
k činu se nedoznal či nebyl
usvědčen. O soudu ani nemluvě!
Snad policie ví víc, než je ochotna
přiznat…

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 Navrátilová
26. 1. 2014 47 cm 3,00 kg
Dolany

Barbora Vojtková
26. 1. 2014 49 cm 3,80 kg
Tvorovice

Vítek Šustr
23. 1. 2014 47 cm 3,25 kg
Prostějov

Josef Hrdlička
26. 1. 2014 53 cm 3,35 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek přímo domů - graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Ve čtvrtek se rozdávalo VYSVĚDČENÍ

ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ MLADÉHO A ŽIVÉHO MÉDIA NA ROK 2014
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK KAŽDÉ PONDĚLÍ DO VAŠÍ SCHRÁNKY
UŠETŘÍTE AŽ 180 KČ MIMOŘÁDNÁ

NABÍDKA

I na vesnicích bylo živo. Také dětičky v Otaslavicích na Základní škole Josefa Františka měly důvod k radosti. Přemíra jedniček na vysvědčení a následný den volna. Co si přát víc?
Foto: Renata Glacnerová
Nejvíce radosti a smíchu bylo
v první třídě na Základní škole
Palackého, která sídlí na Skálově náměstí. Bodejť by ne,
když třídní učitelka žáčků 1.A
Romana Zehnalová rozdáva-

bila se redaktorovi Večerníku
šestiletá Zdenička. „To já jsem
chtěl mobil, ale za tři dvojky
budu tak volat možná z okna,“
tvářil se zase hodně smutně
malý Tomáš.
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Předplatné si můžete objednat na telefonní lince 582 333 433, nebo přes e-mail: inzerce@vecernikpv.cz!
Prostějov/mik - Uplynulý
čtvrtek před polednem bylo
na prostějovských školách
abnormálně živo. Ono je
i tak, ale když se rozdává
pololetní vysvědčení, emoce dětí dostupují vrcholu.
A jak Večerník zjistil na Základních školách Palackého
a Dr. Horáka v Prostějově či
v Otaslavicích, většina dětí
měla po obdržení vysvědčení radost. Ovšem v některých případech se v očích
školáků objevily na tvářích
trpké úsměvy, jinde došlo
i na slzy …

Celý svůj život prožila v Hamrech,
do domova důchodců ji vzali před pár měsíci
Pěkné nadělení! Ne všichni při obdržení vysvědčení ve čtvrtek
jásali. Saša ze 7.A na ZŠ Dr. Horáka měl kvůli několika trojkám
důvod k zamyšlení...
Foto: Michal Kadlec
la svým malým svěřencům
jedničky, maximálně pár dvojek. „Pane, já mám jedničky
a tatínek mi za to slíbil koupit
zvířátko, které se mnou bude
moci i spinkat v posteli,“ chlu-

Děcka, bacha! Zdvižený prst paní učitelky Zehnalové před dětmi
z 1.A ZŠ Palackého neznamenal nic dramatického, malí caparti se
ve svém prvním školním půlroce celkem činili. Foto: Michal Kadlec

O poznání vážnější atmosféra
byla u „sedmáků“ na Základní
škole Dr. Horáka. Jejich třídní
Pavlína Radičová měla před
rozdáním vysvědčení ke svým
žákům vážnou řeč. Nejvíc to
schytal „premiant“ třídy z rozvětvené prostějovské rodiny
Lakatošů. „Tedy já nevím, Patriku, ale těch pětek na tvém
vysvědčení je opravdu přehršle.
Já jenom doufám, že na konci
roku nějak projdeš,“ snažila se
Pavlína Radičová domluvit vysokému chlapci sedícímu v poslední lavici. V jádru ale žáci
této třídy ze školy Dr. Horáka
neměli proč smutnit, dostali
jedničky, dvojky a pár trojek.
A nějaký ten „čtverec“ se přece
do konce roku vylepší...
Většina prostějovských dětí
tak měla ve čtvrtek důvod
k oslavě. Vždyť navíc v pátek měly volno, byly pololetní
prázdniny!

Prostějov/mls - Svěží vzduch
z Hamer! Tak to je hlavní
recept na dlouhověkost paní
Věnceslavy Hrubanové. Nejstarší pacientka LDN prostějovské nemocnice se v pátek
31. ledna 2014 dožila neuvěřitelných 103 let.
Věnceslava Hrubanová se
narodila 31. ledna 1911, tedy
v roce, kdy Jaroslav Hašek založil stranu mírného pokroku
v mezích zákona. Ona sama
celý život prožila v Hamrech.
Pracovala jako krejčová. Z Hamer se odstěhovala pouze za
okupace. „Lidé museli pracovat
pro Němce v blízkých lesích.
Proto se rodiče raději přestěhovali k sedlákovi do Soběsuk.

S rodiči a sestrou jsme tehdy
tři roky bydleli v jediné místnosti,“ zavzpomínal Bohumil
Hruban, který se společně se
svojí sestrou dlouho o maminku staral. „Buď byla u nás, nebo
s ní v Hamrech bydlela sestra,
která jinak trvale žije v jižních
Čechách. Teprve loni jsme ji dali
do domova důchodců v Soběsukách. Maminka sice špatně
slyší, ale ještě o Vánocích u nás
v domě chodila po schodech.
Bohužel nedávno si v domově
zlomila pánev a tak byla hospitalizovaná tady v nemocnici,“
popsal zdravotní stav čerstvé
oslavenkyně Bohumil Hruban,
bývalý primář chirurgického oddělení prostějovské nemocnice.

Kytice od nejvyššího. U velké
události nemohl chybět ani ředitel Nemocnice Prostějov Tomáš
Uvízl.
Foto: Martin Zaoral
Kromě něj Věnceslava Hrubanová vychovala ještě jednu dceru,
je trojnásobnou babičkou a těší se
i z šesti pravnuků. Nejmladšímu
z nich je osm let.

K zástupu gratulantů, mezi nimž
nechyběl ani ředitel prostějovské
nemocnice Tomáš Uvízl či primář
LDN Michal Hleb, se připojuje
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA

nalistujte stranu 21

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

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
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 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
Skončila vám platnost karty
ISIC, ISIC SCHOLAR nebo
ITIC v prosinci 2013? Přijďte
si do ICM Prostějov, rádi vám
vystaví novou kartu v otevírací
době na počkání. Více informací
na www.icmprostejov.cz
Chceš vyjet jako dobrovolník
do zahraničí? Je ti 18-30 let?
Kontaktuj nás pro více informací
na info@icmprostejov.cz

Semtamník SONS
pondělí 3. února od 14.30 hod.
do 15.30 hod. - Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
čtvrtek 6. února od 8.00 hod
do 11.00 hod. - tvoření
z keramické hlíny
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.
Zveme 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.
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.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
čtvrtek 6. února od 15.00 do
17.00 hodin se koná PORADNA
Ekocentrum IRIS
SOS (učebna)
pondělí 3. února od 16.00 do 18.00
pátek 7. února v 9.30 hodin - Se- hodin - Keramika - tvořivé dílny
nioři a počítač - začíná další kurz pátek 7. února od 9.00 do 17.00
výuky práce na PC, tentokrát pro hodin - Den otevřených dveří
úplné začátečníky.
v Ekocentru Iris

TJ SOKOL ČECHOVICE oddíl kopené pořádá:
VELKÉ SPORTOVNÍ
PLESY
v sobotu 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
TJ SOKOL ČECHOVICE
oddíl kopané ve spolupráci s MŠ
a ZŠ Čechovice pořádají DĚTSKÝ KARNEVAL dne 2.3.2014
v Sokolovně. Začátek akce od
14.00 hod. Vstupenky lze zakoupit od 24.2. do 28.2.2014 v MŠ
Čechovice.
MUZEUM
PROSTĚJOVSKA
Do 9. února se koná výstava Jakub Schikaneder - Mistr pocitů

města Prostějova za rok 2013 můžete jen do 28. února

na mnoha osobnostem, jejichž
práce je rozmanitá. Od šíření
demokracie, přes celoživotní
práci v divadelnictví až třeba
po činnost literární či hudební,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
K nominaci je třeba uvést

HÁDANKÁŘSKOKŘÍŽOVKÁŘSKÉ
PŘEBORY V PROSTĚJOVĚ
KDY: sobota 8. února 2014, 10.30 a 13.00 hodin
KDE: restaurace „U Tří bříz“ v Prostějově
Hádankářskokřížovkářský
kroužek HANÁCI pořádá ve
spolupráci se Svazem českých
hádankářů a křížovkářů přebory
Grand prix Prostějova. Soutěže
se konají v sobotu 8. února 2014
v prostorách restaurace U Tří bříz.
Časový program je následující:
V 10.30 hodin začíná Grand
prix Prostějova v řešení logických úloh a od 13.00 hodin
Grand prix Prostějova v řešení
křížovek a hádanek ve dvou
kategoriích. Nejprve se budou
řešit křížovky a potom po malé
pauze hádanky.
Autoři soutěžních prací jsou členové kroužku Hanáci. Vedlejší
přebor vytvořili Iveta Dedková
a Eduard Pláňava, hlavní přebor
ing. Bohdan Kousal a Bohumil
Korčák (autor křížovek v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku).

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 Zveme vás na společné zav kanceláři č.106 nebo na tel.č. myšlení nad otázkami a záha588 008 095, 724 706 773.
dami života. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá
SYSTEMA Russian martial na písemné i ústní dotazy posluart oznamuje stále probíhající chačů. Vstupné je dobrovolné.
nábor nových členů se zájmem Neděle 9. února 2014 v 9.00
o ruskou školu bojového umě- hodin, Společenský dům,
ní v Prostějově. Nábor pro- Komenského 6.
běhne ve čtvrtek 6. února
v 19:00 hod. Vrahovická 83, Vernisáž výstavy Jiřího Steinera
„Akty“ se koná v pátek
Prostějov. Bližší informace tel.
7. února 2014 v 17:30 hodin
774 142 382
v Galerii U Hanáka.
nebo koblasap@seznam.cz

NEZAPOMEŇTE! Nominovat osobnosti na Ceny
Prostějov/red - Město Prostějov udělí také v letošním
roce významným osobnostem Ceny města. Do
28. února 2014 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat
jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená
přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti, které výrazně
napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti
své činnosti, si zaslouží naše
uznání. Oceňované obory
činnosti nijak nevymezujeme,
abychom tím nezúžili výběr
nominovaných. V uplynulých
letech byla Cena města uděle-

TIP Večerníku

jméno a příjmení osoby navržené na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený
kandidát cenu získat a podpis
a kontakt na navrhovatele.
Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě na podatelnu Magistrátu města do
28. února 2014.
Prostějov udělí Ceny města
již podeváté. Kompletní seznam laureátů včetně pravidel
pro udílení naleznou zájemci na webových stránkách
www.prostejov.eu. Aktuálně
již eviduje město na pět desítek držitelů, z toho jsou dvě
uskupení - Létající rabín a pěvecký sbor Orlice.

Foto: internet
Křížovky v hlavním přeboru
jsou zaměřeny na stoleté výročí
prostějovské radnice. Hanáci
srdečně zvou všechny milovníky tajů. Přijďte si s námi
zaluštit, když ne tuto sobotu, tak
každé úterý „U Tří bříz“.

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost

úterý 4.2.

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 5.2. 17.00 - 18.00 hodin
sobota 8.2. 9.00 - 10.00 hodin
neděle 9.2. 14.15 - 16.15 hodin

Obec: Ivaň
Dne: 17. 2. 2014 od 9:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Ivaň vymezená ve směru
od hliníku, č. 98, č.143 a hřbitova po č.128 a hospodu, od
hospody oboustranně po konec
obce směr ZD, celá humna.
Obec: Prostějov
Dne: 18.2. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Újezd č. 4, 6, 8.
Obce: Tvorovice, Hruška
Dne: 19. 2. 2014 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně podnikatelských subjektů: Tvorovice,
Hruška, odběratelská trafostanice Hruška ZD (č. 300620),
odběratelská trafostanice Tvorovice ZD (č. 300715)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov získal padesát nových pracovních míst
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098

TORAY textiles zahájil výrobu v nové hale

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...
Jaroslav Vrána 1925 Prostějov
František Budovič 1951 Zdětín
Jan Nedělník 1955 Smržice
Květoslava Holubová 1934 Prostějov
Eliška Marjánková 1926 Otaslavice
Vilém Spielmann 1933 Prostějov
Zdenka Kvapilová 1936 Brodek u Pv
Zdeněk Kovář 1952 Prostějov
Josef Madej 1940 Dobrochov
Jaromír Žvátora 1930 Brodek u K.

Jaroslav Buchta 1926 Ivaň
Františka Kalandrová 1923 Hrdibořice
Marie Běhalová 1925 Držovice
Věra Vysloužilová 1932 Krumsín
Zdenka Vlachová 1942 Prostějov
Jaroslav Sádlo 1947 Dubany
Ing. Jan Vykopal 1928 Smržice
Stanislav Soukup 1932
Čelechovice na Hané
Vlasta Mrtvá 1944 Dědina

Rozloučíme se...
Pondělí 3. února 2014
Vojtěch Salaš 1935 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Černá 1932 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pavel Doležal 1976 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 4. února 2014
František Dimec 1949 Prostějov 9.00 Obřadní síň Demelova
Středa 5. února 2014
Vladimír Jirák 1952 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Hála 1930 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Petruželová 1929 Vrbátky 14.00 kostel Dubany
Čtvrtek 6. února 2014
Dagmar Kroupová 1927 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 7. února 2014
Dáša Kaděrová 1934 Klenovice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. 1933 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Janečka 1950 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Ladislav Pospíšil 1930 Žešov 13.00 kostel Žešov
Sobota 8. února 2014
Rostislav Látal 1929 Prostějov 11.00 kostel Mostkovice

KULTURNÍ KLUB DUHA

pondělí 3. února
17:30 Já, Frankenstein 3D
americký akční fantasy film
20:00 Blízko od sebe
americká tragikomedie
úterý 4. února
17:30 Já, Frankenstein 3D
20:00 Blízko od sebe
středa 5. února
17:30 Já, Frankenstein 3D
20:00 Blízko od sebe
čtvrtek 6. února
17:30 Robocop
americké akční sci-fi
20:00 Dědictví aneb
Kurva se neříká
česká komedie
pátek 7. února
15:30 Lego příběh 3D
AUS/USA rodinná komedie
17:30 Robocop
20:00 Dědictví aneb
Kurva se neříká
sobota 8. února
15:30 Lego příběh 3D
17:30 Dědictví aneb
Kurva se neříká
20:00 Robocop
neděle 9. února
15:30 Lego příběh 3D
17:30 Dědictví aneb
Kurva se neříká
20:00 Robocop

sobota 8. února
15:00 Kamarádi z televize
pásmo pohádek
17:30 Šmoulové 2
americká anim. komedie
20:00 Avengers
americký akční film

Foto: www.kr-olomoucky.cz
náměstek ministra průmyslu a
obchodu. „Nyní po necelých
dvou letech zde našlo práci padesát zaměstnanců,“ dodává.
Nový provoz společně se zástupci mateřské firmy Toray
z Japonska odstartovali také
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil a primátor stautárního města Prostějov Miroslav Pišťák. Hejtman hosty
akce informoval o snaze kraje
podpořit zájem mladých lidí o
řemesla a o technické obory s
maturitou.
Výroba desek pro ekologičtější
bezvodý ofsetový tisk je první
svého druhu v Evropě. „V České republice působíme už od
roku 1998. Pro rozšíření zdejší výroby o novou technologii
jsme se rozhodli mimo jiné
kvůli dobré pracovní morálce
a odbornosti zdejších pracovníků. K rozhodnutí také přispě-

pondělí 3. února
19:00 Růžové brýle
S. Bigelov - J. Goldberg

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 3. 2. DO 9. 2. 2014

ly příznivé podmínky včetně
vstřícného přístupu českých
úřadů,“ říká prezident Toray
Industries Akihiro Nikkaku.
„Japonští investoři dlouhodobě
patří k nejaktivnějším zahraničním investorům u nás,“ konstatuje generální ředitel agentury
CzechInvest Marian Piecha.
„Od roku 2000 zde s naší pomocí investovali přes 106 miliard korun, a pomohli tak vytvořit více než 22 tisíc nových
pracovních míst,“ doplňuje.
Produkce nové výrobní linky
zamíří nejen na evropský trh,
Toray Textiles Central Europe
bude dodávat také do Severní
a Jižní Ameriky a na Blízký
východ. Japonská továrna
v Okazaki, která pracuje s novou technologií už od roku
2003, bude i nadále dodávat
na domácí trh a dále na odbytiště v Asii a Oceánii.

TELEFON 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. - CESTY
ZA DVOJHVĚZDAMI ANEB DVOJHVĚZDY VE SVĚTĚ
proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí
a v pátek v 18:30 hodin. Ve čtvrtek proběhne pozorování po
ukončení přednášky a ve středu v 17:30 hodin. Měsíc dorůstá,
a proto nastává příznivé období pro sledování jeho povrchových
útvarů. V případě špatného počasí je připraven náhradní
program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme pohádku
MĚSÍC U KREJČÍHO. Vstupné 20 Kč.
PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ - každý všední
den v 10:00 hodin dětské astronomické pořady. Vstupné 20 Kč.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
7.2 Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov
7.2. Reprezentační ples školy a Klubu přátel GJW
Společenský dům Prostějov,
Prostějov
GJW Prostějov
7.2 Hanácké bál
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Mánes
8.2 XX. Zemědělsko – potravinářský ples
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Agrární komora Prostějov
8.2 Hanácký bál
Kulturní dům Kralice
Kralice
Klas Kralice
8.2 Myslivecký ples
Sokolovna Ptení
Ptení
MS Ptení
INZERCE

Prostějov/red - Ve středu
29. ledna 2014 česká pobočka japonského výrobce
desek pro bezvodý ofsetový
tisk Toray Textiles Central Europe s.r.o. slavnostně
zahájila výrobu v novém
provozu v Prostějově. Vedle
zástupců agentury CzechInvest, která pomáhala investici zprostředkovat, se slavnostního zahájení zúčastnili
další významní hosté - velvyslanec Japonska v České
republice Tetsuo Yamakawa, náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka nebo prezident Toray
Industries Akihiro Nikkaku.
„Stavbu nové výrobní haly zahájila firma Toray v září 2012.
V té době byla jedním z prvních
žadatelů o investiční pobídky
podle tehdy novelizovaného
zákona,“ uvedl Milan Hovorka,

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV

9.00 - 10.00 hodin

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Čelčice, Klenovice
Dne: 17.2. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec včetně podnikatelských subjektů: Čelčice, část
obce Klenovice ve směru od
Prostějova po kostel a dvě
pravostranné ulice, od kostela sm. Ivaň oboustranně, od
kostela levá strana po křižovatku Tvorovice, Kout, celé
Draha. Odběratelská trafostanice Klenovice Technomat
(č. 300701), odběratelská
trafostanice Čelčice Crhan (č.
300685)

KINO METRO 70

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mladým hereckým sympaťákem Lukášem Hejlíkem

„ČTU MOC RÁD, ALE NEJRADĚJI ASI NA ZÁCHODĚ...“
Populární tvář z televizní
elevizní obrazovky přijela do Prostějova s LiStOVáNím

Prostějov - Představitel romantických hezounů v tuzemských seriálech Lukáš Hejlík už deset let cestuje se svým
projektem po českých a moravských městech. Činí tak na
podporu četby s názvem LiStOVáNí. Tentokrát představil
prostějovskému publiku opravdovou lahůdku v podobě bestselleru Inferno od amerického spisovatele Dana Browna,
s nímž se český herec osobně setkal při jeho nedávné návštěvě Česka. Těžko posoudit, zda divadelní sály plní přívrženci knih nebo fanynky šarmantního herce. Pravdou je, že
projekt LiStOVáNí se těší u veřejnosti velké oblibě, a sám herec je na své dítě patřičně pyšný. Jak to ale je s láskou k četbě u Lukáše Hejlíka, a jak jeho scénické vystoupení hodnotil
sám Dan Brown? Na tyto a další otázky vám přináší odpovědi
dnešní exkluzivní rozhovor Večerníku.
Petra Hežová
Od ledna letošního roku jste vyrazil na ‚pekelné‘ turné s thrillerem amerického spisovatele Dana
Browna Inferno. To není v LiStOVáNí
právě běžně zpracovávaný žánr, odkud
tedy nápad ‚zlistovat‘ právě tuto knihu
přišel?
„Byla to vlastně nabídka, která se prostě
nedala odmítnout. LiStOVáNí se současně
nejslavnějším autorem na světě, ať Usain
Bolt promine... (smích), je úžasným zážitkem. Na druhou stranu přiznávám, že žánr
historický thriller není pro naše padesátiminutové představení ideální. Ovšem Inferno
je na rozdíl od Šifry mistra Leonarda nebo
Andělů a démonů naprosto ideální. Navíc
nese velmi zajímavou myšlenku přelidnění, které má nastat kolem roku 2050...“
Jak dlouho probíhá úprava takové, skoro pětisetstránkové, knihy
pro scénické čtení?
„Ano, to bude jádro pudla, dobrá úprava.
Pustili jsme se do toho společně s Pavlem
Oubramem, který mě bude v roli Roberta Langdona alternovat, jakkoliv pojedu
vesměs celé turné, ať už hrát budu nebo ne.
Inferno má možná kolem jednoho milionu
znaků včetně mezer, naše úprava musí mít
ve finále asi dva a půl tisíce znaků a přitom
nesmíte mít pocit, že tam něco chybí.“
Podle jakých kritérií vůbec vybíráte knihy pro svá scénická
čtení?
„Za těch deset let, co s tímto projektem
brázdíme po luzích a hájích Čech, Mora-

vy, ale i Vysočiny, se nám vyplatilo přede-vším neopakovat se. A tak přijímáme vý-zvy a zkoušíme žánrově experimentovat
at
a zároveň reflektovat i to, co se dostává naa
knižní pulty. Však kuchařské knihy vy-cházejí hojně, stejně jako sportovní živo-topisy, které přímo trhají žebříčky bestsel-lerů. A tak jsme v LiStOVáNí vařili nebo
o
hráli po boku právě Usaina Bolta a dalších
h
(smích). Ale samozřejmě uvádíme romá-ny, povídky a především prózu. Nicméněě
nechceme se divákům, zvláště na našich
h
stálých scénách, opakovat. Moc se těším
m
z toho, že se LiStOVáNí dostává i do no-vých měst a to natolik, že se do nich vrací-me. Fungujeme podobně jako seriál, lidé
se těší na to, s čím přijdeme. A to je také
důvod, proč se neopakovat. A tak měníme
žánry, styly i obsazení. Pořád ale zůstáváme živými, vtipnými a troufám si říct sexy
prezentátory knih (smích). Prostě nejde
o žádnou usedlou akademickou záležitost.“
Velkým úspěchem bylo také scénické nastudování knihy ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra
a zla, tedy z knihy z kategorie non-fiction. Přinesla i vám osobně o hodně větší
pochopení a vhled do světa, ve kterém
žijete?
„Vlastně ano. Tomášova Ekonomie je
přesně to žánrové vychýlení, ale i reflexe
toho, co je u nás velmi aktuální. Sedláček
je borec a já ho obdivuji, že do toho s námi
šel a nechal ze své knihy udělat takový
akční kabaret. Hráli jsme jeho knihu téměř
dvěstěkrát, dostali se s ní na Novou scénu
Národního divadla v Praze a mnohokrát

s anglickou verzí také do
zahraničí. Máte pravdu,
mám Tomáše v hlavě a
velmi často i v ústech
(smích). A tak, když
někdyy nadávám na
to, co je pro Čechy
důležité a za co jsou
bohužel schopní utrácet
peníze, jakkoliv si stěžují
na to, že jich nemají
dost, musím

Obrýlený Sympaťák. Lukáš Hejlík byl
před svým prostějovským vystoupením
v dobré náladě, i když ho následně
čekal ‚pekelný‘ úprk na LiStOVáNí do
Olomouce.
Foto: Petra Hežová
se někdy zastavit a říct si: ‚Sakra, jsem to
ještě já nebo už Sedláček?‘ (smích)“
Jak se liší vaše představení od
fanouškovského čtení oblíbených pasáží z knihy?
„Uvidíte plnohodnotné představení, úprava představí vždy celou knihu, má to hlavu, patu, ale i tělo. Doprovází nás muzika,
kostýmy, jen máme v ruce stále knihu,
čímž jasně dokazujeme, že čtení dneska
ještě není mrtvá věc. Nejedná se o předčítání za stolem nějakých úryvků. Ne, je to
opravdu svěží akční 3D podívaná. Přijďte
se podívat (úsměv)!“
Nepřipadá vám to už trochu
divné, že si musíme vymýšlet
podobné „akční obezličky“, aby lidé
četli?
„Co vám na tom připadá tak zlé? Objedeme s LiStOVáNím téměř dvě stovky
českých měst ročně, hrajeme pro úplně

všechny věkové kategorie.
Děti třetí
katego
nebo čtvrté třídy do knihoven
chodí,
kn
čtou. To, že teenageři preferují obrazovky a elektronickou
elektronick zábavu, to
je prostě logické. Mají svůj svět, své
chápání, a pak se ke knize
kn buď vrátí,
nebo ne. Technický posun
vše velmi
po
zrychluje, to si my, kteří to v mládí nezažili, nedokážeme představit
a někdy to
předst
mládeži, která tolik nečte,
nečt až zbytečně,
vyčítáme. Přesto
Přest se i této generaci snažíme
dokázat,
snaž
že čtení ddnes uprostřed
tohoto akčního
guláše,
ak
který se kolem
nich rozk
lévá, nen
není nuda, mrtvá
věc a očividná
pravda,
oč
což je m
myslím skvělé.
Na knihu,
kterou ve
kn
škole zahrajeme, je

aktuálně Dan Brown, byl překvapený, jak
živý a záslužný je to projekt, že něco podobného ve své zemi nemají.“
A jak je to s městy? Podle čeho
vybíráte, kam s kterou knihou
dorazíte?
„Odpovídám na zájem těch měst a daných institucí, divadel, knihoven, kaváren
a často i samotných jednotlivců. Mám
vždycky radost tam s LiStOVáNím přijet a hlavně se i vrátit. Pak má náš seriál
smysl.“
Velmi často míříte se svým vystoupením právě ještě do dalšího města. Neošidíte tím své návštěvníky? Není setkání moc krátké?
„Ne, tak funguje LiStOVáNí, abychom
vůbec mohli v nějakém městě vystoupit,
musíme hrát ten večer ještě jednou nebo
dvakrát. I v tak krátkém čase věřím, že to

„ Dan Brown j e velký sympaťák a profesionál.
Je znát, že ví, jak je úspěšný, ale nijak to okolí
nedává najevo. Velmi mile ocenil, jaké espresso
jsme mu z tučné knihy udělali. Líbilo se mu to...“

Herec Lukáš Hejlík o autorovi světového knižního
bestselleru Inferno, se kterým LiStOVal v Prostějově

pak třeba v knihovně roční rezervace.
Nezapomínejte, že i elektronika útočí
v reklamách, štěstí lidé dneska cítí ve
vlastnictví věcí, a tak i my prostě trochu
děláme reklamu čtení a čtenářství.“
Je hodně odlišné připravovat se
na představení, seriálové a divadelní role? Zvládáte v pohodě své přeměny z hvězdy soap opery, doktora televizního seriálu a herce přibližujícího
zajímavou knihu?
„Já mám rád tyhle změny. Nevadí mě
ani moderování poměrně primitivních
tiskových konferencí. Ba naopak, čerpám
z jednoho do druhého. Ale samozřejmě,
LiStOVáNí je moje dítě, můj dobrý nápad, mé poslání, díky kterému možná
budeme i v učebnicích (úsměv). Každý ze
světových autorů, kteří nás kdy doprovázeli, jako Robert Fulghum, Stephen Clarke, Mariusz Szczygiel, Timur Vermes či

je vždy milé setkání, nejen s knihou, ale
i osobně. Pak s diváky mluvíme i u prodeje knih a tak. Někdy pak pravda ujíždíme kvůli rychlému přejezdu jak zloději
(smích).“

Z projektu je patrné, že rád čtete. Kde nejčastěji a máte přitom nějaké rituály?
„Jo, mám! Je to intimní, ale nejraději na
záchodě (úsměv). To znamená, že mám
rozečteny vždy čtyři knihy. Jsou to toalety na chalupě, v pražském bytě, v ateliéru
při natáčení Ordinace, a pak jednu putovní knihu na všech hotelových záchodech
na turné (smích).“
Jste vy sám čtenářem mysteriózních příběhů Dana Browna?
Jakým titulům dáváte přednost?
„Popravdě úplně ne. Ale já už jsem při
čtení deformovaný LiStOVáNím, a jak
vím, že to není pro náš projekt úplně
vhodné, knihu odkládám. Měsíčně mi
jich také přijde kolem třech desítek, přečtu slabou pětinu, takže je to těžké. Čtení
pro mě není úplně klidný relax, jakkoliv
LiStOVáNím šíříme dojem, že právě to
má čtenářství znamenat.“
V rámci našeho rozhovoru se
nemohu nezeptat, jaké bylo
vaše osobní setkání s Danem Brownem?
„Velmi milé, potkal jsem ho až v zákulisí vyprodané Nové scény. Roztřeseným hlasem mi řekl: ‚Vůbec nevím, co
mám čekat.‘ Stejně roztřeseně jsem ho
uklidnil, že já to také netuším (úsměv).
Dopadlo to dobře. Potvrdil nám, jakožto všichni autoři ze všech zemí, co nás
kdy doprovázeli, že se s něčím podobným nesetkal a velmi mile ocenil, jaké
espresso jsme mu z tučné knihy udělali
(smích). Je to velký sympaťák a profesionál. Je znát, že ví, jak je úspěšný, ale
nijak to nedává najevo.“

kdo je
kdo je lukáš hejlík

S
Sympaťák,
ťák kterého
k éh mohli
hli diváci
di á i televizních
l i í h romantických
i ký h příří
běhů zaregistrovat v seriálech Ordinace v Růžové zahradě 2
(2007) a Ošklivka Katka (2008) se narodil v roce 1980 v Mostě.
Za sebou má studium na Obchodní akademii v Lounech
a později na Vyšší odborné herecké škole v pražské Michli,
kterou v roce 2002 úspěšně
p
absolvoval. V tomtéž roce nastoupil
p do angažmá
g
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, ze kterého následně přesídlil do Městského divadla v Brně, kde působí dodnes. Je autorem projektu scénických čtení
LiStOVáNí, jímž se snaží mezi veřejností propagovat četbu knih, a už několikrát
s ním navštívil i Prostějov. Se svou již bývalou manželkou má Lukáš dceru Kláru.
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MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!

TĚŽ
ČTENÁŘSKÁ SOU
.
ODSTARTOVALA..

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

nalistujte stranu 21
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK
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Číslo Pondělí

5

3. února 2014

lední hokej
JESTŘÁBI OPĚT VÁLÍ

Po menší krizi
si hokejisté Prostějova
upevňují pozici lídra

TRHÁK TÝDNE

26 a 27

čtěte

ROZHOVOR

Praha, Prostějov/jim

JIROUŠ CHCE STŘÍLET

NA PÁTÉM LIGOVÉM SHROMÁŽDĚNÍ JEŠTĚ V LOŇSKÉM ROCE KLUBY FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY
JEDNOZNAČNĚ ODMÍTLY DISKUSE O REGIONÁLNÍM
ROZDĚLENÍ DRUHÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE NA ČESKOU
A MORAVSKOU SKUPINU, NAOPAK VYJÁDŘILY
PODPORU SOUČASNÉMU NASTAVENÍ SOUTĚŽE
VČETNĚ SESTUPOVÝCH A POSTUPOVÝCH PRAVIDEL.
ZNAMENÁ TO TAK, ŽE ZÁMĚR 1.SK PROSTĚJOV
A DALŠÍCH MORAVSKÝCH ODDÍLŮ SE ZATÍM PODPORY NEDOČKAL.
více čtěte na straně 22

První interview
poskytla nová posila
1.SK Večerníku...
čtěte
na straně

volejbal

32
ÚTERÝ 4. 2.

Foto: koláž Večerníku

17:30

CEV CUP - ČTVRTFINÁLE; 1. ZÁPAS

Sportovcům v kraji

VK AGEL PROSTĚJOV
FENERBAHCE ISTANBUL
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

ČTVRTEK 6. 2.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 20. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 8. 2.

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 25. A 26. KOLO

10:00
14:00

TJ OP PROSTĚJOV
VK AUSTIN VSETÍN
Letní hala TK PLUS Za Kosteleckou ulicí Prostějov

SOBOTA 8. 2.
NEDĚLE 9. 2.

13:00
9:30

LIGA KADETŮ „U17“ - 17. A 18. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
SYNTHESIA PARDUBICE
ORLI PROSTĚJOV
JBC BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 8. 2.

EXTRALIGA KADETEK - 7. A 8. KOLO NADSTAVBY

15:30
18:00

Úsměvy nechyběly. S již sedminásobným vítězem ankety
"Nejlepší sportovec Olomouckého
kraje" Tomášem Berdychem se
nechali zvěčnit krajský hejtman
Jiří Rozbořil (na snímku vpravo) a Miroslav Černošek, boss
pořádající agentury TK PLUS.
Foto: Česká sportovní/P. Lebeda

vládne BERDYCH

reportáž z úterního večera najdete na straně 23

Krajíčka postihlo nachlazení,
olympiáda ale ohrožena není
Prostějov/jim - Už jen čtyři
dny zbývají do okamžiku, než
budou slavnostně zahájeny
XXII. zimní olympijské hry.
A mezi osmaosmdesáti sportovci, které do ruského Soči
vysílá Český olympijský výbor, bude i prostějovský rodák
a odchovanec zdejšího hokeje
Lukáš Krajíček.
Současný hráč běloruského
Dinama Minsk se rozhodl využít dlouhé přestávky KHL
a uplynulý týden strávil doma
v Prostějově. Plány potrénovat
mu ovšem zkřížilo nachlazení.
Na led se tak oproti původním
záměrům zatím nedostal a místo
toho se musel věnovat odpočinku. Jeho start na olympiádě ale
rozhodně ohrožen není.
Brusle se poprvé od středečního
vítězného duelu proti Jaroslavli

chystá nazout až dnes (tj. v pondělí 3. února - pozn.red.), k pobřeží
Černého moře se letadlem vypraví ve čtvrtek. A o den později
se osobně zúčastní zahajovacího
ceremoniálu, jenž začne v 17.00
hodin středoevropského času.
Na tuto slavnostní chvíli se zkušený obránce již nyní strašně
moc těší, chce si ji na památku
i natočit. Samotný hokejový turnaj začne až ten následující týden
a premiéra pod pěti kruhy čeká
na Krajíčka ve středu 12. ledna
od 18.00 hodin našeho času proti
Švédsku.
Poslední předolympijský rozhovor s historicky čtvrtým prostějovským hokejistou startujícím
na olympiádě, jehož forma se
v posledních zápasech KHL
stupňovala, naleznete na straně
26 dnešního vydání.

Cyklisty SKC TUFO posílil

Skvělý „Berďa“ zařídil další
loňský vicemistr Evropy do 23 let čtvrtfinále.naA pak promluvil...

Prostějov/jim - O restart své závodnické kariéry se v dresu SKC TUFO Prostějov pokusí
několikanásobný medailista z mládežnických
evropských i světových šampionátů Jakub
Vývoda. Nyní devatenáctiletý jezdec se coby
člen Dukly Brno stal loni společně s Pavlem
Kelemenem a Robinem Wagnerem vicemistrem Evropy v týmovém sprintu na mistrovství Evropy do 23 let, mimo to má doma bronz
z juniorského mistrovství světa a dva cenné
kovy z juniorského mistrovství Evropy 2012.

„Kuba je již u nás a absolvoval s námi první tréninkový kemp na dráze v Praze. Osobně ho velice dobře znám, potřeboval se najít
a zdá se, že se to daří. Půl roku netrénoval,
takže má lehký tréninkový deficit a trochu
přibral, má ale zájem dělat to naplno a může
se spolehnout na podporu ze strany rodičů,“
věří trenér prostějovského oddílu Michal Mráček v úspěšný comeback velice nadaného
závodníka.
(pokračování na straně 29)

alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

VK AGEL PROSTĚJOV
VK SLAVIA VŠ PLZEŇ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 9. 2.

EXTRALIGA JUNIOREK - 7. A 8. KOLO NADSTAVBY

9:30
14:00

VK AGEL PROSTĚJOV
VK SLAVIA VŠ PLZEŇ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Zpravodajství z Ostravy
najdete na straně 29!
Jednička. Pokud by prostějovský tenista Tomáš Berdych dostával
v uplynulém týdnu stejně jako školáci vysvědčení, vysloužil by si známku
vynikající. Právě výkony sedmého hráče světa, který se postaral o dva
půl bodu, dovedly Českou republiku v utkání 1.kola Davisova poháru
proti Nizozemí k nejtěsnější výhře 3:2. Po utkání pak Berdych prohlásil,
že v Davis Cupu nekončí, ale čtvrtfinálové utkání v Japonsku zřejmě vynechá! Na případné semifinále by ovšem mohl být opět k dispozici. Zlatý
hattrick totiž láká...
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

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

úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru. DNES přitom
můžete opětovně usilovat
o další chutnou a lahodnou cenu,
kterou již podruhé věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.

Správná odpověď z č. 4: na snímku byl Pension Alberta,
Drozdovická ulice. Vylosovaným výhercem, jenž získává
ložní soupravu, kterou věnovala firma Profitex, Wolkerova
ulice v Prostějově, se stal Jan TEPR, V. Škracha 57,
Prostějov.
.Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Svéodpovědipištenae-mail:SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
6. ÚNORA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v PONDĚLÍ 10. ÚNORA 2014. Dnes se zápolí
o POUKÁZKU V HODNOTĚ 400 Kč OD STUDIA
CRAZY STYLE v Prostějově.

Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků, V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč.
V minulém, celkovém součtu již stopětačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se jedná
o Zdeňka Izera. Známého tuzemského baviče, moderátora
a herce, který nedávno navštívil
Prostějov se svým představením,
poznala celá řada našich čtenářů...
Z porce 458 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Helena
JANEČKOVÁ, Otinoves 32.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod.
Graficky jsme mírně poupravili
novou posilu prostějovského fotbalového týmu 1.SK, který má
v jarní části sázet góly za účastníka MSFL...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stošestačtyřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
6. ÚNORA 2014, 14.00 hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!

VYHRAJTE KRÁSNĚJŠÍ BYT

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

V SORTIMENTU NEJOBLÍBENĚJŠÍ SVÍČKY NA SVĚTĚ ...

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

TIP
k obrazovce
COŽ TAKHLE DÁT
SI ŠPENÁT
FILM ČR (1977)

SOBOTA 8.2. 2014

21:35 HODIN
HOLOMEK, HOROR, HRDINA, HRŮZA, KEČUPY, KOPR,
LEOPOLD, LSTI, MAST, MATY, MLAT, NIPA, OBUV, OPIS,
OŽEH, PICHL, PŮDY, ŘEMESLO, SLOH, STOA, TAJE,
TÁTA, TETA, UJET, VESTY, VŘES, ZDĚS

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 6. ÚNORA 2014,
14.00 hodin. Správné znění potřebné části tajenky
z minulého čísla bylo „ŠKOLY“. Další vylosovanou výherkyní se stala Nikola MÜLLEROVÁ, Partyzánská 373,
Prostějov, která se tak může těšit na lukrativní cenu od
partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla prodejna
KNIHY FARNÍKOVÁ, která sídlí na Jiráskově náměstí
v Prostějově. POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč
ji 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 s bytovými doplňky BY LENA, sídlící v prostějovské ulici Úprkova.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží poukaz
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny, zveřejníme opět
v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ
10. ÚNORA 2014.

Úprkova 5a
Prostějov
Pondělí - Pátek
9.00-17.00
Prodejna s dárkovým zbožím a nábytkem v Prostějově

• široká škála bytových doplňků
a značkové, přírodní kosmetiky
• andílci Willow Tree,
pro každou příležitost
Tel.: 603 426 075
e-mail: By.Lenaa@gmail.com

www.bylena.cz

Režie: V. Vorlíček
Hrají: V. Menšík, J. Sovák, I. Janžurová, F. Filipovský, S. Zázvorková, J. Somr,
P. Kostka
Hrdiny bláznivé komedie, plné
krkolomných absurdních zápletek, záměn, zmatků a rozuzlení,
jsou meloucháři Jarda Zemánek
a Franta Liška, kterým nic není
svaté. Sotva se dostanou z vězení, kde se ocitli kvůli nepodařené krádeži lihu, už jedou v další
levotě. Oba výtečníky si totiž
najme majitel kosmetického salónu Netušil, spolčený s docentem Mlejnkem z výzkumného
ústavu, kde právě vynalezli přístroj k regeneraci starých dojnic.
Netušil chce získat přesnou kopii

Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně PŘÍŠTÍ
PONDĚLÍ, a to 10. ÚNORA
2014.
Hodně štěstí při bádání!

DNES SVEDETE „BOJ“ O KUŘE

Také první únorové vydání
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 prodejny
JAŠ KUŘATA.
Ajelikož 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 věnovala
právě zmíněná prodejna JAŠ
KUŘATA v Prostějově!
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 6. ÚNORA
2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 8 - 8 - 7 - 3,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
stočtyřiatřicátou výherkyní stala
Zdeňka
JEDLIČKOVÁ,
Joštovo nám. 4, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnovalo CUKRÁŘSTVÍ
FAGOŠ, jež bylo partnerem
uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
10. ÚNORA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

přístroje, která má bohatým paničkám vracet ztracené mládí.
Má to ale háček. Kdo chce léčebnou kúru podstoupit, nesmí
v kritické době jíst špenát, který
účinky přístroje znásobuje…
Zábavná historie o světovém
objevu regeneračních paprsků
a o českých podvodníčcích dostala typicky dobový název Což
takhle dát si špenát a byla poprvé
uvedena na podzim 1977.

VÍCE NEJEN O TÉTO OBLÍBENÉ ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Eva Smičková, Fanderlíkova 61, PV.
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Nadčasový design
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 6. 2. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

Volejte: 739 322 895
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

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310 WWW.SRDCEREALIT.CZ

Prodej 1+1, ul. Okružní, PV SLEVA: 490 000Kč
Pronájem 1+1 Dobrovského, PV 6200Kč/měs. vč. ink.
2+kk 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.

ww
ww.jjhreality.c
cz

Prodej RD 4+1 se zahrádkou v PV.
Cena: 1 250 000Kč+provize RK
Prodej nebo pronájem RD 6+1 v Klenovicích na Hané. Garáž, zahrada, bazén.
Výborný stav!
Cena: V RK

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

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

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

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

Info o ceně v RK

2

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Prostějov,Olomouckául.Prodejnovostavbyluxusníhobytu3+kk(130
m2), terasa (75 m2), lodžie, komora, sklep. Možnost koupě garážových
stání.
Cena: Kč 3.890.000,-

Prostějov, centrum. Pronájem vyhlášené restaurace v centru města
včetně veškerého vybavení, 250 m2, 85 míst. Cena: Kč 25.000,-/měsíc
Prodej nízkoenerget. RD na klíč Držovice.
Dokončení podkroví dle přání klienta.
Cena včetně pozemku od 4 mil. Kč.Info v RK.

1+1, DR, DRUŽSTEVNÍ, lodžie, 43m2
599.000, -Kč
1+1, OV, KROKOVA, lodžie, 42m2
635.000, -Kč
1+1, DR.OKRUŽNÍ, lodžie, 44m2
550.000, -Kč
2+1, DR, KROKOVA, cihla, 50m2
800.000, -Kč
760.000, -Kč
2+1, OV, DOLNÍ, , šatna, 56m2
2
2+1, DR.SVATOPLUKOVA, cihla, 58m
SLEVA! 580.000, -Kč
3+1, OV, PROSTĚJOV, cihla, kom..rekonstrukce, lodžie, 86m2 1.450.000, - Kč
3+1, DR, OKRUŽNÍ, 72m2
700.000, -Kč

NOVINKA – PRODEJ!
RD, -2x3+1, 1x1+1, 1x1+kkPROSTĚJOV
Ě 2xgaráž, dílna, dvůr 2.900.000, -Kč

p

p

Tel: +420 605 011 310

Prostějov, Žeranovská ul. Pronájem prodejny 80 m2 na frekventované
ulici.
Cena: Kč 10.000,-/měsíc + energie

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

y

Byty,
yty, domy,
y, chaty,
y, ppozemky…Prostějov
ky P tějj
a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

TOP NABÍDKA!!!

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané. CP 1163m2, veškeré inž. sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 100 000 Kč
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 800 000 Kč
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění
i krbová kamna, udržovaný.
Cena: 600 000 Kč

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

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.
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 2.895.000,-

3+1, OV, DOLNÍ, lodžie, 77m2

info o ceně v RK

RD - PRODEJ
RD, 5+1, PIVÍN, dvůr, zahrada, vjezd
850.000, -Kč
RD2+1, SMRŽICE, cihla, po rek.
1.350.000, -Kč
RD 3+kk, KOSTELEC.n/H, po rek.
650.000, -Kč
RD 3+1, SKALKA, po rek., zahrada, patr., vjezd, krbové vytápění, ihned k
bydlení
1.495.000, -Kč
RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, započata rekonstr., nová střecha, krovy, elekt, voda,
zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000, -Kč
RD 2+1, ŠUBÍŘOV, bydl.i rekreace
360.000, -Kč
RD 5+1, OTASLAVICE, garáž, dvůr, zahrada, po částeč. rek. 1.280.000, -Kč
RD 5+2, VÍCOV, garáž, dvůr, zahrada, po částečné rekonstrukci 1.380.000, -Kč
RD 5+2, OTASLAVICE, zahrada, posezení, rekonstrukce, nová střecha
2.150.000, -Kč

Kč 239.000,-

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty:

BYT 2+1 s alkovnou - Okružní
ul., OV, 56 m2,
2. patro, lodžie.
CENA v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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:
1+kk sídl.E.Beneše - po rekonstr.,
6.100,- vč.ink.
1+kk Fügnerova - po rekonstr.,
5.350 + ink.
2+1 Dr.Horáka, se zahr.
5 tis.+ ink.
3+1 nám.E.Husserla - 113 m2,
5.800 + ink.
3+1 Anglická
9 tis.Kč vč.ink.
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
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
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
590 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 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.
1.100 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 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,
2
Kostelec - 1160 m , 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
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m
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

Volejte: 739 322 895
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
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
800.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

Svatoplukova 21,Prostějov
Ing. Zuzana Kuèerová
tel. 774 409 430

www.vnb-reality.cz

• byty 1+1, 2+1 i pùvodní stav
na sídl. Hlouèela, sídl. Svobody
• byt 2+1 nebo 3+1, sídl. E. Beneše
• byt 3+1 do 1,5 mil. Kè po rekon.
• byt 3+1 do 1 mil. Kè
• vìtší pìkný byt nad 80 m2
• RD v Prostìjovì do 3 mil. Kè
• RD se zahradou do 20 km od PV
• menší zahradu v PV a okolí
• chaty a pozemky

• byt 1+1, Kostelecká, Fanderlíkova,
E. Beneše
• byt 1+1, 2+1,Tylova, Libušinka
• byt 2+1 v okolí nemocnice
• byt 3+1, nad 80 m2
• 3+1,lodžie, balkon, po rekonstrukci
• RD Smržice, Držovice, Vrahovice
• chata Plumlov
• pozemek na výstavbu RD,
do 10 km od PV

Chcete dobře a rychle prodat Vaši nemovitost?
Rádi Vám pomůžeme!
Prodávajícím nabízíme kompletní servis zdarma.
Individuální přístup, vyjímečné služby.

Tel.: 773 542 542
775 246 321

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

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

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

1+1, Pv, Spitznerova ul.
Kč 4.000,-/měsíc + ink.
1+1, zařízený, Pv, ul. Šárka
Kč 6.000,-/měsíc vč. inkasa
2+kk, Olomouc, Nezvalova ul.
Kč 11.000,-/měsíc + ink.
2+1, Určice
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Biskupice
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Pv, Určická ul.
Kč 7.000,-/měsíc + ink.

REALITY
POHODA

DOMY

Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink

BYTY – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

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

PR O N Á J MY

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

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
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e-mail: info@impulsreality.com

Historický objekt v novorenesančním stylu

Prodej Bytu 3+1, Prostějov ul. Křížkovského

Nabízíme k prodeji historický objekt v novorenesančním stylu v Prodej bytu 3+1 v Prostějově, ul. Křížkovského.
centru města
Cena: 16.900.000,-Kč 1 np, 75m2
Cena: 490.000,- Kč SLEVA!

Prodej RD, Plumlov

Prodej pozemku na výstavbu RD, Smržice

Prodej RD 2+1 v žádané lokalitě se Prodej pozemku na výstavbu RD, Smržice,
zahrádkou
Cena: 495.000,- Kč celková plocha 1000 m2
Cena: 1.700 Kč/m2

Prodej RD, Určice

Prodej pozemku na stavbu RD

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření, zahrádka Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha:
Cena: 445.000,-Kč 934m2
Cena:690000 Kč
Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková plocha:1665m2, Cena: 950.000 Kč

O S TAT N Í

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

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

ve čtvrtek

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

6. 2. 2014

DOPORUČUJEME

IF FACILITY a. s. nabízí
volná pracovní místa na pozice

do 12.00 HODIN

ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...
VYHRÁT
MŮŽETE
ZÁJEZD
Ý
K
C
E
T
E
L
A
DO ŘECK

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

nalistujte
stranu 21
PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

675Éå1ê$8./Ì=(þ.$
SURSUDFRYLäWĚY3URVWĚMRYĚ
9\KUD]HQRSRX]HSURRVRE\]GUDYRWQĚ
]QHYëKRGQĚQpQHERþ,'
Zkrácený pracovní úvazek.
Kontakt: 773 784 562 / email: práce@iffacility.cz
®

1FFNWåGPÊQUQD
FNGKPUQNXGPéPÊJQ\¾MQPC

5612':'-7%ª/
2QTCFGPUVXÊ<&#4/#
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

0GRNCċVGXÊEPGåOWUÊVG
7wGVąGVGCåFNWJč

www.realitypolzer.cz

6GN

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

PRODÁM

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.

Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.
774 858 723

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

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.250.000 Kč
* BYT 3+1, Okružní
1.350.000 Kč
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.450.000 Kč
* BYT 3+1, Bulharská
950.000 Kč
* RD 4+1, Čelechovice 2.280.000 Kč
* CHATA - Březský vrch 430.000 Kč
* PRONÁJ. 1+1,zahrada,PV 6.200/měs.
* PRONÁJ. 3+1,Olomouc 8.000/měs.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 490.000 Kč
* BYT 2+1, Dolní
790.000 Kč
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč
* BYT 3+1, 81 m2
1.250.000 Kč
* RD 1+1, Kostelec n/H
350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
WWW.VNB-REALITY.CZ

RD 3+1 s garáží ke kompletní rekonstrukci, v klidné a žádané lokalitě města Prostějova, podsklepený,
zahrada, vjezd. Cena 2 950 000 Kč
při rychlém jednání sleva možná.
Tel.: 608 776 089

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

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

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

Hledám ke koupi byt v Pv, větší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte!
728 318 836
Pron. byt 1+1+ balk. Ul. Šlikova,
PV. Cihla, příz., po rek. 4 500 Kč +
ink. 604 820 358

Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
kotelny) vhodná i jako sklad. Tel.:
602 532 316
Pronajmu 2+1 v PV, Olomoucká ul.,
po rekonstr. 8.000 Kč vč. ink. Kauce
8.000 Kč. 606 929 830

Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI
BIANCO s.r.o. Volejte777 551 492

Pronajmu 2+kk,3+1.723 565 897

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS

Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Pronajmu cihlový byt 2+1, ihned.
Tel.: 725 075 470

Koupím RD se zahrádkou v PV
nebo okolí do 20km. RK nevolat!
722 539 880

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761

Pronajmu byty 1+1, 45m2, zrekonstruovaný, částečně vybaven.
Cena 6 500 Kč/měs.+ ink. a 2+kk,
65m2, kompletně vybavený. Cena
8 500 Kč/měs.+ink. v RD v Pv na ul.
Puškinova. Klidná lokalita. K dispozici sklep i velká zahrada za domem.
Domácí mazlíček po dohodě. Možnost nastěhování ihned.
Více info na tel.: 775 650 060
petr.vencovsky@gmail.com
www.puskinova.cz

Půjčka až 50 000 Kč s nízkým úrokem, rychlé vyřízení, na ruku od
firmy DOOR FINANCIAL. Tel.:
734 152 789

Prodám nebo pronajmu dvojgaráž
(případně dvě jednotlivé garáže),
40m2(20+20m2) i pro větší auta.
Moravská ul. 20m od Sandry. Tel.:
777 011 148

Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel. 774 421 818

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

Pronájem RD v Určicích, částečně
podsklepený s bytem 2+k s užitnou
plochou 60m2(hostinecké zařízení).
Tel.: 603 832 796

Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

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 ul. Sušilova. Tel.:
732 156 999

Prodám byt 2+1, v OV, po částečné rekonstrukci. Tel.: 777 827 423 Ne RK!
Koupím byt 1+1 na A. Slavíčka ve vyšším poschodí. Tel.: 777 827 423 Ne RK!
Pronájem obchodu v centru PV, 100 m
od radnice. 724 337 984
Pronajmu byt 3+1 110m2, v činžovním
domě v klidné lokalitě PV (10min do
centra), parkování v garáži, velký sklep,
možnost využívat zahradu. Částečně
zařízený s kuch. linkou. Cena 8.000,+ inkaso (do 2tis). Tel. 775 011 885.
RK nevolat

Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice. 774 101 818

PRONAJMU zrekonstruovaný byt
3+1 Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
vč. ink./měs. 724 724 356
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Pronajmu nebytové prostory na
ul. Plumlovská vedle Úřadu práce,
po rekonstrukci. Tel.: 607 849 947

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

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062
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Prodám RD v Pv, 4+1 a 2+1 s garáží. Vhodný pro bydlení i podnikání.
Tel.: 606 953 141
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Hledáme pěkný byt 3+1 nebo
i větší, nejlépe po rekonstrukci, tel.:
774 409 430
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Pronájem nebytových prostor vhodné na kanceláře 25m2 a 15m2, Určická ul. Plně funkční soc. zařízení,
vytápění, teplá voda. 737 924 952

Prodám byt 2+1 po rekonstrukci v PV,
cihla, blízko centra. Cena: 580 000 Kč.
Spěchá. Tel.: 605 011 310

Pronájem nebytových prostor v těsné blízkosti centra města Pv. 200m2,
vč. sociálního zařízení a malé kanceláře, k dispozici od února. Tel.:
777 325 258

Prodám pozemek v Plumlově,
944m2. Atraktivní místo s výhledem na Plumlovskou přehradu
a okolí. Cena 2 200 Kč/m2. Tel.:
774 983 849

Hledám ke spolupráci spolehlivou
a samostatnou švadlenu na opravy
a úpravy oděvů. Tel.: 777 118 123
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
Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Přijmeme šatnáře do X-baru. Směny
pá + so. Tel.: 777 757 280, 721 120 292
Přijmeme: telefonisty-ky, asistenty-ky, referenty/ky, obchodní
zástupce, managera. Nabízíme výdělek od 26 000 Kč.m. firemní vůz
a benefity. Info na 731 979 998
Hledáme brigádníky na DPP na pozici pracovník novinové služby, podm.
ŘP sk.B, prac. doba Po-So: 4,00-7,00
hod. Informace na tel. č. 731 132 452
Přijmeme barmanku na noční provoz
do zavedeného baru s diskotékou.
Provoz pá-so.
Tel.: 777 757 280, 721 120 292
Restaurace Bowling Palace přijme kuchaře. Info: 728 634 274

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

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Levně doučím AJ. K maturitě, či
pracovnímu pohovoru. Od začátečníků, až po pokročilé. 734 897 730

AKCE 2+2

Přenechám zavedený bazar v Pv
včetně vybavení a zboží za odstupné 60 000 Kč. T.: 702 368 092

GRATULACE

PRO MĚSÍC ÚNOR
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*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

Dne 4. února 2014
se dožívá 75 let
pan Jaroslav DADÁK
z Dobromilic.
Do dalších let mu
přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti dcera a syn
s rodinami.

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

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a
a vyklízecí služby. Rychle, levně..
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.
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
Michal Vaněk ZEDNICTVÍ - provádí
obkladačské práce, pokládku zámk.
dlažby, opravy komín. těles a práce
menšího rozsahu. Tel.: 606 317 530,
zednictvivanek@email.cz
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804
Kominické práce a frézování zadehtovaných komínových průduchů 150 Kč/m. T.: 602 481 262

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám bodovačku na tenké plechy, přenosná. Nízká cena. Tel.:
774 730 178
Prodej vybavení hospody - baru
v PV: stoly, lavice, židle, lednice,
TV, sklo…. I jednotlivě. Prohlídka provozovny po – čt. Volat po
10.00 hod. Ceny dohodou. Tel.:
739 123 227

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 trubko
vé. Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20. století,
zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme
pouze kvalitní a hodnotné předměty,
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím svěrák, vířivou pračku Romo-combi, dveře, WC, okna, vařič,
ledničku. T.: 608 539 783

Nabízíme vyklízení domů, bytů,
pozůstalostí nebo menší stěhování
v Pv a okolí. Ceny nízké-dohodou.
Tel.: 702 368 092
Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
T.: 608 539 783
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13
Nemáte umístěné dítě v jeslích
nebo školce? Zdravotní sestra –
asistent pedagoga nabízí hlídání
a výchovu vašeho dítěte. Tel.:
777 066 157
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

rubriku vzpomínky najdete na straně 22

Hledáme ke koupi byt v Prostějově, spěchá. Tel.: 605 011 310 i SMS

Pronajmu garáž v Krasické ulici
v Prostějově. Tel.: 732 215 683

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

Na nadcházející letní sezónu přijmu
uzenáře do stánku. Praxe nutná. Tel.:
775 780 045

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
7. února v 10.00 hodin

Soutěž
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Pokračujeme! HLAVNÍ CENOU eváhej
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BUDE LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA! příleži žít
to
Velká soutěž je tady!

láka sti zís
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Jak už víte z minulého vydání, PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás zkraje roku 2014
připravil VELKOU ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ, čímž hodláme nejen podpořit pozici
časně dát
nejčtenějšího regionálního periodika, ale především ocenit věrné čtenáře a současně
u. A dnes
nejen všem předplatitelům možnost vyhrát nějakou tu zajímavou a hodnotnou cenu.
poletí
už můžeme prozradit, co čeká na trio nejúspěšnějších a nejšťastnějších! Jeden z vás p
ovolenou
u
do Řecka, druhý se proletí balonem nad Českou republikou a třetí se na řeckou dovolenou
dopraví busem! To je přece výzva, ne?!
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU je rozplánována do šesti dějství, přičemž
ných variv každém z nich najdete tři otázky. Vaším úkolem bude správně vybrat z nabízených
vě na vás
ant, odpovědi doručit jakýmkoliv způsobem do redakce a pak čekat, zda-li se právě
vanáct) bodíků. Tři z vás, kteří jich posbírají
usměje to štěstíčko. V každém kole můžete získat maximálně šest (předplatitelé dvanáct)
osování.
nejvíc, se mohou těšit na hodnotné ceny. V případě bodové rovnosti proběhne slosování.
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.
Těmi, jak už zaznělo, budou LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA v hodnotě 10 000 Kč, LET BALONEM v hodnotě 7 200 Kč nebo AUTOBUSOVÝ
ZÁJEZ DO ŘECKA v hodnotě 5 000 Kč. A to není všechno, i další v pořadí se mohou těšit na zajímavé výhry...
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 jsou například LETECKÝ či AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD do Řecka, LET BALÓNEM, permanentní vstupenky na bazén či saunu do
ý lázní v Prostějově, ŽEHLÍCÍ PRKNO, značková vína, SPORTOVNÍ BATOHY, tenisové zboží, SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA,
Městských
hodnot
hodnotné KOSMETICKÉ BALÍČKY, permanentky na bowling i předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Plavat bude Marie Procházková z Krasic
Z
Í
V
:
K. KOLO Vyhrajte DESET HODIN DO SAUNY a něco pro relax k tomu VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má za sebou první kolo, které pro2

Již v prvním kole čtenářské soutěže jste měli možnost získat několik soutěžních bodů, aby jste byli hlavní výhře
o něco blíže a mohli se tak o něco více těšit na nějaké to překvapení. Nejinak tomu bude i ve druhém dějství,
v jehož rámci za vámi přicházíme s trojicí dalších otázek.
V úvodním kole kvízu jsme zabrousili do redakční historie, k současné politické garnituře i do hluboké minulosti
našeho města a i nyní se pohybujeme v obdobných sférách našeho města. V příštích kláních ale můžete čekat
také otázky ze sportu, kultury či zajímavých pikantérií ze života města.
V průběhu dalších kol soutěže očekávejte i bonusové otázky, které vám pomohou dohnat případnou ztrátu či
být definitivně ve vedení.
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové zvýhodnění.

1. Který den vychází
Prostějovský Večerník?
váte
získá
a) středa
b) pátek
c) pondělí
Správbod
né odpo2. Od kterého roku je historické jádro
vědi, nebo třeměsta městskou památkovou zónou?te
ba jen tipy nám zasívá
získá
a) 1995
lejte na e-mailovou adresu:
b) 2000
souteze@vecernikpv.cz, či telec) 1990
body
fonujte na 582 333 433. Svůj anketní
3. Kolik obyvatel žilo
lístek můžete také donést přímo do redakce
v Prostějově ke dni 1.1.2013?
v Olomoucké ulici, či jej poslat poštou na známou
váte
a) 44 330
adresu. Čas na to máte do čtvrtku 6. února 2014. Jména
získá
b) 62 450
trojice výherců ze druhého dějství zveřejníme v příštím vydání,
c) 25 780
které vyjde v pondělí 10. února 2014.
body

TŘI OTÁZKY PRO
2. KOLO:
3

2

Ve druhém kole soutěže můžete vyhrát ...
1. cena: V.I.P. permanentní vstupenka na
10 hodin do páry/sauny Městských lázní
v Prostějově plus 2 polštářky
2. cena: balíček od salonu NAISY
3. cena: triko

1. místo - MARIE PROCHÁZKOVÁ,
KRASICKÁ 43, PROSTĚJOV
s 12body, která vyhrává V.I.P. permanentní vstupenku na 10 hodin do bazénu
Městských lázní v Prostějově plus půlroční předplatné Večerníku

Tudíž, neváhejte a soutěžte. V každém kole máte možnost vyhrát velmi zajímavé ceny,
které pro vás máme v redakci připraveny a na konci můžete letět do Řecka
či jen tak balónem. Takže, s chutí do toho!

1

běhlo více než úspěšně. Všechny podmínky soutěžního řádu a pravidla
naplnilo hned 117 soutěžících, z nichž se nám v úvodním dějství sešlo
hned osm soutěžících s nejvíce body. A jak jistě všichni víte, v každém
z jednotlivých klání jsou volná pouze tři výherní místa, načež tedy došlo
ke slosování. Z osudí byli rukou šéfredaktora Petra Kozáka vylosováni...

2.místo - MACKOVI,
SÍDL. SPORT 793, KOSTELEC na Hané
taktéž s 12 body, kteří vyhrávají knihu s recepty od Dr. Oetkera, dva polštářky,
triko a zástěru.

3.místo - JIŘÍ VÍTEK,
ŽERANOVSKÁ 23, PROSTĚJOV
opět s 12 body, který vyhrává značkové víno.

O 4. až 8. místo se podělili:
Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov * Lenka Szabó, Mlýnská 38, Prostějov
* Libor Buřt, Určice 445 * Miroslava Vyroubalová, Sídl. Svobody 5/12, Prostějov * Josef Grepl, Hrochov 30, Suchdol u Pv.
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.
Už příště přineseme první průběžné pořadí po druhém kole!

Správné řešení z 1. kola:
1. Kde jste mohli najít třetí sídlo redakce Prostějovského Večerníku?
c) Budovcova ulice
2. Jak se jmenuje primátor statutárního města Prostějova?
a) Miroslav Pišťák
3. Kdo byl stavitelem Národního domu v Prostějově?
a) Otakar Pokorný

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

Vzpomínky, fotbal
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VZPOMÍNKY

Fotbalisté „eskáčka“ prohráli i druhé přípravné utkání,

tentokrát na půdě druholigového Frýdku-Místku
„Herní projev se ale výrazně zlepšil,“ pochvalovali si trenéři

Dne 7. února 2014
tiše opustil můj bratr, pan
Dušan FROHN ml.,
vzpomíná
sestra Erika s rodinou.

Dne 5. února
a 1. března 2014
by se dožili 100 let manželé
František a Zdeňka
JANĚKOVI
z Prostějova.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

Čas letí, bolest zůstává…

Dne 8. února 2014
uplyne 20 let, kdy nás opustil
můj drahý manžel,
náš tatínek a dědeček pan
Jan VAŘEKA.

Dne 7. února 2014
vzpomeneme
4. výročí úmrtí pana
Jana MAREŠE
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Dne 5. února 2014
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí pana
Zdeňka HOŠŤÁLKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Dne 8. února 2014
by se dožila 70 let paní
Marie HALUZOVÁ
z Držovic.
Vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Orlová/tok - Původně plánované přípravné utkání se
vzhledem ke specifickému
lokálnímu klimatu ve Frýdku-Místku, kde i přes oblevu
zamrzla umělá tráva, konalo
v náhradním čase i místě.
Oba týmy nakonec hostila
neutrální „umělka“ v Orlové
a samotný výkop se z desáté
posunul až na půlhodinu
po poledni. Stejně jako
počasí byl oproti minulému
týdnu diametrálně odlišný
herní projev prostějovského
„eskáčka“, které prohrálo až
sporným gólem v poslední
minutě... Večerník byl u zápasu přítomen.
Do Orlové odjel lehce
pozměněný kádr 1.SK. Generální sportovní manažer
a trenér Jura měl už k dispozici
novou posilu Jirouše, naopak
chyběli Mazouch s Petrželou.
Potěšitelné bylo, že po zdravotních trablech se do brány
vrátil Kofroň, který odchytal
druhý poločas. Rozestavení
základní jedenáctky navíc
skýtalo určitá překvapení –
na pravém beku se objevil
záložník Pančochář, na levém
okraji zálohy nastoupil Krč
a vepředu dvojice Machálek Jirouš. „Pančocháře na místě
pravého beka testujeme s tím,
že pokud se zde osvědčí, nastupoval by tak pravidelně,“
prozradil Večerníku novou
taktickou variantu Jura.
Obě mužstva začala se
zabezpečenou obranou do
té míry, že se v obou

MFK Frýdek-Místek
1. SK Prostějov

1:0
(0:0)

Branka: 89. Staško. Žlutá karta: Fládr.

Sestava MFK Frýdek-Místek:
Prepsl (46. Szököly) - Švrček, Cigánek (46. Žídek), Literák, Palko - Byrtus, Talián (46. Uvíra), Zapalač, Makowski (68. Juřica) - H. Prokeš (46. Kovařík), Staško.
Trenér: Milan Duhan.
Sestava Uničova:
Bureš (46. Kofroň) - Krejčíř (55. Rus), P. Hloch, Pavlík, Pančochář (68. Studený) - Krč, Zelenka (55. Fládr), Soušek, Hirsch
(77. M. Hloch) - T. Machálek (68. M. Machálek), Jirouš (61.
Zatloukal). Trenér: František Jura.

Tudy neprojdeš! Někdejšího špílmachra z Ligy mistrů Lukáše
Zelenku frýdecko-místecká obrana nešetřila Foto: T. Kaláb
šestnáctkách výrazné šance
téměř neurodily. Druholigový
Frýdek-Místek měl sice optickou převahu, tu vyjadřoval
ale pouze narůstající počet
rohových kopů, které gólman
Bureš ve spolupráci s obranou jistě odvracel. Dopředu
se tlačili Jirouš s Machálkem,
prvně jmenovaný doplácel na
svérázné mávání ofsajdů místním asistentem... Jak se dalo
očekávat, v práci „ve výškách“
byl nový forvard bezchybný.
V 25. minutě zatočil přímý
kop zleva do šibenice Zelenka,
brankář Severomoravanů jej
vyboxoval na roh. Pavlík, který
jistě dirigoval obranu a byl
zcela jasně nejlepším hráčem
Prostějova, z podobné situace
pálil mimo tři tyče. A tak asi
největší gólovou příležitost vypracoval těsně před přestávkou
Zelenka Jiroušovi, který se
prohnal po levé straně, střelu
z úhlu ale gólman Prepsl kryl.

Ve druhém poločase střídali
postupně mladí hráči, na
disciplinované hře to ale
nebylo znát. Po hodině hry
se pěkně před šestnáctkou
uvolnil Pančochář, ale mířil
nad. Na druhé straně byl před
Kofroněm agilní především
Staško, ale bez efektu. A tak
přišla 89. minuta, Švrčkův centr
zprava a sporný souboj Staška
s obráncem Pavlem Hlochem,
po němž prostějovský stoper
skončil na trávníku a míč po
hlavičce za Kofroňovými
zády. „Myslel jsem, že to
Hlošák má, ale najednou ležel
na zemi a s hlavičkou zblízka
se už nedalo nic dělat,“ líčil
po zápase Kofroň. „Když jsem
reklamoval u sudího útočný
faul, prý se díval do rohu, a nic
neviděl,“ krčil rameny. Zanedlouho poté rozhodčí odpískal
konec tohoto sice herně povedeného, byť směrem dopředu,
tak trochu jalového zápasu.

Večerník ovšem bezprostředně
po závěrečném hvizdu zajímaly
první dojmy Martina Jirouše
v prostějovském dresu: „Byl
to takový typický zápas na
´umělce´, víc bojovný než fotbalový,“ oddechoval kmenový
útočník pražské Sparty (exkluzivní rozhovor najdete na straně
32 dnešního vydání - pozn.
red.) Spokojen s výkonem byl

také Josef Pančochář. „Na nové
pozici jsem se cítil dobře, byť
ještě některé potřebné reakce
nemám
zautomatizovány.
Uvidím, jestli se na tomto postu
usadím trvaleji,“ přemítal pro
Večerník „Panča“. Vzhledem
k pochvalnému hodnocení
trenéra Jury je tato varianta
pro jarní část MSFL docela
pravděpodobná.

Roman POPELKA
- asistent trenéra 1. SK Prostějov:

„Utkání se hrálo za diametrálně odlišných podmínek než
v Hranicích. Podali jsme velmi zodpovědný výkon, za který je
třeba kluky pochválit. Nedařila se ale práce dopředu, do dobré
šance jsme se dostali v podstatě pouze koncem prvního poločasu.
Na druhou stranu ani soupeře jsme k ničemu vážnějšímu nepustili.
Obdržená branka v závěru sice může mrzet, ale v zápasech tohoto
typu není zas až tak podstatná.“

Tým 1. SK Prostějov odjíždí na zimní soustředění “HARDY”
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ je čeká kondiční trénink a dva zápasy
SLAVÍ
Složení 1.sk prostějov
pro soustředění v ústí nad orlicí
ŠEDESÁTKU

Prostějov/tok - Ve středu
5. února začne další fáze zimní přípravy prostějovského
účastníka Moravskoslezské
fotbalové ligy. Po trénincích na domácí „umělce“
a v tělocvičně odjíždí mužstvo
na kondiční soustředění do
Ústí nad Orlicí.
Tamní sportovní areál Tichá
Orlice vyzkoušeli už v červenci a se zázemím byl generální sportovní manažer
klubu a hlavní trenér „A“týmu František Jura natolik
spokojen, že se tam uchýlí
i v zimních podmínkách.
„K dispozici máme hřiště, posilovnu, halu a velmi dobré podmínky k regeneraci,“ připomněl
potřebné možnosti Jura s tím, že
na soustředění odjede kompletní kádr. „Chybět by snad neměl
vůbec nikdo,“ doplnil.

Žádná dovolená to samozřejmě nebude, harmonogram je nabitý do poslední
minutky. Od středy do soboty
hráče čeká dvou až třífázový
trénink a k tomu jsou na programu dva přípravné zápasy
s Jiskrou Ústí nad Orlicí
a Letohradem. Oba soupeři
se rekrutují z české divizní
skupiny „C“, kde patří po
podzimní polovině odehraných zápasů k průměru
tabulky. Zvláště domácí
Jiskra se ale v úvodu sezóny pohybovala na špici
tabulky, během podzimu
jí ale začal docházet dech
a dvaadvacet bodů stačilo
pouze na sedmé místo.
Téměř třicítka vstřelených
gólů ale svědčí o dobrém
střeleckém
potenciálu,
který může prověřit míru

Zdeněk Kofroň

Brankáři:
Tomáš Bureš

Pavel Krejčíř
Martin Soušek

Obránci:
Aleš Rus
Filip Sudený

Pavel Hloch
Petr Pavlík

Záložníci:
Josef Pančochář
Martin Hirsch

Lukáš Zelenka
Tomáš Mazouch

Lukáš Petržela
Zdeněk Fládr
Útočníci:
Tomáš Zatloukal
Martin Jirouš

Tomáš Machálek
Milan Machálek

zlepšení zatím poněkud
prostupné prostějovské defenzivy.
Zatímco s Jiskrou sehraje
„eskáčko“ utkání ještě ve

Aleš Krč

středu 5. února od 18 hodin,
s Letohradem bude naopak
soustředění končit, druhý
„přátelák“ má výkop v sobotu 8. února v 16:30 hodin.

Okresní fotbalový svaz ve spolupráci s komisí rozhodčích
blahopřeje k významnému
životnímu jubileu 60 let panu
Jaroslavu Milarovi (Hardymu) a zároveň mu děkuje za
dlouholetou práci ve funkci
fotbalového rozhodčího.
Stále působí ve funkci krajského rozhodčího. Aktivně
se podílí na vzdělávání perspektivních rozhodčích na
okrese, kde jim předává
dlouholeté zkušenosti.
Než začal vykonávat nelehkou funkci rozhodčího, hrával
ve více fotbalových klubech
na okrese, zejména v Pivíně.

Fotbal: Druholigové kluby odmítly rozdělení soutěže
„Vím o tom, bylo to ale
teprve první jednání na
půdě Ligového shromáždění. Je to pro mě zklamání, pořád si ale myslím, že to
není konečné rozhodnutí a bude se napříč kluby jednat
dál,“ sdělil k tomu smutným hlasem generální sportovní manažer (GSM) prostějovského „eskáčka“ František
Jura.
Osobně očekává, že na půdě Ligového shromáždění
by se stejné téma mohlo znovu objevit někdy na jaře
tohoto roku a že svitne naděje tomu, aby se splnila
hlavní podmínka, kterou prostějovský oddíl podmiňuje postup z MSFL výš. „Buď to bude, nebo nebude.
My bychom to každopádně chtěli,“ doplnil.

Současný systém vyhovuje zejména českým klubům,
těch je v šestnáctičlenné soutěži aktuálně hned dvanáct.
A Moravu zastupují pouze Zlín, Karviná a nováčci Třinec s Frýdkem-Místkem.
„Pro Čechy je to velká výhoda a věděli jsme, že to budou
bránit. Inovace by byla lepší pro Moravu, která by měla
každým rokem garantovaného jednoho postupujícího
do první ligy,“ zmínil Jura podstatný rozdíl mezi oběma
variantami.
A co by tedy mohlo změnit názor většiny? „Nevím
v jakém horizontu, ale předpokládám, že i české kluby přesvědčí ekonomická situace. Je to těžká doba pro
všechny,“ věří GSM 1.SK Prostějov ve snížení výdajů
přikloněním se k reformnímu návrhu.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
PRO OBJEDNÁVKU
T
HRÁ
Y
V
E
T
E
Ž
PŘEDPLATNÉHO
MŮ
D
Z
JE
Á
Z
volejte: 582 333 433,
Ý
K
C
E
LET
ppište: inzerce@vecernikpv.cz
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nalistujte stranu 21
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Anketa „Nejlepší Sportovec Olomouckého kraje za rok 2013“ poznala své laureáty v Moravském divadle v Olomouci

BERDYCH JE TAKOVÝM KARLEM GOTTEM, HLAVNÍ TROFEJ VYHRÁL POSEDMÉ
Mezi kolektivy uspěly prostějovské volejbalistky a nejlepším trenérem se stal Jaroslav Navrátil

Již posedmé v třináctileté historii vyhrál prostějovský tenista Tomáš
Berdych anketu „Nejlepší sportovec Olomouckého kraje“. Tentokrát
se tak stalo za rok 2013 a za sebou nechal oddílovou kolegyni
z TK Agrofert Petru Kvitovou, olomouckého kanoistu Tomáše
Slováka i dvě ženy z hanácké metropole, Petru Kamínkovou a Barboru Raníkovou.
Mezi týmy kralovaly opět volejbalistky Prostějova putovaly ještě ceny pro „Nejlepšího
trenéra“, již uzmul tenisový guru Jaroslav Navrátil, a také pro „Nejlepšího handicapovaného sportovce“, kterým se stal orientační běžec SK Prostějov Pavel Dudík.
Zajímavostí letošního ročníku se stalo ocenění „Cena Olomouckého kraje“, pro níž
si přišel momentálně nejpopulárnější fotbalový kouč v České republice Pavel Vrba.
Rodák z Přerova si během své kariéry zahrál i za Prostějov. Úterní večer v Moravském
divadle v Olomouci neměl pod taktovkou marketingové společnosti TK PLUS ve spolupráci s vedením Olomouckého kraje sebemenší chybičku. Moderátorského postu
se znovu chopil Petr Salava, o zábavu se staraly písničky Vašo Patejdla.
Olomouc/lv, pk
Hlavní trofej předal osmadvacetiletému
tenistovi
muž
nejpovolanější, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Tomáš Berdych tímto úspěchem
posvětil další úspěšnou sezonu,
v níž se počtvrté v kariéře probojoval na Turnaj mistrů a rok zakončil
na sedmé pozici světového
žebříčku. Dlouholetý hráč elitní
světové desítky navíc výrazně pomohl českému týmu v obhajobě
Davisova poháru. „Je to příjemný
pocit,“ říkal přímo na pódiu hráč
prostějovského TK Agrofert,
jehož moderátor Salava označil za
takového Karla Gotta této ankety...

Berdych v hlasování vyhrál
s náskokem 94 bodů před
druhou Petrou Kvitovou. Ta jako
jedna z mála nemohla být přímo v
Moravském divadle při předávání
cen, protože je na turnaji v Paříži.
„Druhé místo Petru potěšilo,“ uvedl bratr Libor, který přebíral cenu.
Na třetí příčce skončil kanoista
Tomáš Slovák, mistr světa ve sjezdu na divoké vodě.
Kolektivům
dominovaly
volejbalistky VK Agel Prostějov,
za které přebral cenu trenér
Miroslav Čada a nahrávačka
Pavla Vincourová. „Doma jsme
opět vyhráli všechny trofeje
a postoupili do čtvrtfinále evropského poháru. To zřejmě rozhodlo

o našem vítězství,“ poznamenal
s úsměvem lodivod „Agelek“
Miroslav Čada. Jeho svěřenkyně
za sebou nechali jak olomoucké
kanoisty, tak i házenkáře Hranic
na Moravě.
Kategorii „Nejlepší trenér“
ovládl Jaroslav Navrátil, tenisový kouč TK AGROFERT
Prostějov. Na druhé příčce
skončil Lubomír Krejčíř, dlouholetý házenkářský lodivod DHK
ZORA Olomouc a třetí příčku
obsadil Robert Knebel, jenž vede
kanoisty SK UP Olomouc.
Nejlepším juniorem byl vyhlášen
olomoucký sprinter Adam Röder,
velký talent české atletiky. Za sebou nechal kanoistu SK UP Olo-

BYLI JSME
U TOHO!

Pěkně pohromadě. Jeviště Moravského divadla hostilo třináctý ročník ankety "Nejlepší sportovec Olomouckého kraje za rok 2013".
Společný snímek po skončení je tradiční památkou pro všechny zúčastněné.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
mouc Adama Neuberta a epochální úspěch „Adamů“ dokončil ten
třetí, běžec na lyžích Adam Fellner
z Fenix Ski Team Jeseník.
Juniorským týmům vévodily starší
dorostenky DHK Zora Olomouc,
české mistryně ve své kategorii,
které za sebou nechaly jak mistrovské týmy prostějovského TK
Agrofert, tak i judisty z Olomouce.

Ceny byly uděleny také handicapovaným sportovcům. Nejlepší ženou se stala Tereza Komochová, lyžařka SK Skivelo
neslyšících Olomouc a cenu
mezi muži přebral orientační
běžec SK Prostějov Petr Dudík.
Oba sportovci současně od
spolupořádající TK PLUS
převzali šek na pět tisíc korun.

„Třeba mě někdo překoná,“ Ankety bez oceněných jsou smutné:
usmíval se vítěz T. Berdych V Olomouckém kraji to neplatí
Olomouc - Úspěšného
tenistu Tomáše Berdycha
v průběhu předávání cen
nejlepším sportovcům
Olomouckého kraje přirovnal moderátor Petr Salava
ke Karlu Gottovi. Stejně jako
populární zpěvák Berdych
sbírá jedno vítězství v anketě za druhým. V Moravském
divadle v Olomouci převzal
Berdych sedmou trofej pro
vítěze v kategorii jednotlivců.

Ladislav Valný
Vyhrál jste víc než polovinu
dosavadních ročníků. My-slíte si, že někdo tuto bilanci
překoná?
„Vždycky se může najít někdo, kdo
vítězství získá víc. Třeba se najdou
mladí sportovci, kteří na to budou
mít dost času. Taky se může stát, že
ještě nějaké prvenství přidám.“
Jak si ceníte takové ceny?
„Podobných cen si všichni
sportovci váží. Připomínají předcházející úspěchy. Každý rád vyhrává

Fotoreportáž
Odměna. Trenérem
roku byl vyhlášený
nehrající kapitán daviscupového týmu České
repuliky a TK Agrofert
Prostějov Jaroslav Navrátil. S oběma týmy
dosáhl na ty nejvyšší
pozice, když slavil obhajobu jak v Davisově
poháru, tak i v extralize
smíšených družstev.
Cena byla pro Navrátila i malou náplastí za
zmeškané finále ze
zdravotních důvodů.

a to se netýká jenom zápasů, ale i podobných anket. Cena pro nejlepšího
sportovce Olomouckého kraje mě
těší. Konkurence byla velká.“
Slavnostní večer proběhl
krátce po vašem návratu
z Australian Open. Už přebolela semifinálová porážka s Wawrinkou?
„Každá porážka bolí. Pochopitelně
mě mrzí, jak to utkání dopadlo.
Grandslamové finále bylo hodně
blízko. Ale už na to nemyslím.
Přijdou další turnaje a další šance.
A třeba to někdy vyjde lépe.“
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3x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Nejlepší tým. Cenu pro nejlepší kolektiv převzali od Došlo i na písničky. Kulturní program v průběhu slavkrajského náměstka Michaela Fischera volejbalový trenér nostního večera obstaral Vašo Patejdl, který zaplněnému
sálu zazpíval pár hitů.
Prostějova Miroslav Čada a půvabná Pavla Vincourová.

smál se z pódia Pavel Vrba

Rodák z Přerova. Cenu Olomouckého kraje předal fotbalovému trenérovi Pavlu Vrbovi hejtman Jiří Rozbořil. Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Olomouc - Fotbalový trenér Pavel Vrba se narodil v Přerově
a do seniorského fotbalu vstoupil během svého angažmá v Prostějově. Vztah k regionu nového držitele Ceny
Olomouckého kraje je tak nepřehlédnutelný. Stejně jako skutečnost, že se nový kouč českého národního týmu během posledních let stal velkou osobností českého fotbalu. Po skončení vyhlášení poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

jméno

sportovní odvětví
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
tenis
tenis
kanoistika
atletika
házená

oddíl

1.
2.
3.
4.
5.

Tomáš Berdych
Petra Kvitová
Tomáš Slovák
Petra Kamínková
Barbora Raníková

TK Agrofert Prostějov
TK Agrofert Prostějov
SK UP Olomouc
AK Olomouc
DHK ZORA Olomouc

1.
2.
3.

VK Agel Prostějov
SK UP Olomouc
T. J. Cement Hranice

1.
2.
3.

Adam Röder
Adam Neubert
Adam Fellner

1.
2.
3.

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÝ TÝM
DHK ZORA Olomouc
házená
TK AGROFERT Prostějov
tenis
Judo Klub Olomouc
judo

1.
2.
3.

Jaroslav Navrátil
Lubomír Krejčíř
Robert Knebel

1.

Pavel Dudík

1.

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ
Tereza Kmochová
lyžování
SK Skivelo neslyšících Olomouc

1.

Viktor Znojil

ČESTNÁ CENA
atletika

1.

Pavel Vrba

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
fotbal

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
volejbal
kanoistika
házená
NEJLEPŠÍ JUNIOR
atletika
kanoistika
běh na lyžích

NEJLEPŠÍ TRENÉR
tenis
házená
kanoistika

Jak
:
l
a
v
o
s
a
hl
nejlepší sportovec
1. Tomáš BERDYCH
2. Barbora RANÍKOVÁ
3. Petra KVITOVÁ

nejlepší družstvo
VK AGEL PROSTĚJOV
AK Olomouc
SK UP Olomouc
Fenix Ski Team Jeseník

nejlepší junior
Luděk HELIS

+
nejlepší juniorské družstvo
TK AGROFERT PROSTĚJOV
nejlepší trenér
Miroslav ČADA
nejlepší handicapovaný
sportovec
Pavel DUDÍK
nejlepší handicapovaná
sportovkyně
Tereza KMOCHOVÁ

TK AGROFERT Prostějov
DHK ZORA Olomouc
SK UP Olomouc

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC
orientační běh
SK Prostějov

AK Olomouc

Překvapilo vás, že jste dostal
Cenu Olomouckého kraje?
„Musím přiznat, že něco takového
jsem nečekal. Řada lidí ale zřejmě
zaznamenala, že jsem se vrátil
do Přerova, a možná i proto si na
mě pořadatelé vzpomenuli, i když
jsem byl v poslední době spojený
především s působením v Plzni.
Potěšil vás zájem pořadatelů?
„Tohoto ocenění si opravdu
moc vážím. Přestože jsem na úspěchy dosáhl jinde. Každého potěší,
když je za svoji práci oceněný.“

INZERCE

...j
...ještě
..jj

Charita nescházela. Marketingová společnost TK PLUS nezapomíná na pomoc těm, co to nejvíce potřebují. V letošním roce
rozdala během celého večera 80 tisíc korun. Desetitisícovými šeky
potěšila i vítěze v kategoriích handicapovaných sportovců. Za spoluorganizátory gratulovali vítězům Petra Černošková (úplně vlevo)
a Petr Chytil.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

tu, nebo koulaře Ladislava Prášila.
V závěru večera byly předány
také šeky podporující nadějné
jednotlivce a tělesně postižené
sportovce. Finanční podporu získala atletka Natálie Durčáková
a judista David Klammert (po
pěti tisících) a klub sportovních
střelců SK TPS Olomouc, který
obdržel částku 50 000 korun.

„Budete se mnou muset počítat,“

Ladislav Valný

Výsledky ankety „Nejlepší sportovec Olomouckého kraje 2013“
pořadí

Olomouc/lv - Od prvního ročníku ankety Nejlepší sportovec Olomouckého kraje je spolupořadatelem slavnostního večera marketingová společnost TK PLUS Prostějov. Díky zkušenostem a kontaktům
této úspěšné firmy si pro cenu každoročně přichází většina vyhlášených
sportovců. Letošní rok nebyl výjimkou. Na pódiu chyběla pouze Petra
Kvitová a Tereza Kmochová.
„Vždy se snažíme, abychom měli přímo na akci co největší počet oceněných. Bez nich to nemá patřičnou úroveň. Na přelomu roku jsem
byl na podobných anketách a chybělo třeba šest z deseti oceněných
sportovců, což je smutné,“ svěřil se Večerníku Miroslav Černošek, spolumajitel TK PLUS.
Také z tohoto důvodu byl slavnostní večer naplánovaný na lednový termín,
kdy se v Ostravě daviscupový tým připravoval na utkání prvního kola proti
Nizozemí. Jedna z jeho opor Tomáš Berdych byl velkým favoritem na vítězství v anketě a pořadatelé jej do Olomouce přivezli. „Největší hvězda večera byla na pódiu, takže můžeme být spokojeni,“ poznamenal Černošek.

V průběhu slavnostního večera,
který moderoval Petr Salava
a o kulturní program se postaral
Vašo Patejdl, se udělovala také
čestná ocenění. Cenu Olomouckého kraje získal trenér fotbalové
reprezentace Pavel Vrba pocházející
z Přerova. Čestnou cenu obdržel
atletický trenér Viktor Znojil, který
v kariéře vedl diskaře Gejzu Valen-

Působíte jako trenér. Chtěl
jste vždy dělat toto povolání?
„Když děláte nějaký sport, tak vás napadne, že se mu budete věnovat i po
skončení kariéry. U mě to nebylo jiné.
Myslím, že to dopadlo docela dobře.“
S Olomouckým krajem budete nyní spojený přes Karla Brücknera. Co od této spolupráce očekáváte?
„Dlouhé hodiny debat. S Karlem
Brücknerem to ani jinak nejde...
(úsměv) Všechno se točí kolem fotbalu. Už máme pár hodin za sebou
a další přijdou. Doufám, že to bude
ku prospěchu českého nároďáku.“

Fotbal Extra – 8. 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
píše další díly i seriál Prostějovského Večerníku ohlížející se za
podzimním děním na zelených trávnících. Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci mají před sebou stále ještě přibližně dvouměsíční pauzu, než se okresní, krajské či v případě Určic a 1.SK
Prostějov ještě vyšší fotbalové soutěže opět rozjedou. A tento
čas si mohou vyplnit třeba listováním Večerníku. Po úvodní
rekapitulaci mužských i mládežnických soutěží, hodnocení
podzimu kosteleckých fotbalistek a mužů 1.SK Prostějov dostal na konci uplynulého roku prostor divizní nováček TJ Sokol
Určice. Po něm se pod drobnohled dostala dvojice regionálních zástupců v krajském přeboru, kdy nejprve tato dvoustrana
patřila Kralicím na Hané, a poté se dostalo i na Sokol Konice.
Minule jsme zabrousili do I.A třídy Olomouckého KFS, kde
Prostějovsko zastupovala původně čtveřice celků, po odhlášení Konice „B“ pak pouze trojice Klenovice na Hané, Čechovice
a Haná Prostějov.
Nyní nastal čas ohlédnout se za podzimní částí I.B třídy
Olomouckého krajského fotbalového svazu, kde reprezentuje
Prostějovsko hned osmička mužstev. V tomto vydání dostává
prostor trojice nejlepších - Pivín, Lipová, Vrchoslavice, příště
dojde řada na zbývající pětici Kostelec na Hané, Mostkovice,
Plumlov, Nezamyslice a Hvozd.
Po rekapitulaci dění v nejnižší z mužských krajských soutěží se
dočkají rovněž účastníci soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
Texty a foto: Jiří Možný

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

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

Mužstvo
TJ Sokol v Pivíně
SK Lipová
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Radslavice
TJ FC Kostelec na Hané
FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Mostkovice
Tatran Všechovice
FK Brodek u Přerova
TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“

12. TJ Sokol Tovačov
13. TJ Sokol Horní Moštěnice
14. TJ Haná Nezamyslice

TABULKA DOMA:
1. Pivín
8 61 1
2. Býškovice
8 60 2
3. Lipová
8 52 1
4. Vrchoslavice
7 51 1
5. Mostkovice
7 51 1
6. Radslavice
7 51 1
7. Všechovice
7 50 2
8. Brodek
7 42 1
9. Plumlov
8 42 2
10. Kostelec
8 41 3
11. Tovačov
8 34 1
12. Horní Moštěnice 8 4 1 3
13. Kojetín „B“
7 40 3
14. Nezamyslice
7 31 3

16:6
17:11
18:6
23:9
21:9
13:9
24:15
21:10
14:15
15:9
16:11
10:13
12:7
13:11

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

R
1
2
1
1
4
1
3
3
3
3
2

15 4
15 5
15 3

19
18
17
16
16
16
15
14
14
13
13
13
12
10

P
5
5
6
6
5
7
6
6
6
6
7

S
32:21
29:21
45:33
22:24
25:17
23:30
31:26
33:30
30:27
24:34
23:22

B
28
26
25
25
22
22
21
21
21
21
20

+/(4)
(2)
(4)
(4)
(-2)
(-2)
(0)
(0)
(0)
(-3)
(-1)

7 4 21:21 19 (-5)
1 9 13:29 16 (-8)
2 10 23:39 11 (-10)

TABULKA VENKU:
1. Kostelec
2. Pivín
3. Vrchoslavice
4. Lipová
5. Radslavice
6. Kojetín „B“
7. Brodek
8. Plumlov
9. Tovačov
10. Všechovice
11. Mostkovice
12. Býškovice
13. Horní Moštěnice
14. Nezamyslice

7
7
8
7
8
8
8
7
7
8
8
7
7
8

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

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

2
4
5
4
5
4
5
4
3
4
5
5
6
7

10:8
16:15
22:24
11:15
9:15
11:15
9:17
10:19
5:10
9:15
10:17
6:19
3:16
10:28

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

Statistiky I.B třídy, skupiny „A“ O KFS

Nejlepší střelci:
17 – Marek Přikryl (Všechovice), 12 – Aleš Holub (Vrchoslavice), 11
– Martin Lacina (Vrchoslavice), 9 – Václav Dadák (Mostkovice),
8 – Martin Dostál (Lipová), Jaromír Vymětal (Kojetín „B“), 7 – Adam
Hladký (Plumlov), Svatopluk Bukovec (Tovačov), 6 – Petr Bross
(Lipová), Jiří Přidal (Nezamyslice), Roman Labounek (Pivín), Jiří
Dolák (Radslavice).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – Michal Tomek (Kojetín „B“), František Rada (Radslavice), 4 – Jaroslav Novák (Pivín), Martin Lukáš (Mostkovice), 3 – Marian Jurčík
(Vrchoslavice), Petr Števula (Lipová), Ladislav Kundrát (Horní Moštěnice), Radek Janalík (Tovačov), 2 – Lukáš Menšík (Kostelec na Hané),
Patrik Huňka (Brodek u Přerova), 1 – mj. Stanislav Filka (Pivín), Daniel
Simandl (Pivín).

Nejvíce odehraných minut:
1350 – Jakub Martinec (Pivín), Petr Števula, Pavel Růžička (oba Lipová), Lukáš Menšík (Kostelec na Hané), Ondřej Milar (Mostkovice),
Vladimír Fialka (Nezamyslice), Adam Hladký (Plumlov), František
Rada (Radslavice), Marek Přikryl, Jan Březík (oba Všechovice), Michal
Bělaška (Kojetín „B“), Martin Ludva, Tomáš Mezulianík, Radek Janalík
(všichni Tovačov) 1347 – Radek Hanák (Mostkovice), 1345 – Dalibor
Zich (Radslavice), 1344 – Marek Začal (Kostelec na Hané), 1339 Aleš
Holub (Vrchoslavice), 1334 – Radek Švéda (Pivín).

Nejméně odehraných minut:
1 – Jiří Božek (Kostelec na Hané), 2 – Ondřej Čarný (Plumlov), 4 –
Daniel Nevrkla (Brodek u Přerova), David Svačina (Tovačov), 5 – Tomáš
Žondra (Pivín), 8 – Martin Kastner (Kostelec na Hané), Aleš Vymlátil
(Pivín), Ivo Kroupa (Mostkovice), Michal Kolařík (Plumlov), Jan Brynda (Radslavice), 11 – Josef Makoš (Pivín), Libor Ponížil (Všechovice).

Hráči s nejvíce žlutými kartami:
7 – Aleš Móri (Kostelec na Hané), Jaroslav Svozil (Pivín), Petr Ullmann (Plumlov), 6 – Tomáš Menšík (Kostelec na Hané), Vít Gajdošík
(Vrchoslavice), Jaromír odstrčil (Brodek u Přerova), Jiří Dolák, Martin Samohýl (oba Radslavice), Jan Březík, David Chlup, Radek Kozák (všichni
Všechovice).

Hráči s nejvíce červenými kartami:
1 – mj. Pavel Musil, Alois Lexa (oba Mostkovice), Martin Hon, Ondřej Chytil (oba Kostelec na Hané), Jaroslav Frýbort ml., Jiří Vláčilík
(oba Pivín), Radek Burget (Lipová).

KARETNÍ TRESTY MUŽSTEV:
Radslavice
Pivín
Kostelec na Hané
Býškovice
Mostkovice

31
31
30
26
17

3
2
2
2
2

Brodek u Přerova
Horní Moštěnice
Kojetín „B“
Lipová
Všechovice

36
29
28
20
39

1
1
1
1
0

24 - 25
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Plumlov
Tovačov
Vrchoslavice
Nezamyslice

35 0
29 0
21 0
13 0
zdroj: ofisport.cz
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V I.B třídě Olomouckého KFS se sešlo hned osm týmů z Prostějovska, téměř všechny patří do lepší poloviny

Pivín překvapil všechny, Lipová s Vrchoslavicemi potvrdily výkonnost PAVEL RŮŽIČKA: „CHTĚLI BYCHOM SE UDRŽET NA ŠPICI“

Téměř
v
okresní
přebor
Prostějovska se v této sezoně
změnila „A“ skupina I.B třídy
O KFS. Sedm regionálních celků
v ní sice působilo již o ročník
dříve, tentokrát se však z průměru
přesunuly do čela. Loni v červnu
skončily nejlépe na druhém místě
Vrchoslavice a pak až pátá Lipová,
nyní je to rapidně jinak. Pivín celou soutěž vede, Lipová je druhá,
Vrchoslavice třetí, Kostelec na
Hané pátý a Mostkovice sedmé.
V „B“ skupině je pak nováček ze
Hvozdu šestý.
Největší pozornost si jednoznačně
zaslouží přerod Pivína, tedy
mužstva, které se v posledních
letech až na jednu dvě výjimky
dlouho strachovalo o záchranu.
Jen pro připomenutí, na podzim
2012 ukořistil tehdejší tým jen
devět bodů a byl předposlední
těsně před Býškovicemi, teď těch
bodů bylo více než třikrát tolik rovných osmadvacet.
Kouč Jaroslav Svozil dokázal
úspěšně nakombinovat zkušené
hráče, střední generaci i úplné
mladíky, silnou kartou pro
něj také je, že může čerpat
ze široké základny vlastních
odchovanců a není tolik závislý
na „hostovačkách“. A pohled na
mládežnické tabulky dokazuje, že
tento trend bude moci pokračovat
i v následujících letech, v Pivíně
se totiž pracuje s mládeží na-

Lipovský trenér shání velkého kanonýra, o postupu nechtěl příliš spekulovat

Derby. V „A“ skupině I.B třídy se potkává hned sedmička týmů z Prostějovska, prakticky v každém kole tak došlo na atraktivní setkání.
tolik kvalitně, že patří do čela
okresního přeboru dorostu i žáků.
Druhá Lipová a vlastně i třetí
Vrchoslavice jsou odlišnými
případy. Obě mužstva sází zejména na zkušené třicátníky, kteří
prošli vyššími soutěžemi, tomu
odpovídá i preferovaný styl hry,
který není až tolik založený na
atletických schopnostech, ale
technice a chytrosti. I takto zvolený způsob hry může být úspěšný
a navíc produktivní. To prokazují zejména Vrchoslavice, které

se téměř v každém svém utkání
pustily do ofenzivní přestřelky. S
Tovačovem a Lipovou z toho bylo
dohromady devět branek, s Brodkem u Přerova osm, s Nezamyslicemi a Mostkovicemi šest.
Zklamáním je naopak dosavadní
počítání Nezamyslic. Tým sice
povětšinou předváděl líbivý fotbal,
leč neefektivní. Výsledkem je tak
jen jedenáct bodů a již pětibodová
ztráta na předposlední Moštěnice
a hned osmibodová na dvanáctý
Tovačov. A zajímavostí také je, že

právě Tovačov prakticky každé
druhé kolo remizoval, za podzim
totiž stihl hned sedm nerozhodných výsledků.
A zbytek tabulky? Ten se bude
měnit po každém kole. Pátý
Kostelec a dvanáctý Tovačov dělí
jen tři body, od pátého po desáté
místo je šestice celků dokonce
natěsnána jen v jednom bodu.
Jednoho zástupce má Prostějovsko
rovněž v „B“ skupině, kde sestupující Protivanov nahradil FC
Hvozd. Nováček soutěže se sice

zpočátku výsledkově hledal, pak
ovšem dokázal navázat na svá
ofenzivní představení z okresního
přeboru a sedmatřicet nastřílených
branek ho vytáhlo až na šesté
místo. K prvotnímu cíli a podobě
záchrany je tak nakročeno, vždyť
na předposlední Lesnici má k dobru hned jedenáct bodů. V celé
této skupině celkově padá více
branek, naplno o tom přesvědčuje
vedoucí Maletín, jenž skóroval již
jednasedmdesátkrát a má průměr
téměř pěti gólů na zápas.

Kouč Pivína Jaroslav Svozil prozradil vítěznou skladbu:

„Na vesnici by měli tvořit gró domácí

a k nim mít tři čtyři na hostování“

Fotbalový nadšenec Jaroslav Svozil je s pivínskou kopanou spojen snad ještě pevněji než nenarozené dítě s
matkou prostřednictvím pupeční šňůry. Po letech, kdy se
opakovaně vracel na lavičku v pozici záchranáře a dokázal
se svými svěřenci zvládnout i zdánlivě neřešitelnou situaci
v podobě udržení I.B třídy, zažívá nyní pivínské „A“-mužstvo
opačný extrém. Jím vedený celek zaskočil úplně všechny
a devět výher společně s jednou remízou vyústilo v první
místo. A nebýt porážek v posledních dvou kolech, mohl být
náskok i větší než pouze dvoubodový... Co Jaroslav Svozil
prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
Podzimní část probíhajícího
ročníku 2013/2014 vám vyšla
na výbornou, s čím jste při pohledu
na sílu kádru počítal před sezonou?
„Popravdě jsem si myslel, že se dostaneme do klidného středu tabulky.
To byl také náš záměr. Nenapadlo
nás, že se dostaneme až tak navrch..
(úsměv) Ale po té sérii, která se nám
od pátého kola povedla, tak už jsem
začal věřit, že kádr je na sezonu poskládaný dobře.“
Mohlo hrát roli i to, že vás
soupeři podcenili?
„Určitě. I vstup jsme neměli nijak
dobrý. Porazili jsme sice velmi silný
Brodek u Prostějova, dostali jsme
ale čtyři góly ve Vrchoslavicích
a prohráli jsme 2:4 v Mostkovicích.
Tým začal trochu chápat filozofii,
proč tam někteří hráči jsou, začali se
tomu přizpůsobovat a úspěch z toho
vyplynul.“
V prvních čtyřech kolech jste
inkasovali hned devětkrát,
změnilo se poté něco v defenzivě?
„Na posledního jsme přesunuli Slávu
Frýborta a začali jsme znovu hrát na
tři obránce, což se osvědčilo. Sláva už
měl zkušenosti z I.A třídy z Plumlova
a začali více bránit krajní záložníci.
Naučit v této soutěži hráče posouvání,
na to není čas, nikdy se nesejde aspoň
šest základních hráčů, kteří by to měli
zvládnout. Proto jsem přistoupil ke
změně, ať hrají dva předstopeři na
hráče a jeden je odskočený vzadu.
A aby krajní záložníci byli do obrany
beci a do útoku záložníci.“
To ale musí být pro krajní
hráče hodně fyzické náročné...
„Tady se trénuje (smích). Na krajích
mám kluky, kteří jsou na tom velice
dobře. Radek Švéda šel výkonnost-

si to platí sám. Na to všichni přistoupili. Cílem celého klubu i mě je zabudovávat mladé kluky, ať se
od Svozila, Frýborta, Vláčilíka něco naučí. Jestli
starší nebudou trénovat,
tak opravdu nebudou
hrát. Opakuji to již poněkolikáté, nejde nám
o postup, žádné kroky
k posilování nečiní-

z divize a tři z Rakouska, ale je mu
jednatřicet let, pan Švéda
zaměstnal.
ho dobře zaměstnal
spokoV Pivíně je spoko
jen, cítí, že mu
důvěřují.
kluci důvěřují
příNa zimní pří
pravu nás zatím
na každý trénink
dvanáct
chodí
dvanác
mutřináct, s tím mu
sposím být spo
kojen.“

ně hodně nahoru, Šišma je na tom
fyzicky také velice dobře, stále ale
neprodává vše, co umí. To by mu byl
Pivín malý.
ý Je to levák s tvrdou ra-

„Poslední čtyři zápasy byly nosánky
trochu nahoru, je potřeba dostat kluky
na zem. Hodně jsme potřebovali facku
a je dobře, že přišla. Bez tréninku jich
budeme na jaře dostávat mnohem více.“
úspěšný pivínský trenér JAROSLAV SVOZIL
o kaňce na jinak vydařené podzimní části
nou, slušnou technikou, na tréninku
vše splní, ale v zápase je poloviční.
Možná je to hlavou, možná životosprávou. Je to ale I.B třída a kluci
z vesnice, to se dá chápat. Velký vliv
také mělo doplnění mužstva, Frýbort
se Svozilem a Labounkem jsou silná
osa, to je osa pro vyšší soutěž.“
První místo je hodně nezvyklá role pro Pivín. Jak jsou na
to hráči připraveni psychicky?
„Závěr se nám nevydařil výsledkově ani pohodou v šatně. Začalo se
to skupinkovat, je dobře, že přišla
zimní přestávka, kdy jsme si pročistili hlavy. Poslední čtyři zápasy
byly nosánky trochu nahoru, je tedy
v první řadě potřeba dostat kluky na
zem. Hodně jsme potřebovali facku
a je dobře, že přišla. Bez tréninku
jich budeme na jaře dostávat mnohem více. To je jednoduchá filozofie.
Řekli jsme si, že kdo neabsolvuje
pětasedmdesát procent tréninků, nepojede s námi na soustředění, i když

me. Nám jde o to v klidu odehrát tuto
soutěž, a kdyby přišlo právo postoupit, to ať si kluci rozhodnou sami.“
Jste vy osobně nakloněn případnému postupu výš?
„Každý postup je krásný. Já říkám,
‚zkuste si to‘. Je tam sice rozdíl
v kvalitě, nemáme ale mančaft hodně přestárlých kluků a každá soutěž
dá klukům nějaký růst. Půjdeme ale
pokorně zápas od zápasu, máme
těžký los. Jako první jedeme do Nezamyslic, které potřebují zvítězit,
mužstvo mají na záchranu. Chceme
se kvalitně připravit a uvidíme, co
z toho bude. Již nyní si ale poděkování zaslouží obecní úřad a velký
sponzor pan Švéda.“
Nebylo po podzimním úspěchu složité hráče udržet?
„S Labounkem jsme byli domluveni, je dost pracovně vytížený a chce
u nás hrát. Slávovi se v Pivíně také
líbí, hraje na postu, jenž mu vyhovuje. U Svozila máme dvě nabídky

Kádr tedy zůstane beze
změn?
„Dochází ke dvěma změnám.
Po loňské sezoně skončil Martin
Tydlačka, že už nechce trénovat
a půjde hrát maximálně za ‚béčko‘,
v zimě ale přišel, že by se chtěl
znovu probojovat do kádru, což
mě potěšilo. Naopak se budeme
muset obejít bez Martina Sedláka.
Říkám sice, ať se nikdo neschovává za učení, za práci doma, všechno se dá tréninku přizpůsobit, něco
jiného je ale právě Sedlák, jehož
čeká poslední půlrok na právech.
To plně chápu, učení bude moc.
Budeme mít ale právníka v mančaftu (úsměv).“
Kdo Sedláka nahradí?
„Počítáme právě s Martinem
Tydlačkou, postově by jim to mělo
sedět. Chceme to opět trochu předělat, to ale nebudu předbíhat. Budeme zkoušet dvě varianty, které si ale
zatím nechám pro sebe.“

Není zvykem začínat na takové úrovni s přípravou hned
v lednu. Co vás k tomu vedlo?
„Začali jsme tak brzy, protože chci
mít naběhanou hrubou přípravu, než
pojedeme od středy dvanáctého do
neděle šestnáctého března na soustředění do Boskovic. Budeme tam mít
umělku a zaměříme se čistě na herní
situace. Nejsem žádný velký zastánce
sálovky, i když ji oba moji synové
hrají, ani trénování v hale. Úterý je
čistě běžecké, ve čtvrtek tělocvična na
posilování, v pátek budeme na malém
hřišťátku a celkem dvakrát si dáme
spinning. Cílem je, aby všichni naběhali objem. Kluci zatím neremcají, jen
při běhání, to by ale bylo divné, kdyby
ne, to bych měl pocit, že jim dávám
málo (úsměv).“
Pivín se může dlouhodobě
spolehnout na kvalitní mládež, jak se s nimi pracuje v ‚áčku‘?
„S mladými? Výborně! Mám tam
teď čtyři mladé kluky, dva letos končí
v dorostu, začlenil jsem tam i šestnáctiletého Makoše, který má obrovskou
perspektivu a chce na sobě pracovat.
Nedávno takto přišli Šišma, Švéda,
Filka a stále tam mladé budu dávat.
Třeba v Tovačově jsme hráli čtvrt
hodiny před koncem 1:1, ale dal jsem
tam patnáctiletého kluka! A to jsme
ještě před třemi lety ztratili dvacet
lidí Skalky, jinak bychom mohli mít
hráčů na tři mančafty...(úsměv) Bylo
to tehdy velké oslabení, jsem rád, že
jsme to ustáli. Nelíbí se mi vesnice,
které mají osm dorostenců, tak to
zabalí. Pivín jich taky nemá dvanáct,
ale zbytek posbíral z okolních vesnic, kde dorost není. Umíme se o ně
starat, v žácích je to to stejné. Jakmile
totiž skončí mládež, je to smrt vesnice
a během pár let se to vrátí. Na vesnici
by ale měli tvořit gró domácí a k nim
mít tři čtyři na hostování, což se nám
stále daří.“
Byly výsledky znát na diváckých návštěvách?
„(úsměv) Divácké návštěvy trochu
poklesly. Vždy se chodilo hodně lidí
ze sousedních vesnic dívat radostně,
když jsme hráli o sestup, že uvidí naši
prohru. Jak se začalo dařit, tak je nebaví dívat se, jak se tady vyhrává. Teď
už chodí jen Pivíňáci. Chodilo i dvě
stě padesát lidí, teď jich přijde sto.“

V pozici hrajícího kouče prožil podzimní část skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS Pavel Růžička.
Coby hráč Lipové strávil na trávníku plný počet třináct set padesát minut a za patnáct kol zatížil konto
soupeře dvěma brankami, v roli kouče pak mužstvo
dovedl k osmi výhrám, dvěma remízám a průběžné
druhé pozici jen dva body za vedoucí Sokol Pivín.

a dostanou se ve vyšších soutěžích
do základní sestavy. Kdyby se
nedostali, otevírá se prostor pro
nás. Chtěli bychom každopádně
posílit útok o kvalitního střelce,
ale s tím má problémy každý
mančaft,“ nechtěl být zatím
konkrétnější.

„Kromě dvou domácích zápasů
ke konci sezony, kdy jsme měli
vyhrát, tak bych to hodnotil kladně.
Týkalo se to ztrát s Nezamyslicemi
a Brodkem u Přerova, kdy jsme
přišli o pět bodů. Jinak panuje spokojenost,“ mohl se osmatřicetiletý
hrající kouč s příjemnými pocity
koukat na průběžnou tabulku.
Mužstvu se na rozdíl od
předešlých let až tolik nedařilo
doma, kde dvakrát remizovalo
a jednou prohrálo, naopak venku
vybojovalo celkem devět bodů
za tři výhry. „To je změna trendu
v Lipové, podle mých tabulek jsme
nejlepším celkem na soupeřových
hřištích. Doma jsme vesměs hráli
celý zápas do plných a soupeř si
vyloženě přijel s defenzivní taktikou, přes niž jsme se nedokázali prosadit vepředu. Venku jsme naopak
hráli více zezadu a na brejky, touto
taktikou se nám podařilo zvítězit
v Kostelci, v Tovačově, v Plumlově
a ve Vrchoslavicích,“ porovnával
rozdílná vystoupení doma a venku.

Na straně příchodů by tak zatím asi měl přibýt Jiří Abrahám,
jenž se celý podzim potýkal se
zraněním. „Slíbil, že naskočí zpět,
rádi bychom ale pokračovali v hostování Petra Števuly, s nímž byla
maximální spokojenost. Podržel
tým v určitých fázích zápasu. Je
ještě mladý a může růst, pak asi
bude chtít chytat vyšší soutěž,“
pochvaloval si výkony mladého
určického gólmana, jenž čerstvě
vyšel z dorostu.
Kromě hráčského složení by
Růžička uvítal rovněž rozšíření
realizačního kádru, aby na vše
nemusel být sám a měl k sobě
i někoho, kdo by vše mohl sledovat z lavičky. „Snažíme se vymyslet nějaký systém, aby to pro
mě bylo jednodušší. U tréninků
problém není, problém je ale v
zápase. Když je potřeba najednou
zareagovat a něco vymyslet, je na
to potřeba pohled shora. Teď tak
řešíme, že by mi někdo pomáhal,“
zmínil s tím, že na podzim mu
v roli asistenta vypomáhal
František Koudelka. „Nebyl ale na
všech zápasech. Máme konkrétní
vizi, uvidíme, jak to bude fungovat na jaře,“ nechává se překvapit,
jak záměry dopadnou.
Šestadvacet podzimních bodů
a nepatrná ztráta na vedoucí

Vrchoslavice a Býškovice
dostaly šestku

Z podzimních výsledků se vyjímá
zejména skóre z Vrchoslavic,
kde Lipovští dokázali zvítězit
poměrem 6:3. „Zrovna v tomto zápase nám tam spadlo vše. Do čeho

jsme kopli, z toho byl gól. To byl
asi náš nejlepší zápas na podzim,
protože v ostatních zápasech jsme
se moc střelecky neprosadili.
Kromě dvou šestigólových přídělů
Vrchoslavicím a Býškovicím jsme
se v ostatních zápasech strašně
nadřeli na vstřelený gól,“ upozornil
na skutečnost, že ve zbývajících
třinácti duelech dosáhli hráči pouze
sedmnáct branek.
Přitom ofenziva Lipové je složená
z mnoha zkušených hráčů, kteří
prošli vyššími soutěžemi. „To ano,
ale stále nemáme klasického střelce
vepředu. Hlavně tam bychom
chtěli posílit. Typický střelec, hrotový hráč. Martin Liška a Zdeněk
Petržela odešli a přišli jsme tak
o třicet gólů na sezonu, to se
někde musí projevit,“ připomenul
Růžička velké letní oslabení.
Na podzim v útoku nastupovali
Dostál s Brossem, to ale nejsou
podle kouče typičtí zakončovatelé,
zvyklí odehrát sezonu s průměrem
jedné branky na zápas.
A je někdo takový na cestě?
Hovoří se totiž o tom, že by se
kádr mohl rozrůst hned o několik
hráčů. „Je předběžné se o tom
nyní bavit, nebudu předbíhat.
Budu chytřejší až v půlce března,
bude záležet, jestli se vytipovaní
hráči chytnou ve svých týmech

Brankaři:
1080
12
Obránci:
Stanislav FILKA
473
12
Jaroslav FRÝBORT ml. 996
12
Jakub MARTINEC
1350
15
Josef NESVADBÍK
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4
Pavel ZBOŽÍNEK
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14
Záložníci:
Jan BARTONÍK
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14
Jakub DONÁT
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8
Josef MAKOŠ
11
3
Jaroslav SVOZIL ml.
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15
David ŠIŠMA
850
14
Radek ŠVÉDA
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15
Viktor ŠVÉDA
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9
Tomáš VRBA
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15
Útočníci:
Petr FIALKA
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15
Roman LABOUNEK
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13
Martin SEDLÁK
804
14
Jiří VLÁČILÍK
1131
14
Aleš VYMLÁTIL
8
1
Tomáš ŽONDRA
5
1
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Vedoucí mužstva: Pavel SEDLÁK

Dvojrole. Pavel Růžička si během podzimní části vyzkoušel v Lipové
nejen roli hráče ale i trenéra.
příčku dává Lipové dobrou
výchozí pozici pro jarní boje.
O případném postupu se ale
Růžička zatím příliš bavit
nechtěl. „To vám řeknu až po
soutěži. Neříkám, že nechceme
vyhrát každý zápas a získat první
místo, je ale předčasné se o tom

bavit. Soutěž je vyrovnaná, každý
týden může zápas dopadnout
úplně jinak. Chtěli bychom se
samozřejmě udržet na špici, ale
uvidíme, jak to bude vypadat po
prvních zápasech. Ke konci jara
budeme chytřejší,“ nechává tuto
záležitost zatím otevřenou.

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

Vrchoslavický Roman Šmíd: „Naší prioritou je předvádět útočnou hru“
Třetí nejprostupnější obrana s celkem jednatřiceti inkasovanými brankami, ale na druhou stranu jasně nejlepší útok,
což dokládá hned čtyřiačtyřicet přesných ran. Při sledování
Vrchoslavic se tak diváci zdaleka nenudili a trenér Roman
Šmíd tudíž mohl být spokojen nejen s aktuální třetí pozicí,
ale i faktem, že se mužstvu daří předvádět ofenzivní a líbivý
fotbal. V duelech Vrchoslavic totiž padlo celkem pětasedmdesát gólů, což dělá celkový průměr pěti branek na zápas.
Daří se vám navázat na loňskou laťku a opět patříte na
absolutní špici. Užil jste si tedy podzimní část?
„Víceméně jsme spokojeni. Konkrétní cíle vytyčené nemáme, naší prioritou je předvádět útočnou hru. Radost
nám ale dělá i pozice v tabulce. Jsme
na třetím místě tři body za lídrem,
nastříleli jsme nejvíce gólů, takže
spokojenost určitě je. Nespokojen
ale můžu být s tím, že některé zápasy nám nevyšly a zbytečně jsme se
někdy trápili. Třeba hned na začátku
s Býškovicemi.“
Jste zdaleka nejofenzivnějším celkem skupiny „A“ I.B
třídy Olomouckého KFS. Cítíte
se jako Barcelona nejnižší krajské
soutěže?
„(smích). To zas až tak ne, to bych nepřeháněl, ale i starší hráči nevynechají
trénink, jsou spokojeni. Hrajeme vše
s balonem, možná i to se pak projevuje v zápasech. Jsem spokojen, když
předvádíme kombinační rychlou hru
dopředu a proměňujeme šance. Je
to I.B třída, takže nemůžu chtít, abychom z každé šance dávali gól. Ale
spokojenost je. I na horké půdě Pivína jsme ukradli tři body, čímž jsme
se na ně dotáhli. Pivín byl asi trochu
zklamaný, ale myslím si, že jsme tam

zaslouženě vyhráli. Oni měli ke konci
tlak, ale žádnou vyloženou šanci si
nevytvořili.“
Těšil jste se právě na duel
s Pivínem, jakožto nejlepším
mužstvem?
„To ne, Pivín nehraje žádný fotbal.
Lepší zápasy jsou s Lipovou, která
se snaží hrát po zemi jako my. Dobrý
zápas byl i s Tovačovem, u nich jsme
hráli 5:4. To byl na podzim jeden
z nejhezčích zápasů pro diváka.
Útočný fotbal z obou stran, padlo
hodně gólů. Tovačov mě totiž překvapil, hrál velice dobře, měli tam
mladé kluky, ale když se podívám
na tabulku, oni jsou tam dole. To mě
trochu zklamalo, myslel jsem si, že
to bude aspirant na horní příčky tabulky. Asi se nějak trápí.“
Jste výrazně překvapen, jak
se soutěž zatím vyvíjí?
„Ano. Pivín se minulý rok zachraňoval a teď vede, asi to tam trenér
Svozil vzal pevně do svých rukou...
(úsměv) Pokud se trochu trénuje
a kluci si dají říct, tak se to projeví.
Pivín od prvního kola nenechává nic náhodě, hraje s nasazením
a vrátilo se mu to formou prvního
místa. Celkově je to ale strašně vyrovnané. My jsme třetí a dali jsme
nejvíce gólů, ale u Moštěnic, které

„Hrajeme hodně dopředu, tlačíme soupeře,
dobýváme jejich tvrz. O to je jednodušší,
aby nám do brejku utekli dva hráči a dostali
se do šance. Toto jsme udělali v Pivíně...“
hlavní kouč Vrchoslavic ROMAN ŠMÍD
o příčině slabší defenzivy

jsou předposlední, jsme prohráli.
Tam jsem byl trochu zklamaný,
hráli jsme špatně.“
Jak naopak hodnotíte defenzivu, která je zatím třetí nejprůchodnější?
„Je přirozené, že každé mužstvo,
které útočí, je zranitelné v obraně.
Hlavně ve Vrchoslavicích, kde
ve středu pole máme starší hráče.
Není nic jednoduchého běhat devadesát minut a po ztrátě míče se
rychle vrátit do pozic, to nezvládnou ani mladší hráči. Hrajeme
hodně dopředu, tlačíme soupeře,
dobýváme jejich tvrz. O to je jednodušší, aby nám do brejku utekli dva hráči a dostali se do šance.
Toto jsme udělali a praktikovali v
Pivíně, kdy jsme se zatáhli a hráli
jsme hodně z brejků. Potýkali jsme
se totiž se zraněními a udělali jsme
to z nouze.“
Na podzim jste k jednomu zápasu museli nastoupit bez gólmana. Může se to přihodit i na jaře?
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SK LIPOVÁ – HRÁČSKÉ STATISTIKY::

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
nalistujte stranu 21

TJ SOKOL V PIVÍNĚ – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Jaroslav NOVÁK

Hledá se asistent

MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA

TÝMOVÉ STATISTKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ

„Doufám, že ne, už by se to nemělo
přihodit. Máme tam Mariana Jurčíka
a Jirka Loučka by měl pravděpodobně přijít na hostování. Na podzim si
ho Chropyně stáhla, protože měla jen
jednoho gólmana.“
Za celý podzim jste doma
prohráli pouze jednou, a sice
v přestřelce s Lipovou.
„To se zrodil hodně divoký výsledek
a pykali jsme za chyby, které jsme
udělali. Do dvacáté minuty jsme prohrávali 0:2 úplně zbytečně, druhou
půlku jsme ale hráli velice dobře,
prakticky po celou dobu jsme drželi
míč. Mačkali jsme je, ale bohužel.
Z protiútoků nám dali góly a využili
úplně každou šanci. My jsme se v zakončení trápili, s druhou půlkou jsem
byl ale spokojen.“
Loni jste možnost postoupit
odmítli, jak byste se k tomu
stavěli letos?
„K tomu vám moc neřeknu, muselo by se to projednat s výborem. Je
to kvalitnější soutěž a nechtěl bych
předbíhat, to až podle situace. Nějak
to neprožíváme. Možná je lepší hrát
o špici I.B třídu než běhat s dvacetiletými v I.A. Uvidíme, jaká situace
nastane. Navíc současní hráči nemo-

hou hrát donekonečna. Snažíme se
o omlazení, měla by postupně nastoupit nová generace.
S jakými pocity tedy vyhlížíte
jarní část?
„Věřím, že svou pozici potvrdíme
a budeme stále nahoře. Nějaký výpadek sice přijde, i ta Barcelona občas
prohraje s někým slabším... Nikde
není psáno, že musíme zbývajících
jedenáct zápasů vyhrát, to platí pro
každé mužstvo. Máme ale kvalitní
kádr, a pokud nás nebudou trápit
zranění, je naší povinností mužstva
pod sebou porážet. Měli bychom se
tak opět objevit v horních pozicích,
stále předvádět pohledný fotbal
a dávat góly. Ať se to hlavně divákům líbí. Máme v týmu starší hráče,
kteří se fotbalem už pouze baví a
chtějí to hrát pro radost. Jako já.“
Neláká vás ještě nazout kopačky?
„Oni mě stále přemlouvají, dostal
jsem i další nabídky, ale to už ne. Pomalu padesátka na krku, už jsem si to
odehrál. Ani nemám registračku, ještě
ji mám v Rakousku, bylo by zbytečné
a administrativně složité vyřizovat to.
Jezdím si jen zahrát se starými pány
do Slatinic, tam jsme taková partie.“

Jiří ABRAHÁM
Petr ŠTEVULA
Jiří BARÁK
Luboš BURGET
Petr OHLÍDAL
Karel SPÁČIL
František ŽILKA
Tomáš BARTÁK
Petr KOUDELKA
Zdeněk KOUDELKA
Milan MACOUREK
Pavel RŮŽIČKA
Michal TAKÁČ
Petr BROSS
Radek BURGET
Martin DOSTÁL
Petr PŘIKRYL
Martin VLČEK

Brankaři:
0
0
1350
15
Obránci:
1101
13
80
3
1147
14
1260
14
1228
14
Záložníci:
122
13
670
13
1044
12
1009
15
1350
15
1028
13
Útočníci:
1006
13
521
12
1249
15
374
14
303
14
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Pavel RŮŽIČKA

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA
Vít GAJDOŠÍK
Petr NOVÁK
Michal OLŠANSKÝ
Zdeněk SPILLER
Lukáš ZATLOUKAL
Zdeněk ZDRAŽIL
Tomáš COUFALÍK
Michal FOUSEK
Michal JIŘÍČEK
Pavel HORÁK ml.
Jan ŠMÍD
Josef TRÁVNÍČEK
Aleš HOLUB
Pavel HORÁK st.
Martin LACINA
Aleš POLÁŠEK

Brankaři:
1080
14
180
3
Obránci:
1067
12
570
11
387
8
915
13
1260
15
644
9
Záložníci:
99
14
326
9
239
10
1248
15
1279
15
997
14
Útočníci:
1339
15
861
14
1170
15
1189
15
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman ŠMÍD
Asistent trenéra: Jindřich VLČ
Vedoucí Mužstva: Petr ŠTĚPÁNEK

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

www.vecernikpv.cz

Lední hokej
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HC NOVÝ JIČÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:2

2:4

Prostějovští Jestřábi dopřáli divákům hned jednadvacet branek

1:1

Branky a nahrávky: 8. Novotný (Horák), 10. Macháček (Uhlár, Sprušil), 30. Fojtík (Novotný), 40. Uhlár (Prokop), 44. Kabeláč (Putniorz, Uhlár) – 1. J. Jurík (Jedlička, Kolibár), 9. Luňák
(Jedlička), 23. Luňák (D. Jurík), 29. Černý (Polák), 35. Stejskal (Venkrbec, Černý), 36. Stejskal
(Luňák), 44. Venkrbec (Stejskal). Vyloučení: 8:7, navíc Fišera (NJ) osobní trest do konce
utkání, Sršeň (P) 10 minut osobní trest, Knesl (P) osobní trest do konce utkání. Využití: 1:2..

HC Nový jičín:
Šrámek – Gebauer R., Fojtík, Kabeláč, Ohera, Lehečka, Dusík,
Cabák, Vašut, Sprušil, Putniorz, Macháček, Horák, Prokop, Fišera,
Hanák, Vnenk, Zedník, Novotný, Chvostek, Uhlár. Trenér: Aleš
Flašar.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý,
Polákk
M lý P
Veselý, Kořínekk
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

6
3

4:0

Jedlička, Kolibár
Švaříček, Knesl

Zápasy, v nichž útoky převažovaly nad obranami.
Takové byly duely prostějovských Jestřábů v uplynulém týdnu na ledě Nového Jičína i doma proti
Valašskému Meziříčí. Zatímco ve středu to ale byla
od počátku velká oboustranná přestřelka s deseti góly
za úvodní dvě třetiny, v sobotu se vše nejprve vyvíjelo
v duchu velké ofenzivní smršti nejlépe střílejícího týmu
druhé ligy, aby se v závěru i hostům podařilo za pouhých šest minut třikrát skórovat.
Prostějov/jim

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

LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV
HC BOBŘI VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

2:0

Víkendovou výhru vychytal Vydržel,
Luňák s Kučerou překonali trable

0:3

Branky a nahrávky: 7. Kryl (Kučera, Sršeň), 9. Venkrbec (Nedbálek, Luňák),
15. Luňák (Venkrbec, Nedbálek), 16. D. Jurík (Polák, Antončík), 24. Duba (Polák, Antončík), 38. Venkrbec (Veselý) – 50. Matušenko, 53. Martiník, 56. Kubáč.
Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváků: 1129.

„Snažili jsme se kluky burcovat
a upozorňovat na chyby, dopadlo
to ale takto. Proti Novému Jičínu
jsme ztráceli jisté puky, v sobotu to
bylo dáno nekoncentrovaností a polevením v závěru. Stále jsou to ale
individuální chyby a máme na čem
pracovat,“ hledal společné pojmenování pro nešvary v defenzivní činnosti hlavní kouč Jestřábů Petr Zachar.
Z výsledných šesti bodů a potvrzení role favorita měl ovšem pochopitelnou radost, díky příznivému
vývoji utkání proti Bobrům navíc
mohl ze hry stáhnout hned pětici
hráčů. „Po celý zápas jsme byli
lepší a i v poslední třetině jsme si
vytvořili několik vyložených gólovek. Za stavu 6:0 jsem pak ze hry

stáhl tři obránce, útočníky Luňáka
s Kučerou a dohrávali jsme na tři
pětky. Do té doby hrálo hned devět obránců a čtyři necelé útoky,
chtěli jsme, aby všichni získávali
herní praxi,“ vyjádřil se k šachům
se sestavou.
A jaký je aktuální stav zraněných
útočníků? Indra se možná již v tomto týdnu zapojí do přípravy, Belay
si poranil vazy v kotníku, Šebek
má zlomené žebro, zcela fit nejsou
ani Kučera s Luňákem. „Frank
se potýkal se zažívacími potížemi
a Lukáš dostal sádru na ruku. Hned
druhý den ji ale sundal a nastoupil
se zatejpovaným zápěstím, na jeho
výkonu to nebylo znát,“ prozradil
Zachar s tím, že oceňuje, co všechno
jsou hráči pro úspěch ochotni udělat.

Sestava lhK jestřábi
Vydržel
Kořínek, Knesl
Malý, Nedbálek
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Polák, Kolibár
Jedlička, Švaříček

Venkrbec, Luňák, Coufal
Černý, J. Jurík, Antončík
Sršeň, Duba, Kučera
Veselý, D. Jurík, Kryl

Sestava hc BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:
Sekula (38. Slovák) – Zábojník, Hartmann, Heča, Kvapil, Tomiga,
Řezáč – Randýsek, Kubáč, Matušenko – Martiník, Baroš, D. Varga
– Mar. Varga, Mir. Varga, Slovák – Škutchan. Trenér: Jan Vavrečka.

Podržel. Díky nemoci brankářské jedničky Kociána a zranění Kevina Rozuma se Lukáš Vydržel v zápase proti Bobrům posunul do role
prvního brankáře.
Foto: www.lhkprostejov.cz

„Bylo to jeho rozhodnutí a konzultoval to s lékařem. Já ho respektuji
a jsem rád, že tomu dávají všechno
a chtějí pomoci,“ dodal.
Proti Valašskému Meziříčí nastala
změna i na brankářském postu,
stabilní jedničku Ondřeje Kociána totiž nahradil Lukáš Vydržel.
A vítězně, i díky rozehranosti
z nižší soutěže, inkasoval teprve v
samotném závěru. „Lukáš splnil
naše očekávání a nezklamal. Ukázal, že je schopen zachytat, hlavně
ve druhé třetině nás podržel. Za obdržené góly nemohl, maximálně ten
třetí mohl chytit,“ potěšil Zachara
úspěšný test na citlivém postu.
Nelze také vyloučit, že dvaadvacetiletý gólman nenaskočí i do
středečního utkání proti Frýdku-Místku. Kevin Rozum je totiž
stále zraněný a u Ondry Kociána
bude záležet, jak rychle dokončí
svůj boj s nemocí. Už deset dní se
totiž trápí s virózou a nyní dostal
tři čtyři dny volna, aby to mohl
vyležet. I to mohlo stát za jeho
méně povedenými vystoupeními
v posledních střetnutích. „Jsou tu
dva faktory. Zaprvé chtěl chytat
co nejvíce utkání a kromě jednoho
nastoupil do všech, takže se mohla projevit únava. A zadruhé nebyl
stoprocentně fit, snad se do toho ale
rychle dostane,“ analyzoval hlavní
kouč Jestřábů.
Právě nejbližší duel s Frýdkem-Místkem může být současně generálkou na čtvrtfinále play off,
neboť Jestřábi jsou první a Slezané
přesně osmí. „Musíme se koncentrovat vždy na nejbližší střetnutí.
Bylo by ale dobré, kdyby tomu tak
bylo a kdybychom je i počtvrté porazili. Dalo by nám to psychickou
výhodu. Stále ale nejsme kompletní, tak se hlavně musíme zkonsolidovat,“ přeje si brzký návrat marodů do sestavy Petr Zachar.

„Stejski“ do toho praštil
Prostějov/jim
–
Bývalý
prostějovský hokejový útočník
Martin Stejskal již není k mání,
rozhodl se totiž vstoupit do
manželství, a za ženu si vzal svou
přítelkyni Danu. V současnosti
devětadvacetiletý
forvard
přišel na Hanou v roce 2009 ze
Šumperku společně se Zdeňkem
Novosadem a Lukášem Dubou a
vytvořil s nimi v Prostějově velice
údernou formaci. Během tří sezon
tu odehrál více než stovku utkání
a nastřádal v nich přes devadesát
bodů, nyní pokračuje v kariéře
jako hráč Kroměříže, tamějšímu
HK pomáhá se pohybovat na čele
krajského přeboru.
„Potkali jsme se na začátku sezony,
když jsme se vraceli z Techniky, a
říkal mi, že se bude ženit. Popřál
jsem mu hodně štěstí a ať se mu

daří. Odehráli jsme spolu v lajně
čtyři krásné roky, mám na to dobré
vzpomínky. Kdyby tu neskončil
dřív, myslím si, že mohl být členem
kádru i letos,“ zavzpomínal na svého
bývalého spoluhráče dlouholetý
kapitán Jestřábů Lukáš Duba.
Trojici
Novosad-Duba-Stejskal poprvé složil dohromady
tehdejší kouč Šumperku Jiří
Režnar, společně nejprve pomohli
„Drakům“ do první ligy, pak bavili
fanoušky i v Prostějově. „Šlo
nám to a dodnes jsme kamarádi
a vycházíme spolu v dobrém. Je
pravda, že se Zdenou jsem v kontaktu častěji, ať už osobně, či přes
facebook, i s Martinem se ale občas
vídáme,“ potvrdil Duba, že spolupráce úspěšné trojice nezanikla
ani poté, co se každý z nich vydal
jiným směrem.

SOUTĚŽ HOKEJOVÝCH JESTŘÁBŮ
A PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

JIŽ ZNÁ VŠECHNY VÍTĚZE

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jakožto hlavní mediální partner prostějovského hokeje pro
vás před časem ve spolupráci
s oddílem LHK Jestřábi Prostějov vyhlásil soutěž o trojici lákavých cen. První a třetí
cenu se nám podařilo předat
již v uplynulých týdnech, nyní
získala svého majitele i druhá
cena v podobě šály Jestřábů
a půlročního předplatného Prostějovského Večerníku.

V sobotním domácím utkání
s Valašským Meziříčím správně
odhadla hned trojice tipujících, že
padne celkem devět branek. Díky
úvodní střelecké produktivitě domácích Jestřábů, závěrečnému dotahování hostujících Bobrů a štěstí
při losování se může radovat JOSEF NÉMETH, BYDLÍCÍ NA
ADRESE WOLKEROVA 26A,
PROSTĚJOV.
Výhru si může vyzvednout v redakci Večerníku na Olomoucké ulici.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
37. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Slezan Opava 2:5 (0:2, 1:3, 1:0).
Branky: 34. Varga David (Novosad), 44. Kubáč (Novosad, Škutchan) – 15. Kysela (Černý, Galvas), 16. Tichý (Svoboda), 32. Galvas (Měch, Černý), 33. Vítek
(Svoboda), 38. Wolf (Galvas). Diváci: 152 * HC Nový Jičín – LHK Jestřábi
Prostějov 5:7 (2:2, 2:4, 1:1). Branky: 8. Novotný (Fojtík), 10. Macháček (Sprušil), 30. Fojtík (Novotný), 40. Uhlár (Prokop, Vašut), 44. Kabeláč (Putniorz, Uhlár) – 1. Jurík (Jedlička, Kolibár), 9. Luňák (Venkrbec, Stejskal), 23. Luňák (Malý,
Polák), 29. Černý (Jurík J.), 35. Stejskal (Venkrbec, Luňák), 36. Stejskal (Luňák,
Venkrbec), 44. Venkrbec (Luňák, Stejskal). Diváci: Neuvedeno * HC ZUBR
Přerov – HC LVI Břeclav 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Branky: 8. Pala (Osina, Kovařík),
9. Sakrajda (Ditrich), 55. Kovařík (Sedlák, Vlček), 57. Kolář (Šťastný), 60. Sedlák
(Goiš) – 24. Buhaj, 51. Bolfík (Buhaj, Piskoř). Diváci: 918 * SHK Hodonín –
VHK Vsetín 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). Branky: 39. Kučera (Špok), 42. Velechovský
(Jurásek, Peš) – 21. Hurtík (Ambruz), 32. Kajaba, 43. Vítek (Podešva), 55. Ševčík
(Zůbek), 57. Zúbek (Ambruz). Diváci: 1083 * HC RTTORAX Poruba – VSK
Technika Brno 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Branky: 10. Krayzel (Šindelář, Sedlář), 15.
Seidler (Krayzel), 24. Vaněk (Prokop, Kilnar). Diváci: 185.
38. kolo: HC Orlová – HC RT TORAX Poruba 2:9 (2:1, 0:2, 0:6). Branky:
10. Diviš (Mráz, Zientek), 17. Pavliš (Štefanka, Studený) – 16. Vrána (Vaněk), 39.
Chaloupka (Pavlačka), 40. Vrána (Vaněk), 47. Slavík (Krayzel), 48. Vaněk (Vrána, Wolf), 54. Kilnár (Vrána, Vaněk), 55. Chaloupka (Zachar), 59. Vaněk (Kilnár),
60. Vrána (Sedlář) . Diváci: 300 * VSK Technika Brno – SHK Hodonín 3:7
(0:4, 0:2, 3:1). Branky: 43. Jurča (Zapletal, Benýšek), 49. Pargáč (Česnek), 52.
Jurča (Benýšek, Zapletal) – 13. Kříž (Pokorný, Špok), 13. Peš (Velechovský), 15.
Kučera (Kříž, Špok), 16. Kučera (Kříž), 22. Velechovský (Jurásek, Peš), 35. Vrba
(Charvát, Smetana), 60. Špok (Kříž, Kučera). Diváci: 255 * HC LVI Břeclav –
HC Nový Jičín 2:4 (1:1, 1:0, 0:3). Branky: 16. Piskoř (Bolfík), 21. Buhaj (Piskoř,
Dora) – 13. Kabeláč (Uhlar), 41. Zedník (Novotný, Dusík), 58. Vašut (Prokop),
60. Hanák (Hruška). Diváci: 203 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Bobři Valašské Meziříčí 6:3 (4:0, 2:0, 0:3). Branky: 7. Kryl (Kučera, Sršeň), 9. Venkrbec
(Nedbálek, Luňák), 15. Luňák (Venkrbec, Nedbálek), 16. Jurík (Polák,Antončík),
24. Duba (Polák, Antončík), 38. Venkrbec (Veselý) – 50. Matušenko, 53. Martiník, 56. Kubáč . Diváci: 1129 * HC Frýdek-Místek – HC Slezan Opava 4:5
(1:2, 1:2, 2:1). Branky: 20. Ivan (Podešva, Stránský), 22. Mach (O.Sluštík), 53.
Měkýš (Stránský), 60. Kolařík (Ovšák) – 2. Baďura (Kocián), 5. Kocián (Měch,
Baďura), 26. Svoboda (Vítek, Polok), 36. Kocián (Chalupa, Vrabel), 51. Galvas
(Kysela, Měch) Diváci: Neuvedeno * VHK Vsetín – HC ZUBR Přerov 3:1
(1:1, 2:0, 0:0). Branky: 12. Tichý (Zúbek, Vítek), 21. Ambruz (Kajaba), 34. Kajaba – 16. Pala (Goiš, Osina) Diváci: 1407.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 38. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

38
38
38
38
38
38
38
37
38
37
38
38

25
23
19
18
18
17
16
15
10
9
8
6

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

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

5
8
12
14
14
16
14
16
19
22
20
24

179:98
144:85
132:103
135:116
115:106
125:111
117:108
117:142
107:137
96:141
94:136
76:154

86
81
68
63
62
60
58
54
46
37
36
30

Kam příště....
39. kolo, středa 5. února, 18:00 hodin: HC Slezan Opava - HC Orlová, HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Lvi Břeclav, HC Nový Jičín - VHK Vsetín, HC ZUBR
Přerov - VSK Technika Brno, SHK Hodonín - HC RT TORAX Poruba.
40. kolo, sobota 8. února, 18:00 hodin: HC Orlová - SHK Hodonín, HC
RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov, VSK Technika Brno - HC Nový
Jičín, VHK Vsetín - HC Bobři Valašské Meziříčí (17:30), HC Lvi Břeclav HC Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava

Exkluzivní předolympijský rozhovor s jediným Prostějovanem v Soči

„RADĚJI BYCH BRAL RUSY ČI SLOVÁKY NEŽ KANADU NEBO FINSKO“
Lukáš Krajíček finalizuje svou přípravu na Hry a přemítá nad soupeřem pro čtvrtfinále

Prostějov - S rodinou doma v Prostějově může díky dlouhé pauze KHL trávit zbývající dny do odletu na olympiádu Lukáš Krajíček. Třicetiletý obránce se sice koncem
týdne potýkal s nachlazením, a na led se kvůli tomu několik dní nedostal, věří však,
že se mu rychle podaří dostat zpět do tempa a naváže na výkony v posledních zápasech. V nich kromě poctivé defenzivní práce přispěl vítěznou brankou v prodloužení
k výhře v Astaně a nahrávkou podpořil i vítězství nad Jaroslavlí, mimo to posbíral
několik plusových bodů. Další utkání ho čeká až uprostřed příštího týdne v rámci
olympijského turnaje hokejistů proti Švédsku. Pár dnů před odjezdem poskytl Lukáš
Krajíček PROSTĚJOVSKÉMU Večerník poslední exkluzivní rozhovor. Další zprávy
už nám bude místní rodák posílat už ze Soči...
Jiří Možný
KHL svou soutěž přerušila
již ve středu 29. ledna a rozjede se opět ve středu
26. února. Potěšila vás delší pauza?
„Ono to má dvě strany věci. Jedna
je ta, že člověk si může odpočinout
a trávit čas s blízkými, což je super,
na druhou stranu budu čtrnáct dní
bez zápasu. Když máte zápasové
tempo, tak je to kolikrát lepší, než
když jste bez něj a jen trénujete.
Trénink vám sice dá hodně, ale ne
právě to tempo, které je potřebné.
Uvidíme tedy, jak to bude v mém
případě. Zatím to vždy byla trápená, když jsem se po delší době bez
hokeje vracel, ale teď to nebude
moci hrát žádnou roli. Musím se na
to připravit a dostat se do toho co
nejdřív!“
j
Po delší době jste mohl
opět zavítat zpět do Prostějova. Jak jste zatím tohoto
času využil?
„Mohl jsem ho věnovat, to bylo to
první, co jsem udělal. Bohužel na
trénování zatím tolik času nebylo,
protože jsem onemocněl já, moje
žena i syn. Bylo to takové docela
nepříjemné, teď už se z toho ale
dostáváme a v pondělí bych chtěl
jít poprvé na led. Naposledy jsem
na něm totiž byl při zápase.“

Může to nějak ohrozit váš
start na olympiádě?
„Ne, bylo to pouhé nachlazení. Spíše
jde o to se z toho dostat, abych mohl
začít naplno trénovat a připravit se.“
Předpokládám tedy, že na
sobotní zápas Jestřábů jste
jít nemohl...
„Bohužel jsem ale musel být
doma a léčit se. Můj bratr tam
však byl a o všem mě informoval. Šel bych se podívat, možná
bych vzal i malého, kdyby byl
zdravý, bohužel to ale nešlo.“
Jak hodláte strávit zbylé
dny do odletu?
„Chci jít třikrát na led, možná
půjdu i s prostějovskými muži.
V pondělí ale asi jen s bráchou.
A pak být co nejvíce času s rodinou
a udělat si i chvíli na kamarády.“
Na co se chcete při trénincích nejvíce zaměřit?
„Když není člověk pár dní na ledě,
tak je docela těžké se do toho vrátit. První, co budu potřebovat, tak
je pořádně si zabruslit, vypotit se,
trošičku natrénovat fyzičku, pohrát si s pukem a zastřílet si.“
Od nominace již uběhlo
několik týdnů, soustředíte se v myšlenkách stále více
na olympiádu?
„Byl jsem trochu nervóznější,
když jsem byl v Bělorusku. Jak

jsem teď doma, tak na to není tolik času. Je to spíše veselejší čas,
jsem tu s rodinou, řeší se trochu
jiné věci. V hlavě to ale je a těším
se. Nechceme tam zklamat, tlak
se bude zvyšovat postupem času
až do prvního zápasu.“

S tímto číslem bude
"Krajíc" hrát na ZOH v Soči
„Snažím se o tom nepřemýšlet. Něco se tam stalo, možná je
to trochu vytvořeno médii nebo
uměle. Lepší je o tom ale nepřemýšlet, to bych tam asi jinak nejel.

„Lepší je o tom nepřemýšlet, to bych tam
asi jinak ani neletěl. Doufám, že vše bude

v pohodě, kdyby se v Rusku něco stalo,

bylo by to strašné. Asi by tam veškeré sporty
skončily a už by tam nikdo nikdy nepřiletěl.“
reprezentační obránce LUKÁŠ KRAJÍČEK
o zajištění
bezpečnosti
na olympiádě
v Soči
j
p
y p
V pátek se koná slavnostní
zahájení, budete se ho
osobně účastnit?
„Ano, bližší informace k tomu
ale zatím nemám. Jen vím, že
odlétáme ve čtvrtek v devět ráno
a všechno se dozvíme včas. Bude
to pecka zážitek, budu si to chtít natočit, abych si to jednou mohl pustit
s dětmi, až vyrostou. Asi to ale bude
docela dlouhý a náročný den.“
Hodně se hovoří o bezpečnosti Her, máte
z toho obavy?

Doufám, že vše bude v pohodě,
kdyby se v Rusku něco stalo, bylo
by to strašné... Asi by tam veškeré
sporty skončily, a už by tam nikdo
nikdy nepřiletěl! Doufám, že se
nic nestane.“
Bylo i v klubu a celkově
v Bělorusku cítit, že se
olympiáda blíží?
„Kluci mi to samozřejmě předhazovali, dělaly se srandičky. Občas
si rýpli, ale bylo to spíše ze strany
Čechů a Slováků, co jsou tam se
mnou. V Rusku běží reklamy

a upoutávky, ale v Bělorusku to
není až tak znát. Kdyby se Bělorusové dostali na olympiádu, nálada by byla úplně jiná, více by se to
prožívalo. Dokud jsem tam byl, tak
se spíše řešila hokejová sezona.“
Los základní skupiny je
jasný, s kým dalším byste se chtěl potkat?
„Bude záležet, jak tým bude hrát.
Chtěli bychom ale vyhrát skupinu,
abychom nemuseli hrát osmifinále
a automaticky postoupili do čtvrtfinále. Pak by bylo dobré dostat
některý ze slabších týmů, což se
lehko říká, protože bude možná
problém porazit kohokoliv, hokej
se hrozně vyrovnává. Docela důležitý bude už první zápas, všichni si
ale zahrají o postup a čím víc bodů
budeme mít, tím relativně slabší
tým bychom pak měli dostat.“
Koho konkrétně byste si
přál?
„Raději bych bral Rusy či
Slováky než Kanadu nebo Finsko. Vím, že se nám docela daří
právě na Rusy, i když hrát proti
nim a fanouškům v Soči může
být těžké. Ve čtvrtfinále pak bude
každý mančaft hrozně silný a až
takové rozdíly tam nebudou.“
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Fojtíka Jestřábi neuhlídali, Pro pátou výhru v řadě vede cesta do Poruby
přestřelku v Novém Jičíně ale zvládli
ALEŠ FLAŠAR – HC Nový Jičín:

Nový Jičín, Prostějov/jim
– Kdo dá víc gólů, vyhraje.
V duchu tohoto hesla se do
souboje již sedmatřicátého
kola druhé ligy vrhli hokejisté hostujícího Prostějova
a domácího Nového Jičína.
Již na počátku desáté minuty viděli diváci čtyři branky,
do konce druhé třetiny jich
padlo rovných deset. Statistiky si tak nevylepšili brankáři
ani jednoho z celků, naopak
střelci byli při chuti. Stejskal
s Luňákem si připsali po
dvou brankách a jedné asistenci, Novojičínský Uhlár
jim sekundoval brankou
a dvěma asistencemi.
Stačilo jen nepatrné zpoždění
a diváci přišli o úvodní branku
duelu. Časomíra totiž ukrojila
pouhé čtyři desítky sekund,
když pohotově poslal puk do
sítě Juraj Jurík. A náskok Jestřábů brzy mohl být ještě vyšší,
s Dubovou střelou si ale Šrámek poradil a druhé dotlačení
kotouče za brankovou čáru
rozhodčí neuznal, neboť se
jednalo o kopnutí.
Udeřilo tak na opačné straně
a na startu osmé minuty srovnal najíždějící Novotný. Z tohoto vyrovnání se však domácí
příliš dlouho netěšili. Nejprve
totiž jednoho z novojičínských
hráčů v gólovce vychytal Kocián, na opačné straně pak ani
ne o minutu později správně
zamířil Luňák – 1:2. Jenže
domácí opět měli odpověď
a v čase 9:04 bylo opět srovnáno. V tomto případě jim
k tomu stačilo jednašedesát
sekund, když Macháček využil
přihrávky Uhlára.
Zbytek úvodní třetiny již přinesl pouze pět dvouminutových trestů, zato ve druhé části
se skóre měnilo hned šestkrát.
V závěru přesilovky se podru-

„Soupeři jsme byli vyrovnaným protivníkem a troufnu si říct,
že při hře pět na pět jsme byli lepší. Škoda druhé třetiny, kde
byla řada více než sporných vyloučení a bylo nám napařeno
dost trestných minut. Myslím si, že tím rozhodčí znehodnotil
celé utkání. Předvedli jsme ale vynikající výkon, i když jsme
prohráli. Klukům jsem poděkoval, protože je to prohra se ctí
a za porážku se vůbec nestydím.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Dali jsme více gólů než soupeř a to rozhodlo. Dělali jsme
ovšem neskutečné množství chyb v obraně, a kdybychom je
měli zopakovat v dalších zápasech, tak na to můžeme doplatit.
V utkání jsme měli více šancí, ale s takovou obrannou činností
nemůžeme dále pokračovat. Nechci shazovat Nový Jičín, který
se za poslední zápasy hodně zlepšil, zejména dopředu hrál velmi dobře, ale myslím si, že dnes neměl jejich gólman šťastný
den, to asi rozhodlo.“
hé v utkání trefil Lukáš Luňák,
šest minut po něm se mezi
střelce zapsal i Michal Černý.
Dvougólový náskok Prostějova ale dlouhého trvání neměl, gólově se totiž připomněl
i bývalý Jestřáb Josef Fojtík.
Po velkém sólu totiž právě on
těsně před polovinou duelu
snížil na 3:4. Krátce nato během pouhé půlminuty putovali
na trestnou lavici domácí Putniorz s Prokopem a hostující
Malý. Výhoda čtyř proti třem
Jestřábům sedla a Stejskal
přidal pátou branku. Ani ne
o minutu a půl později se pak
stejný hráč trefil opět, když
jel společně s Luňákem sám
na Šrámka a po vybídnutí od
parťáka z formace zakončoval
do prázdné brány. Tříbrankové
vedení si ale hosté do šatny
přece jen neodnesli. Vše tomu
sice dlouho nasvědčovalo, ale
při trestu Tomáše Sršně se pouhých šest sekund před pauzou
účinnou tečí prosadil Adam
Uhlár. Ve třetí třetině již kanonáda trochu ustala a červené
světlo se rozsvítilo pouze dvakrát – jednou na každé straně.
Nejprve se radovali hosté, posedmé rozvlnil síť za Šrámkem
Venkrbec, jenž vyřešil zmatky
před bránou. Poslední slovo

ale patřilo domácím, konkrétně
Martinovi Kabeláčovi. Druhý
nejproduktivnější hráč mužstva se prosadil tvrdou ranou
z levé strany a dosáhl na svou
třináctou branku v sezoně.
Ve zbytku utkání se ještě mohli
dočkat oba výběry, brankáři již
ale byli neprůstřelní. Na druhý
hattrick v sezoně tak marně aspiroval Vladimír Stejskal, jeho
střelu v oslabení Šrámek ukázkově schoval do lapačky.
Zcela na závěr se pak návštěvníci zimního stadionu dočkali
i nefalšované bitky. Aleš Knesl svedl dvoukolový souboj
s Janem Fišerou a i v této vložené disciplíně to byli hosté,
kdo měl navrch. Za shození
rukavic oba vyfasovali trest
do konce zápasu, i při menším
trestu by se už ale nestihli na
led vrátit.
Prostějovští hokejisté touto výhrou jako první překonali osmdesátibodovou hranici, jejich
náskok se však nezvýraznil.
Druhá Poruba totiž s jistotou
vyhrála nad Technikou Brno,
když hned v první třetině položily základy ke třem bodům
Krayzel se Sedlářem. I sedm
kol před koncem základní části
tak zůstával náskok Jestřábů
pětibodový.

Poslední Valmez odvrátil

DEBAKL ve třetí třetině
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/son – Počtvrté za
sebou vyhráli prostějovští
hokejisté
ve
východní
skupině druhé ligy probíhajícího ročníku 2013/14.
K protažení vítězné šňůry jim
tentokrát stačil průměrný
výkon proti Valašskému
Meziříčí,
přičemž
outsider z úplného dna tabulky byl v sobotním utkání
osmatřicátého kola dlouho
zralý na pořádný debakl. Po
dvou třetinách Jestřábi vedli
už 6:0, jenže v poslední části
dovolili vlastními hrubkami
soupeři výrazně zkorigovat na konečný rozdíl tří
gólů. Naštěstí ani zbytečně
rozpačitý závěr jinak jasného
duelu nevzal LHK tři body,
jejichž ziskem udrželi v čele
soutěže šest kol před koncem
dlouhodobé části pětibodový
náskok na druhou Porubu.
Domácí vlétli do zápasu dle
očekávání aktivně, přesto
mohli hned ve 2. minutě utrpět
šok. To by však D. Varga sám
mezi kruhy musel lépe zvládnout zakončení, jež mu
vůbec nevyšlo. Jinak patřil
úvod jednoznačně lepším
Hanákům, kteří svůj rostoucí
tlak brzy vyjádřili i brankově.
V 7. minutě Kučerovu střelu
zblízka vyrazil Sekula přímo
ke Krylovi a jeho doklepnutí
bylo neomylné, jen o 68 vteřin
později využil přesilovku
Venkrbec šikovnou tečí Nedbálkovy rány od modré –
2:0. Prostějovský nápor pak
dál pokračoval, Bobři měli
problémy se alespoň dostat
do útočného pásma, natož

„Myslím, že jsme byli po celý zápas lepší. V jeho polovině jsme
vedli už o pět branek a pak se utkání jenom dohrávalo. Škoda,
že v poslední třetině jsme se dopustili několika fatálních chyb ve
středním pásmu a z toho dostali tři góly. Dobrý výsledek jsme si
tímhle špatným závěrem pokazili.“

Jan VAVREČKA - HC Bobři Valašské Meziříčí:
„Zápas byl rozhodnutý už po první třetině, kde jsme měli špatný
pohyb ve středním pásmu. Ale těší mě, že jsme po dlouhé době dali
tři góly, navíc Prostějovu. Uvidíme, jestli nám to pomůže do dalších
bojů. Docela přitom chápu, že domácí za stavu 6:0 trochu polevili.“
nebezpečně zakončit. Naopak
šancí na druhé straně utěšeně
přibývalo a ještě během zahajovací periody se dvě povedly
využít. Znovu přitom šlo
o slepené góly. V 15. minutě
Venkrbec vyslal do sóla
Luňáka, jenž Sekulu přelstil
bekhendovým blafákem, aby
opět přesně za 68 sekund
D. Jurík parádní šumivkou
zpoza kruhů vymetl pravou
šibenici – 4:0.
I bez dvojice odpočívajících
opor Kocián + Stejskal držel
náš tým kvalitu svého výkonu
rovněž v první polovině druhé
třetiny, byť měl k poskvrnění
čistého konta zase velice blízko
D. Varga. V tutovce ale nevyzrál na již ležícího Vydržela.
Favorit trestal ve 24. minutě,
kdy Dubův nenápadný pokus
ze střední vzdálenosti pustil
nejistý Sekula za svá záda –
5:0. Pod dojmem rostoucího
náskoku se poté převaha LHK
zvolna vytrácela, poměr sil
na ledě vyrovnával a úroveň
střetnutí klesala. Povadlé tempo
nerozproudila ani dvojnásobná
přesilovka Zacharovy družiny
bez využití, ani šestý zásah do
černého, o který se dvě minuty
před sirénou postaral efektní samostatnou akcí Venkrbec – 6:0.

Nedlouho po završení brankového půltuctu vystřídal
Sekulu mezi tyčemi někdejší
Jestřáb Slovák, naopak domácí
kouč dal pro poslední část volno celé jedné formaci včetně
tahouna Luňáka. A rozhodnutý
stav měl na hokejový projev
adepta prvoligového postupu
neblahý vliv. Prostějované
hráli s přibývajícím časem
stále lehkovážněji a za takový přístup v krajně nepovedené šestiminutovce mezi
50. a 56. trojnásobně pykali,
přičemž na vině vždy byla
laciná ztráta kotouče ve
středním pásmu. Nejprve
Kořínek zastavil unikajícího
Matušenka pouze faulem
a nařízené trestné střílení
sám postižený proměnil mezi
Vydrželovy betony – 6:1.
Potom trestuhodně nekrytý
Martiník tak dlouho zblízka
dorážel, až se mu podařilo puk
procpat do klece – 6:2. A pět
minut před koncem napřáhl
Kubáč, jehož střelu z levého
kruhu uviděl Vydržel až v síti
– 6:3. Tahle ztráta vysokého
triumfu udělala na jinak pohodovém souboji z hlediska
LHK zbytečnou kaňku, byť
favorizovaný kolektiv o body
nepřipravila.

Prostějov - Možná generálka na čtvrtfinále play off
čeká ve středu večer na prostějovské hokejisty. Již
počtvrté v sezoně se totiž vypraví na zimní stadion do
Poruby, kde však nevyzvou svého hlavního pronásledovatele v boji o první příčku, nýbrž hráče FrýdkuMístku, kteří tam po demolici svého zimáku našli svůj
azyl.A jelikož se jedná o střetnutí prvního s aktuálně
osmým celkem tabulky, mohou se oba týmy brzy potkat i ve vyřazovací části.
Jiří Možný

Slezané disponují druhou nejhorší obranou, když inkasovali
již 142 branek. Tato statistika se
potvrdila i v předešlých zápasech s Prostějovem, Jestřábi totiž
doma zvítězili 10:1 a 9:2, venku
si pak poradili 5:2.

Při prvním domácím utkání se
rozhodlo na počátku druhé poloviny, kdy to po gólové smršti
bylo 7:1, při druhém setkání
v Prostějově museli domácí naopak obracet stav 0:2, což se jim
ještě do konce první části povedlo. Na porubském ledě to pak
na počátku listopadu bylo až do

jednatřicáté minuty a trefy Martina Belaye 0:0, teprve pak se nejnebezpečnější ofenziva projevila.
O víkendu Frýdečtí prohráli
doma s Opavou 4:5 a skončila
jejich třízápasová bodová série,
přesto i nadále platí, že zůstávají v boji o sedmé a potenciálně
i čtvrté místo. Na Přerov sice
ztrácejí čtyři body, k dobru ale
mají odložený duel s Orlovou
a navíc lepší bilanci vzájemných střetnutí.
Hlavní útočné nebezpečí Slezanů tkví po celý ročník v Marku
Ivanovi, zkušený a důrazný
hráč již překonal dvacetigólovou hranici a blíží se k metě
čtyřiceti kanadských bodů. Ze

spoluhráčů je mu nejblíže téměř
třicetibodový Vít Stránský,
v obraně je pak velice produktivní Milan Ovšák. Další vyzrálý třicátník sice dosáhl jen na tři
branky, více než dvacet dalších
jich ale připravil.
S defenzivní činností je to
ale horší, jak dokládá bilance
-43 u Ivana, -39 u Stránského, -31 u Sluštíka s Gogolkou,
-30 u Krutila i statistiky gólmanů. Chvostek s Kubáněm,
kteří nastoupili téměř do všech
utkání, marně atakují devadesátiprocentní úspěšnost, oba se
navíc pohybují kolem průměru
čtyř inkasovaných branek na
zápas.

Opavě by výhra v Prostějově pojistila třetí místo
Prostějov/jim - Osmnáct bodů
aktuálně dělí vedoucí Prostějov a třetí Opavu, při vzájemných duelech ovšem žádný výrazný rozdíl nepanoval. Hned
při prvním setkání dokázali
Slezané na neutrální půdě
v Kravařích favorita překvapit, zbylé dva duely pak byly
dramatické až do konce a Jestřábi vždy museli otáčet nepříznivý vývoj. Počtvrté na sebe
tato dvojice narazí v sobotu 8.
února od 17.00 hodin na ledě
prostějovské Víceúčelové haly-zimním stadionu.
Poslední dva měsíce se hráči
Slezanu pohybují v stejnoměr-

ných sériích. Nejprve v polovině prosince třikrát v řadě vyhráli
(nad Valašským Meziříčím,
Frýdkem Místkem a Orlovou),
poté třikrát v řadě neuspěli (s
Prostějovem, Břeclaví a Vsetínem), poté opět třikrát za sebou
brali plný počet bodů (s Technikou Brno, Porubou a Hodonínem). V předminulém týdnu
sice Opava prohrála v Přerově i
doma s Novým Jičínem, v uplynulém týdnu ale neponechala
nic náhodě a vyhrála ve Valašském Meziříčí i Frýdku-Místku.
Aktuálně disponuje tým Karla
Suchánka pětibodovým náskokem na čtvrtý Hodonín a pětibo-

dovým na pátý Vsetín, v případě
středeční výhry nad Orlovou
a bodového zisku i na Hané by
tak Opava do zbývajících čtyř
kol učinila velký krok směrem k
uhájení třetí pozice.
A že proti vedoucímu duu uspět
může, to dokázala v této sezoně
již několikrát. Hned na počátku
října udělala dvěma rychlými zásahy a dalšími dvěma trefami do
poloviny utkání velký krok k výhře 5:3 nad Prostějovem, o měsíc
a půl později pak již v páté minutě vedla na Hané 2:0. Další branku jí už ale Jestřábi nedovolili
a v závěrečné třetině díky Stejskalovi s Luňákem stav otočili. I proti

Porubě pak Opava jednou získala
všechny body, když v polovině
ledna zvítězila 3:1.
O produktivitu slezského výběru se stará zejména čtveřice
útočníků Tomáš Měch, Lukáš
Černý, Petr Wolf a Tomáš Polok, které doplňuje obranné duo
Josef Tichý a David Galvas.
Při hře směrem dozadu se pak
mohou spolehnout mimo jiné
na bývalého Jestřába Zdeňka
Pavelku či gólmana Dušana
Šafránka. Ten vychytal již pět
čistých kont a až lednové divočejší výsledky mu zvedly
průměr nad dvě a půl branky na
zápas.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
VYHRÁT
MŮŽETE
ZÁJEZD
LETECKÝ
A
DO ŘECK

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

nalistujte
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JAN KOLIBÁR: „PRVNÍ LIGA DO PROSTĚJOVA JEDNOZNAČNĚ PATŘÍ!
Mladý bek věří, že tým ve zbytku základní části
nabere formu a poté zvládne jak play off, tak baráž

Prostějov - Tak trochu paradoxní zápas prožil v sobotním podvečeru obránce Jestřábů Jan
Kolibár. Dokud byl na ledě, vedla prostějovská ekipa 6:0 a směřovala k drtivému vítězství.
Poslední třetinu však třiadvacetiletý zadák ještě
se třemi dalšími spoluhráči strávil dle rozhodnutí trenéra jen v kabině, kam se k němu až se
zpožděním dostávaly zprávy o postupné korekci
Valašského Meziříčí na finálních 6:3. S Honzou
si však Večerník po skončení duelu povídal nejen
o povinné výhře nad outsiderem...
Marek Sonnevend

vém roce fakt moc nevyšly.
Bylo cítit, že se na nás každý
soupeř maximálně připravil,
zezadu betonoval a dostat
se přes takovou obranu není
jednoduché. Myslím však,
že se postupem času zlepšujeme, byť naše výkony ještě
nejsou stabilní. Někdy uděláme příliš zbytečných
chyb, jindy neproměníme spoustu šancí
a třeba dnes pro změnu nezvládneme

Co na střetnutí říkáte?
„Podle mě jsme měli
trochu štěstí, že soupeři nezachytal gólman. Náš výkon totiž
rozhodně nebyl ideální, i když
jsme první třetinu vyhráli 4:0
a druhou 2:0. Prostě se nám nedařilo předvádět takový hokej, jaký
bychom si představovali.“
Chybělo stoprocentní
entní
nasazení?
„To snad ani ne, určitě jsme chtěli
a. Ale
hrát naplno to, co je potřeba.
chyběla tomu šťáva. Ani mně
dařilo,
osobně se dneska moc nedařilo,
řetinu
celá naše lajna pak na třetí třetinu
osleddostala od trenéra volno. Posledtrávil
ních dvacet minut jsem tak strávil
ec je
na rotopedu v kabině a vůbec
neviděl.“
Proč vás kouč z utkání
kání
vyndal?
„Důvody nám s klukama nevyevyři už
světloval. Jen řekl, že my čtyři
do poslední třetiny nepůjdemee bez
dalších podrobností...“
Jak jste tedy sledoval
al závěrečnou periodu?
„Vlastně nijak. Šlapal jsem v šatně
kal, až
na kole se sporttesterem a čekal,
pasu.
kluci přijdou po skončení zápasu.
o 6:3,
Oni pak říkali, že to dopadlo
ěřili
a my jsme jim moc nevěřili
os tím, že si dělají srandu. BoFoto: archiv Večerníku
hužel nedělali. Ale pro mě jee
těžké tohle snížení hodnotit,
když jsem jej neviděl.“
Máte sice čtvrté
vítězství za sebou,
ovšem výkony zaostáváte za suverenitou z konce
závěr. Ale herně nahominulého kalendářního roku. ru snad jdeme a já věřím, že do
V čem je po svátcích problém? play off už půjdeme v pohodě.“
„Nevím, co se s námi během
Diskutuje se o slabší devánoční pauzy stalo, každopádfenzivě LHK. Jak vidíte
ně nám ty první zápasy v no- dané téma vy?

„Když to vezmu ze svého pohledu, obránce to má hodně těžké.
Jakmile totiž přes něho dá soupeř
gól, je to viděno fanoušky pouze
jako jeho chyba bez ohledu na
to, že té situaci třeba předcházelo
několik jiných zaváhání předtím.
Za ´vola´ je prostě většinou jen
ten zadák. Každopádně my většinou inkasujeme po individuálních
chybách, které zkrátka děláme,
vždyť jsme lidi...(úsměv)“
Obranný systém tedy
funguje?
„V tomhle problém nevidím, jen

Podobně jako loni Havířov jste v roli jasného
favorita na postup nejen do
baráže, ale i do první ligy. Nakolik složité bude tuto úlohu
naplnit?
„Nic snadného nás rozhodně
nečeká. Strašně těžké bude celé
play off, nemluvě o baráži, do
které věřím, projdeme. Podstatné je nepřipouštět si tolik,
že jsme jednoznační favorité, a
nenechat se rozhodit v hlavách.
Pro tohle máme v týmu dost
zkušených borců, kteří mančaft

„Jakmile přes obránce dá soupeř gól, je to viděno
fanoušky pouze jako jeho chyba bez ohledu na to,
že situaci třeba předcházelo několik zaváhání předtím.
Za ´vola´ je prostě většinou jen ten zadák.“
Člen defenzivní linie Jestřábů Jan Kolibár
analyzuje názor, že mužstvo má špatné beky
ho musíme ještě líp dodržovat. Pan Zachar s Jirkou
Vykoukalem se do nás
ten systém snaží maximálně dostat a podle mě
se v jeho plnění lepšíme,
nějaké rezervy tam ale samozřejmě pořád jsou. Ještě
máme měsíc čas, než začne play off, pak už si tolik chyb nebudeme moci
dovolit.“
Je
uhájení
první příčky
ve zbytku základní
části velmi důležité?

„Určitě jo, do vyřazovacích bojů
rozhodně chceme jít z nejvyššího
místa. Tak, abychom při předpokládaném postupu do finále začínali
finále play off doma. To může být
proti silné Porubě dost důležité.“

dokážou usměrnit a pomoct,
abychom přečkali i případné
krizové chvíle. Navíc snad bude
chodit plný stadion fanoušků,
kteří nám celou sezónu skvěle pomáhají a v rozhodujících
utkáních nás poženou dopředu.
Já pevně věřím, že postup do
první ligy zvládneme.“
V Prostějově trávíte celou
dosavadní kariéru. Co
vůbec říkáte na aktuální vzestup
a vysoké ambice klubu?
„Tohle je paráda, vnímám to
jen pozitivně. Už jsem toho se
zdejším hokejem zažil dost a teď
jednoznačně existuje největší
šance dlouhodobě hrát hokej na
vyšší úrovni, bojovat o postup do
první ligy, a tam pak působit, aniž
bychom zase rychle spadli dolů.
Bylo by to takové hezké vyvrcholení toho, kam se místní
klub postupem času

dostával, třeba už předminulá
sezóna s těsným semifinálovým
vyřazením od Havířova byla
ik jí í T
ď jjsme na ttom pavynikající.
Teď
pírově ještě mnohem líp a podle
mě je naprosto reálné, aby za
současných podmínek Prostějov
první ligu úspěšně hrál. Navíc do
tohoto města druhá nejvyšší soutěž určitě patří.“

Basketbal

Basketbalisté Prostějova si před prvním vrcholem sezóny zvedli sebevědomí
ebevědomí dvěma výhrami

66 BK DĚČÍN
72 ARIETE PROSTĚJOV

V POHÁROVÉM ČTVRTFINÁLE PŮJDOU HANÁCI NA VALACHY
Tým BK Ariete odjede na jih Čech s jediným cílem: dovést konečně medaili!

poločas: 42:44
čtvrtiny: 19:18,23:26, 13:16, 11:12
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

43/17:45/18
5:4
22/17:33/24
32:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:13
26:23
7:12
18:18

Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Baloun.
Diváci: 1040.

Sestava a body Prostějova:
Slezzák Pavvel
Neččas Radeek
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hout
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. února 2014
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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.

2
2.

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK Děčín:
Soukup 13, Houška 12 , Venta 11 , Kaša 9 , Kout 5 , Jiříček 5, Bosák 4, Bažant
3, Landa 2, Linhart 2.

109
79 BK LIONS
JINDŘICHŮV HRADEC

ARIETE PROSTĚJOV

„Pohárovou soutěž bereme se vší
vážností a chceme se probojovat
co nejdále,“ řekl předseda prostějovského klubu Ariete Ivan Pospíšil. Los byl tentokrát k Orlům docela příznivý. Druholigový soupeř
z Valašského Meziříčí by ve čtvrtfinálové řeži neměl být vážným
protivníkem, načež v předpokládaném semifinále Ariete narazí na
vítěze utkání mezi Pardubicemi
a Děčínem. Ten zápas se odehraje hned o den později, tj. v pátek
7. února a to v Českých Budějovicích. Finálové střetnutí a duel
o třetí místo je pak na programu

opět v Jindřichově Hradci. „Poslední sezony nám příliš nevyšly
a výsledky se prakticky opakovaly. Prohráli jsme semifinálový
zápas a následně nezvládli utkání
o třetí místo. To chceme změnit,“
zopakoval dále první muž basketbalového oddílu.
„Postup mezi čtyři nejlepší je
povinností,“ uznává i kouč týmu
Zbyněk Choleva. „V dalším
kole půjdeme na soupeře, který
bude mít za sebou opravdu těžké
utkání, a uvidíme, jak se s tím
vyrovná. Bude sice možná více
unavený, ale na druhou stranu
dobře rozehraný. Teprve v průběhu zápasu zjistíme, pro koho

to bude výhoda,“ dodal lodivod
prostějovského Ariete.
Do FINAL8 POHÁRU ČESKÉ POŠTY se kvalifikovalo
šest nejlepších celků NBL po
dvaadvacátém kole, dále držitel
divoké karty ČBF Jindřichův
Hradec a osmičku doplnil vítěz
základní části poháru. Tím se
nakonec dosti překvapivě stalo
druholigové Valašské Meziříčí.
Při losu byly nejlepší čtyři celky
z NBL v prvním koši (Nymburk,
Prostějov, Děčín, Ústí), zbylé
kvarteto (Pardubice, Opava, Lions a Valašské Meziříčí) patřilo
do koše druhého. „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.
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

POHÁR ČESKÉ POŠTY - FINAL8
ČTVRTFINÁLE, čtvrtek 6. února:
15:00 hodin
16.00 hodin
18.00 hodin
19.00 hodin

České Budějovice: Ariete Prostějov – KK Valašské Meziříčí
Jindřichův Hradec: Sluneta Ústí nad Labem - BK Opava
České Budějovice: BK Děčín - BK JIP Pardubice
Jindřichův Hradec: ČEZ Nymburk - Lions Jindřichův Hradec

SEMIFINÁLE, pátek 7. února:
17.00 hodin Jindřichův Hradec:
vítěz Prostějov/Val. Meziříčí vs. vítěz Děčín/Pardubice
18:00 hodin České Budějovice:
vítěz Ústí/Opava vs. vítěz Nymburk/Jindřichův Hradec
FINÁLE
18.00 hodin Jindřichův Hradec:
vítězové semifinale
O 3. MÍSTO
15.00 hodin Jindřichův Hradec:
poražení semifinalisté

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,“ poznamenal
před plánovaným odjezdem na jih
Čech Choleva.
Všechny výsledky najdete průběžně den po dni na webových
stránkách www.vecernikpv.cz!

poločas: 60:38
čtvrtiny: 30:19,30:19, 23:23, 26:18
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

41/25:49/24
13:5
26/20:27/16
44:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:15
24:22
12:15
22:21

Rozhodčí: Hošek, Kurz, Kapl.
Diváci: 600.

Sestava a body Prostějova:
Švrddlík Kaami
mil
Panndula Dušša
šan
Slez
ezák
zákk Pav
aveell
Kohhout
houtt Ond
n ře
řejj

23
21
1
15
13

Markko RRooma
Ma
Mark
man
Brattče
Br
Brat
čenk
nkovv Voj
ojtěch
ojtě
těěchh
Pooláše
láššeek Ruudo
lá
dolf
Krraattochvvíll Jann
Krat

Nečas Radek
Bohačík Jaromír
Prášil Jaroslav

100
9
8
6

4
0
0

Orli vyloupili i za cenu šití pevnost Válečníků
Děčín/lv - Na třetí pokus
dokázali basketbalisté Ariete Prostějov porazit v rozehraném ročníku Mattoni NBL
nebezpečný Děčín. Na půdě
soupeře vyhráli ve středu
v rámci osmadvacátého kola
72:66 a získali již jednadvacáté vítězství v sezoně.
Hosté uspěli ve velice bojovném utkání, v němž
nechyběly technické chyby
nebo šití tržných ran. Orli
využili oslabení Válečníků.

Těm chyběl střelec Stria
a rozehrávač Vyoral.
Úvod utkání patřil hostům.
Uvedli se trojkou a brzy vedli
5:0 a svůj náskok natáhli až na
14:8. Teprve pak se začali více
prosazovat domácí basketbalisté a nakonec první čtvrtinu
střetnutí vyhráli 19:18.
V té druhé zpočátku vedli
až o sedm bodů 33:26 a pak
ještě 35:28. Od 14. minuty
se začalo lépe dařit hostům,
kteří děčínský náskok začali
snižovat a v samém závěru
poločasu se dostali až do vedení 44:42
I po přestávce se Prostějovu
dařilo lépe. Orli svůj náskok
zvýšili na 51:42 a také ještě
na 53:44. Po následné trojce

děčínského Houšky to byli
opět Hanáci, kteří získali dokonce jedenácti bodový náskok 58:47. Koncovka třetí
čtvrtiny pak patřila domácím.
Válečníci i s pomocí trojky
Kaši snížili rozdíl na pouhých
pěti bodů (55:60).
Zdálo se, že poslední čtvrtina
bude hodně dramatická. Hráči
Prostějova ale nervy v posledních minutách odmítli. Rychle
odskočili na 64:57 a 69:58.
Koutova trojka a jedna šestka
Soukupa srazila domácí manko
na sedm bodů, do konce utkání
ale chyběla pouze minuta.
V ní už děčínský Kout upravil
na konečný výsledek, který
Prostějovu pojistil druhou
příčku v Mattoni NBL.

Prostějov/lv - Útočnou smrští
v průběhu prvního poločasu
rozhodli basketbalisté Ariete Prostějov o svém vítězství
nad Jindřichovým Hradcem
v devětadvacátém kole Mattoni NBL. Domácí Orli zdolali
jihočeské Lvy vysoko 107:79,
když magickou hranici sta
bodů pokořil ve osmatřicáté
minutě trojkou Polášek.
Zpočátku se oba týmy střídaly
ve vedení. Hosté byli o kousek
vepředu naposledy za stavu
6:7 v průběhu třetí minuty.

Orli od té chvíle zpřesnili hru
a otočili na 10:7 a následně na
19:11. Domácí táhnul v těchto
okamžicích především Pandula, který za první čtvrtinu
stihnul devět bodů. V průběhu
8. minuty to už bylo o deset
bodů. Na 24:14 upravil z trestného hodu Švrdlík a dvouciferný náskok drželi domácí až
do konce periody.
Jindřichův Hradec nestačil zastavovat útočné akce Ariete
a rychle se dostal do problémů
s fauly. Už ve 12. minutě měl
Vošlajer tři trestné chyby, stejně
jako střelec Tracey. Domácí byli
při chuti a už po trojce Slezáka
v 15. minutě odskočili na 43:22.
Stejný hráč přidal vzápětí další
úspěšnou střelu z dálky a o vítězi

nebylo pochyb. Necelé čtyři
minuty před pauzou už hosté
prohrávali o třicet bodů a do
poločasu ztrátu pouze upravili 60:38.
Po přestávce Lvi ukázali, že
mají bojovné srdce a začali
z domácího náskoku ukrajovat.
Ve 27. minutě snížili až na 72:56.
Domácí měli chvilkové problémy v obraně, přesto ale složité
okamžiky ustáli a v poslední
minutě čtvrtiny si vzali zpět
dostatečný náskok - 83:61.
V poslední pasáži sice domácí
basketbalisté
v
několika
případech lehkovážně přišli
o míč a menší koncentrace se
občas projevila při zakončení,
na pohodlné vítězství to přesto
bohatě stačilo.

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK JINDŘICHův hradec:
Hall Ferrakohn Edward 16, Tracey Brian Vincent 16, Novák Pavel 13, Laroche
Hernst 8, Novák Martin 8, Vošlajer Tomáš 8, Melski Adrian 3, Pavlík Jan 3,
Čech Jan 2, Rolls Mitchell Aaron 2, Dlugoš Theodor 0, Šlechta Petr 0

koše Mattoni nbl v číslech:
28. kolo: Ostrava - Ústí nad Labem 92:83 (24:17, 46:32, 65:50). Nejvíce
bodů: Willman 20, Alič a Zbránek po 18, Číž 12, Ruach 11 - Šteffel 23, Steffeck
19, Krakovič a Lewis po 12. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Nejezchleb. Fauly:
22:20. Trestné hody: 24/23 - 20/16. Trojky: 9:7 * Kolín - Svitavy 92:94 (24:30,
45:54, 73:76). Nejvíce bodů: Mitchell 27, Horák 24, Machač 19, Field 12 - Kornowski 21, Moravec 18, Peterka 12, Teplý 11. Rozhodčí: Hošek, Kec, Linhart.
Fauly: 22:25. Trestné hody: 29/21 - 25/16. Trojky: 9:6 * Děčín - Prostějov
66:72 (19:18, 42:44, 55:60). Nejvíce bodů: Soukup 13, Houška 12, Venta 11
- Slezák 22, Nečas 11, Kohout 10. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Baloun.
Fauly: 26:23. Trestné hody: 22/17 - 33/24. Trojky: 5:4 * Pardubice - Brno
96:64 (23:11, 46:33, 75:47). Nejvíce bodů: Peterka 26, Pospíšil 22, Sanders 14 McClain 17, Henderson 15. Rozhodčí: Dolinek, Galajda, Kapaňa. Fauly: 21:28.
Trestné hody: 38/30 - 18/11. Trojky: 2:3 * Jindřichův Hradec - Opava 83:79
(17:18, 40:41, 61:67). Nejvíce bodů: Tracey 26, Laroche 16, Vošlajer 9 - Blažek
20, Dukanovič 16, Šiřina 15. Rozhodčí: Vyklický, Kurz, Blahout. Fauly: 22:20.
Trestné hody: 20/17 - 23/18. Trojky: 8:9.
29. kolo: Prostějov - Jindřichův Hradec 109:79 (30:19, 60:38, 83:61). Nejvíce bodů: Švrdlík 23, Pandula 21, Slezák 15, Kohout 13, Marko 10 - Hall
a Tracey po 16, P. Novák 13. Rozhodčí: Hošek, Kurz, Kapl. Fauly: 24:22.
Trestné hody: 26/20 - 27/16. Trojky: 13:5 * Ústí nad Labem - Pardubice 95:89 (24:20, 48:43, 71:62). Nejvíce bodů: Mitchell 33, Lewis 20, Šteffel
15, Krakovič 12 - Sanders 35, Pospíšil 19, M. Peterka 16. Rozhodčí: Lukeš,
Galajda, Karásek. Fauly: 19:26. Trestné hody: 30/19 - 20/16. Trojky: 8:4 *
QANTO Tuři Svitavy - BK Děčín 82:71 (25:20 48:37 63:55). Nejvíce bodů:
Kornowski 21, Macela 13, Peterka 13 - Stria 20, Jiříček 13, Houška 11. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Remenec. Trestné hody: 28/21 - 30/24. Fauly: 30:24.
Trojky: 5:3 * MMCITÉ Brno - Farfallino Kolín 91:86 (21:22, 45:43, 59:63,
77:77). Nejvíce bodů: Geiger 24, Maric 18, Henderson 14 - Mitchell 27, Ličartovský 15, Zuzák 12. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Holoubek. Fauly: 24:22.
Trestné hody: 20/19 - 25:18. Trojky: 6:10 * USK Praha - NH Ostrava 64:87
(19:29 30:51 43:75). Nejvíce bodů: Mareš 16, Feštr 13, Slavík 9 - Willman
26, Alič 11, Stehlík 9. Rozhodčí: Hruša, Baloun, Znamínko. Fauly: 14:18.
Trestné hody: 14/9 - 12/11. Trojky: 5:10.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 29. 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 JIP Pardubice
BK Opava
BK Děčín
BK Sluneta Ústí nad Labem
NH Ostrava
BC Farfallino Kolín
Quanto Tuři Svitavy
USK Praha
MMCITÉ Brno
BK Lions Jindřichův Hradec

15
28
29
27
27
28
27
26
27
24
24
24

15
22
18
16
16
16
13
11
9
7
6
5

0
6
11
11
11
12
14
15
18
17
18
19

1369:898
2298:1993
2417:2255
2232:2057
2209:2073
2183:2243
2206:2176
2019:2099
2079:2264
1766:1991
1790:2071
1798:2155

100
78,6
62,1
59,3
59,3
57,1
48,1
42,3
33,3
29,2
25,0
20,8

KAM PŘÍŠTĚ
30. kolo, středa 12. února 2014, 18:00 hodin:
BK JIP Pardubice - USK Praha (15:30), SLUNETA Ústí nad Labem
- Farfallino Kolín, BK Děčín - MMCITÉ Brno (13.02., 18:00), Lions J. Hradec - QANTO Tuři Svitavy (19:00), BK Opava - Ariete
Prostějov.

Očima trenérů

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Gratuluji Prostějovu k výhře.
Víc bych to nerozváděl, nemám
chuť...“
Zbyněk CHOLEVA
- Ariete Prostějov:
„Jsem hodně rád, že jsme utkání
zvládli a udrželi nervy na uzdě.
Zápas byl tvrdý, dvakrát jsme
šili, nakonec jsme byli chladnější
a vyhráli jsme. Myslím, že
rozhodl závěr první půlky, kdy
jsme z minus asi osmi bodů šli do
vedení. Tam jsme zjistili, že to jde.
Druhou půlku jsme byli v lehkém vedení až do konce. Je jasné,
že Děčínu chyběl ústřední střelec Stria a druhý rozehrávač,
a i v té oslabené sestavě nás dost potrápili, víc než bylo zdrávo.“

Ariete poprvé v sezoně dalo soupeři stovku
Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„V minulých zápasech hrál soupeř opravdu dobře
a podle toho k tomu hráči přistoupili. Začali pozorně v obraně a byli koncentrovaní v útoku. Do
koše nám spadlo hodně trojek a byl z toho rozhodující náskok. Byli jsme aktivní a do poločasu dali
šedesát bodů. Ubránili jsme Traceyho, byla to dobrá pasáž. Pak to byla
z naší strany trápená. Chvíli trvalo, než jsme se dostali do správných
kolejí. Povedlo se to až v závěru zápasu.“
David MUSIL - Lions Jindřichův Hradec:
„Po dvou dobrých zápasech jsme do toho
následujícího nevstoupili dobře připraveni.
Domácí rychle získali dvouciferné vedení, a to
ještě navýšili. V našem týmu se nenašel nikdo,
kdo by navázal na předcházející výkony. Ve druhém poločasu jsme
sice ztrátu trochu stáhli, pak ale přišly tři hloupé ztráty, a v tomto
okamžiku jsme přišli o naději na přijatelný výsledek.“

„Exhibici nemůžeme hrát od patnácté minuty,“ míní Švrdlík

Prostějov - Na palubovce v utkání proti Jindřichovu Hradci nešel Kamil
Švrdlík přehlédnout. Urostlý pivot Prostějova byl s třiadvaceti body nejlepším střelcem zápasu a výrazně přispěl k dalšímu vítězství prostějovských
Orlů. Přesto nebyl zcela spokojený. „Už bych si přál, abychom jednou soupeře po slibném začátku úplně dorazili. Třeba o šedesát bodů,“ nechal se
slyšet v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Švrdlík.
Ladislav Valný
V průběhu sezony jste
několikrát během zápasu polevili a dostali jste se do
problémů se ztrátami nebo po-

tíží v obraně. Nemrzí vás to?
„Žádnou radost z toho pochopitelně nemáme. Faktem je, že se
to nestalo jednou. Vedeme, pak
začneme vymýšlet. Přihrávky
ve střelecké pozici, přičemž

z takových jsou často ztráty. Exhibice se dá hrát v posledních
dvou minutách, ale ne od patnácté minuty.“
Je to jeden z důvodů,
proč jste až v devětadva-

cátém kole překonali hranici
stovky nastřílených bodů?
„Určitě. Několikrát jsme se už
motali kolem pětadevadesáti
bodů. Z pohledu výher to není až
tak důležité, ale kdybychom neměli problém s polevením, určitě
by těch stovek bylo více.“
Poslední soupeř na polevení reagoval střeleckými pokusy v rychlém sledu
a dokázal z vašeho náskoku
ubrat čtrnáct bodů…
„Oni to tak hrajou, trochu divoce.

Pálí z každé pozice. Doma jim to
často docela vychází, u nás to tak
slavné naštěstí nebylo.“
Po lize vás čeká finálový
turnaj Českého poháru.
Jaké budou ambice Orlů?
„Chceme uspět. V prvním kole
si nemůžeme dovolit zaváhat,
a pak si to rozdáme s Pardubicemi nebo Děčínem o finále.
V něm nechceme chybět. Ideální
by bylo celou soutěž vyhrát. Zisk
pohárové trofeje by byl velký
úspěch...(úsměv)“

Sport
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Boxeři připravují zájezd do Dubnice

FUTSAL V ČÍSLECH
1. TŘÍDA

sobota 1. února 2014, Kostelec na Hané

DŽE-STAV Nezamyslice n.H. – AC VYPRAHLO Konice 3:0, MECHECHELEN – BOTAFOGA 1:5, BOTAFOGA
– ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 2:2, AC VYPRAHLO Konice – MECHECHELEN 4:7, BOTAFOGA – AC VYPRAHLO Konice 3:1, ŽE-STAV Nezamyslice n.H. – MECHECHELEN 4:0.

Průběžná tabulka:
1. FC ANDĚL Prostějov
5
4
1
0
19:8
13+4 17
2. ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
8
4
3
1
24:11
15+0 15
3. FC RELAX Prostějov „A“
6
4
0
2
16:11
12+3 15
4. BOTAFOGA Prostějov
8
4
1
3
23:17
13+0 13
5. MECHECHELEN Prostějov
8
4
0
4
26:23
12+0 12
6. AC ZAVADILKA 2000 „A“
6
2
1
3
16:13
7+2 9
7. SK ARISTON Prostějov 92 „A“
5
2
0
3
18:20
6+1 7
8. AC VYPRAHLO Konice
8
2
1
5
19:34
7+0 7
9. SK GRIFFINS 98 Prostějov
6
0
1
5
5:29
1+0 1
Poznámka: Předposlední sloupec udává body získané v nadstavbové části + bonifikační body,
poslední sloupec pak body celkem.

3.třída

sobota 1. února 2014, Němčice nad Hanou

MEDVĚDI Prostějov – ATLETICO Smržice 0:3, FC LABENECH – FC MASUCKER 1:6, FK AGRO Čehovice
– MEDVĚDI Prostějov 4:2, FC MASUCKER – ATLETICO Smržice 3:2, SK ARISTON 92 “B” – FK AGRO
Čehovice 2:2, MEDVĚDI Prostějov – FC LABENECH 6:2, FC MENPHIS – BEDIHOŠŤ 2:5, FK AGRO Čehovice – FC MASUCKER 0:2, INDIANA Plumlov – SK ARISTON 92 „B“ 5:4, FC LABENECH – BEDIHOŠŤ 4:7,
SK ARISTON 92 “B” – FC MENPHIS 2:8, BEDIHOŠŤ – INDIANA Plumlov 5:14.

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

8
8
6
8
6
6
8
5
5

7
4
4
3
3
3
2
1
1

0
1
0
1
1
0
0
1
0

1
3
2
4
2
3
6
3
4

27:11
25:22
31:30
29:29
20:22
19:12
19:29
8:11
12:24

21
13
12
10
10
9
6
4
3

VETERÁNI

sobota 1. února 2014, Němčice nad Hanou

FC LITRPŮL – BEXIM PALETTEN 1:1 (0:0), Bureš – Začal, AC ZAVADILKA 2000 – FC RELAX Prostějov
1:13 (1:6), T. Kučera – Gottwald 5, M. Spáčil 3, Ohlídal 2, Voráč 2, P. Kiška, FC LITRPŮL – NĚMČICE n.H.
4:2 (2:1), Křesala 3, Bureš – Návrat, Holub, AC ZAVADILKA 2000 – BEXIM PALETTEN 4:2 (1:0), Zelina 2,
T. Kučera, Valný - Hodulák 2, NĚMČICE n.H. – FC RELAX Prostějov 4:12 (1:6), Návrat, Holub, Štěpánek,
Domanský – M. Spáčil 5, Gottwald 2, Voráč 2, P. Kiška 2, Ohlídal, FC ŽELEČ – OTINOVES 3:10 (1:5), Frys,
Vlach, Hlačík – Parák 3, Křupka 3, Matuška 2, Grmela 2, AC ŠTIKA Prostějov – POKOP Domamyslice 1:2
(1:1), Pospíšil – Hanák 2, SEZAKO Prostějov – FC ŽELEČ 13:2 (7:1), Přikryl 4, K. Spáčil 3, Směšný 2, Řehořek
2, Gábor, Bílý – Hlačík, Gavrylchuk, OTINOVES – AC ŠTIKA Prostějov 1:4 (0:2), Parák – Pospíšil 3, Rozehnal,
POKOP Domamyslice – MAČKALSTAV 5:0 kontumačně, OTINOVES – SEZAKO Prostějov 3:2 (2:1), Matuška 3 – Řehořek, K. Spáčil, AC ŠTIKA Prostějov – FC ŽELEČ 0:3 (0:0), Frys, Vlach, Gavrylchuk, MAČKALSTAV
– SEZAKO Prostějov 0:5 kontumačně. Mužstvo MAČKALSTAV se s omluvou nedostavilo k utkáním.

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

17
17
17
17
17
18
17
17
18
18
17

15
14
9
10
8
8
7
7
4
2
1

1
2
4
1
3
1
3
2
2
1
0

1
1
4
6
6
9
7
8
12
15
16

116:48
88:23
81:53
46:42
40:34
43:60
48:53
44:56
51:77
39:84
26:92

46
44
31
31
27
25
24
23
14
7
3

KOCVELDU NAHRADÍ LENGÁL

Prostějov/jim – V polovině února
odcestují prostějovští boxeři k prvnímu letošnímu a svému celkově
třetímu střetnutí v aktuálním extraligovém ročníku. Po domácích výhrách nad Dubnicí a Prahou zamíří
tentokrát na východ, aby po zhruba
sto třiceti kilometrech cesty dorazili
kousek za česko-slovenské hranice
a v okrese Ilava vyzvali své soupeře
z Dubnice nad Váhom. A bude-li
dostatečný zájem mezi prostějovskými fanoušky, vypraví oddíl BC
DTJ Prostějov speciální autobus!
Trenér Petr Novotný již nebude moci
při skládání sestavy počítat s Emilem
Kocveldou, jehož donutily zdravotní
potíže ukončit kariéru (Večerník informoval v minulém čísle - pozn.red.),
na výběr bude ale mít hned z několika
nových tváří.

„Náhradu za Emila řešíme, pravděpodobně to bude finalista z mistrovství
republiky Láďa Lengál. Tam ale boxoval v ‚devětašedesátce‘, teď bude muset nabrat váhu na ‚pětasedmdesátku‘.
Může to být mírný hendikep, ale myslím si, že bude adekvátní náhradou,“
věří Novotný v úspěšnou adaptaci
znojemského odchovance v těžší váze.
A Lengál není zdaleka sám, kdo
může v extralize doplnit tradiční
opory Aperjana, Šerbana, Kaluczu
či Bilíka. „Na hostování do konce sezony přichází Tomáš Bezvoda, tak se
máme na co těšit. V juniorech navíc
skončili dva mladíci Marek Andrýsek
a Marek Vaněček, kteří doteď mohli
boxovat jen s helmami. Jsou příslibem do budoucna,“ těší prostějovského kouče a někdejšího úspěšného
boxera.

O sestavě má již nyní celkem jasno
a věří tak, že nenastanou žádné
komplikace a nikdo další mu z výběru nevypadne. „Maďaři Kalucza
s Bernathem mají před sebou turnaj
v Debrecínu, kam s českou reprezentací
odcestují i Bilík s Bezvodou. Snad se
nezraní a budou připraveni,“ přeje si.
Novotný věří i v to, že se podaří
zrealizovat autobusový zájezd pro
fanoušky a na západním Slovensku
tak budou mít v zádech bouřlivou
podporu. „Autobus rádi vypravíme.
Odjezd bude ve 12.30 od sokolovny
na Skálově náměstí, závazné přihlášky přijímáme na čísle 731 364
171. Budu rád, když i s jejich pomocí
získáme třetí vítězství,“ soustředí se
v myšlenkách na nejbližší střetnutí,
které se uskuteční v sobotu 15. února
od 18.00 hodin.

Derby rozhodla koncovka
Přerov/mif - Uplynulou neděli přinesl
program čtvrté divize druhé florbalové ligy jednu z dalších hanáckých
bitev. Prostějovští florbalisté zajížděli
k prestižnímu derby do Přerova.
Oba týmy se v poslední době trápí,
což skýtalo šanci na úspěch pro obě
strany. Šťastnější byli bohužel pro
„Playmakery“ domácí...
Hosté přitom v úvodu měli více míček
na svých hokejkách, jenže Přerov využíval brejků z dlouhých míčů. K potrestání jim přitom stačilo velmi málo.
Naopak přesnost postrádali hosté, kteří
působili v zakončení utrápeně. Přerovští se díky dvěma chybám snadno
dostali do náskoku, který umocnil v
prostředním dějství. Playmakeři byli
ale domácím rozhodně vyrovnaným

FBC Spartak MSEM Přerov
FbC Playmakers Prostějov

8:1

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

Branky Prostějova: 53. Hloch J. (Páleník). Rozhodčí: Vybíhal, Kačer. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Střely: 32:29. Diváků: 92.
Sestava Prostějova: Panák - Fojt M, Žák, Fojt Z, Čmela, Kováč – Ťuik, Páleník, Liška, Hloch J, Hrubý, Smička, Bouda, Pekař. Trenér: Pavel Kubíček.
soupeřem, jenže dostat míč mezi tři
tyče bylo pro ně nad jejich síly. Příkladem sloužil Čmela, který překvapil
výsledkem své šance i celou prostějovskou střídačku... V utkání promluvily
také emoce, při kterých se zaplňovaly kolonky trestů. Když na začátku
posledního dějství dokázali protlačit
domácí míč pošesté, bylo definitivně
rozhodnuto.

Pak se poštěstilo jedinému přesnému
střelci Prostějova Janu Hlochovi, který
jako jediný mohl za “FbCéčko“ zvednout radostně ruce nad hlavu. Poslední
gól domácích už jen dokumentoval
zpackané utkání, ve kterém výsledek
až tolik neodpovídal dění. „Bez gólů
lze jen těžko vyhrávat,“ stručně shrnul
rozhořčený prostějovský trenér Pavel
Kubíček.

Cyklisty posílil loňský vicemistr Evropy do 23 let

(dokončení ze strany 17)
Ve prospěch mladého cyklisty
hovoří i fakt, že současné prostředí dobře zná. Rodák z Hranic na
Moravě byl totiž členem Sportovního centra mládeže Prostějov
a pro dráhovou cyklistiku ho objevil
Vladimír Vačkář. „Má neuvěřitelný
talent, musí ho ale podpořit dřinou.
Očekávám od něj, že bude trénovat, přestože to bude bolavé. To je
základ,“ prozradil Mráček a dodal,

že prvním ostrým startem nové posily bude třídenní květnový závod
500+1 kolo v Brně.
S tím souvisí i jedna zásadní změna,
z dosavadního sprintera se stává vytrvalec, jenž by měl jezdit omnium
a dvojice. „Rychlostně je vybaven
dobře, a pokud vydržel třeba sto
osmdesát kilometrů, byl by jako
vynikající spurtér mimořádně ceněn. To je ale ještě hodně daleko,“
nechce Michal Mráček předbíhat.

lize a Karviné dvanáctá, Velké Bystřici pak patří třetí pozice ve druhé lize.
„Ukáže se, jak jsme na tom po fyzické stránce a jaký efekt v tomto směru
přineslo zimní soustředění. Herní
projev prvoligových týmů je navíc
diametrálně odlišný, budeme se ale
snažit doladit rytmus hry, kombinace,
střelbu a minimalizovat technické chyby. Jak jsme v tomto směru úspěšní,
nám potom ukáží výsledky v soutěži,“
představil svá očekávání zkušený házenkářský trenér.
Program turnaje: 9.00-9.55: Prostějov - Velká Bystřice, 10.10-11.05:
Karviná „B“ - Jičín „B“, 11.2512.20: Prostějov - Jičín „B“, 12.3513.30: Velká Bystřice - Karviná
„B“, 13.50-14.45: Jičín „B“ - Velká
Bystřice, 15.00–15.55: Prostějov Karviná „B“.

Československa, zbylé dva v letech
2011 a 2012, u čehož byly i Kvitová se
Šafářovou. Útok na hattrick jim ovšem
loni nevyšel, když v semifinále nestačily na pozdější vítězky Italky.
Právě duo z TK Agrofert Prostějov
by pravděpodobně zasáhlo do dvouher, v nichž by Kvitová útočila na své
dvacáté vítězství. Místo toho se pouze
Šafářová utká o jubilejní desátou výhru a může potvrdit vydařený vstup do
letošního roku. Po čtvrtfinále v Sydney
totiž došla do třetího kola v Melbourne, kde si vytvořila i dva mečboly na
pozdější vítězku Li Na. Naopak Kvitová po semifinále turnaje v Sydney
vypadla hned v prvním kole Australian Open a kvůli zdravotním potížím
se odhlásila již z právě skončeného
turnaje v Paříži.

Jakub Vývoda. Foto: internet

Papírově kvalitnější se ale i nadále
jeví česká sestava, vždyť domácí
jedničkou je sice světová šestnáctka
Carla Suarezová Navarrová, proti ní
má ale Šafářová aktivní bilanci 2:0.
Dvojkou je až pětašedesátka žebříčku
WTA Maria-Teresa Torrová-Florová, tyto dvě tenistky dále kapitánka Conchita Martinezová doplnila
o členky konce první světové stovky
Silvii Solerovou-Espinosovou a Laru
Arruabarrenovou.
V historické bilanci je na tom v poměru 2:1 lépe Česká republika, pro již
vyznělo i poslední vzájemné střetnutí
z roku 2009. Tentokrát se bude hrát
venku na antuce, sobotní bitvy začínají v pravé poledne, nedělní souboje
pak o půl jedenácté dopoledne. Zápasy by měla vysílat Česká televize.

DAVIS CUP: Tenisté ČR vyhráli desátý zápas v řadě!
Lví podíl na tom má prostějovská hvězda TOMÁŠ BERDYCH

Ostrava-Vítkovice/lv, pk - Desáté utkání v řadě
vyhráli tenisté České republiky v rámci Davisova poháru. Ve víkendovém duelu proti Nizozemí se opírali
především o výkon člena prostějovského TK Agrofert
Tomáše Berdycha, který získal dva body ve dvouhře
a podílel se také na triumfu ve čtyřhře. Česko po vítězství 3:2 postoupilo do čtvrtfinále, v němž se v termínu
od 4. do 6. dubna představí na půdě Japonska, které
dokázalo zvítězit nad Kanadou 4:1.
Páteční komplikace
v prvním utkání
Český tým se chtěl k postupu přiblížit
už po pátečních dvouhrách, to se ale
nepodařilo. Domácí hráči nevykročili
za obhajobou nijak šťastně - porážkou
Radka Štěpánka. Padesátý hráč světa
Štěpánek prohrál v Davis Cupu
svůj pátý pětisetový zápas singlu.
Pětatřicetiletý tenista udělal během
tří hodin a 39 minut téměř šedesát
nevynucených chyb a využil pouze
tři z osmnácti brejkbolů, které v utkání
s Robinem Haasem měl, z toho pět
ve ztracených setech. „Nebyl jsem
schopný využít brejkboly a to bylo
klíčové. Měl jsem hodně šancí, ale
využil jenom pár. Nedohrával jsem
správně gamy,“ přiznal Štěpánek. „Na
konci druhého setu jsem udělal hloupé
chyby. Ve čtvrtém setu jsem mohl být
brejk nahoře, ale byl naopak brejk dole
a on se nadechl a uvolnil. To samé v
pátém setu,“ dodal tenista. Český hráč
se snažil měnit podle potřeby rytmus
hry. Výpady na síti střídaly dlouhé

výměny. Soupeř ale dokázal reagovat
a v rozhodujících okamžicích využil
svoji fyzickou převahu.
O vyrovnání se postaral Tomáš
Berdych. Semifinalista Australian
Open nedal Igoru Sijslingovi žádnou
šanci. Od začátku soupeře zatlačil
a nepovolil až do posledního míčku.
Celé utkání trvalo pouze 102 minuty,
Nizozemec uhrál pouze šest gamů a v
posledním setu dokonce dostal kanára.
„Po příletu z Austrálie jsem byl rád, že
utkání bylo tak rychlé. V jeho průběhu
jsem neměl žádný problém. Dařilo se
mi hru podle potřeby zrychlovat, byl
jsem dobře na nohách. Mohl jsem
hrát míče rychle po odskoku a to bylo
důležité,“ pochvaloval si po skončení
duelu Berdych.

Nejtěžší čtyřhra přinesla
druhý bod
Patnácté vítězství v deblu slavila dvojice Berdych – Štěpánek, byť proti
páru Rojer - Haase se však pořádně
nadřela. Češi museli v průběhu

střetnutí odvracet celkově osm setbolů.
V prvním setu se domácí hráči ocitli na
hraně za stavu 4:5. Berdych při svém
podání prohrával 0:40, přesto Nizozemci neuspěli. Ve třetím setu pak
po ztrátě Štěpánkova podání prohrávali 3:5, jenže se zase zvedli na pokraji
ztráty sady. Dva setboly nepovolili
Nizozemcům využít při Berdychově
podání. Dramatická byla také čtvrtá
sada, ve které rozhodovala až zkrácená hra. „Byl to určitě nejtěžší zápas,
co jsme zatím v Davis Cupu odehráli. Museli jsme zvládnout hodně
těžkých okamžiků. Všechny jsme
ustáli,“ prohlásil po zápase Berdych.
Spokojený byl pochopitelně také jeho
parťák Štěpánek, podle něhož soupeř
hrál nad své poměry. „Museli jsme si
výhru zasloužit. Bojovali jsme a utkání zvládli poctivým výkonem,“ řekl
Štěpánek.

Berdych stvrdil postup
ve třech setech
Do úvodní nedělní dvouhry poslal
nizozemský kapitán Jan Siemerink na Berdycha místo unaveného
a lehce zraněného Haaseho Thiema
De Bakkera. Až 139. hráč žebříčku
ATP českého tenistu loni porazil,
tentokrát ale neměl nárok. Na cestě
za osmadvacátým vítězstvím ve
dvouhře v soutěži český tenista neztratil ani set. V tom prvním vedl
za dvacet minut 5:0 a rychle získal uklidňující vedení. Další sady
byly přece jen vyrovnanější, přesto
Berdych v ČEZ Aréně dominoval

a diktoval tempo až do úspěšného
mečbolu. „Soupeř nastoupil vlažně
a stačilo mu vracet míče přes
síť. Byl jsem dobře nachystaný
a tomu odpovídal průběh utkání.
Zvládl jsem celý víkend poměrně
dobře. Jsme ve čtvrtfinále a to je
nejdůležitější,“ prohlásil Berdych,
který se nechtěl vyjádřit k otázce,
zda to bylo na čas jeho poslední
vystoupení v Davisově poháru.
„Teď si chci užít vítězství. Co bude dál, to

Domácí
Vetřelci Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Pitbulls Prostějov
Zlatá koule Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Jiřina Black Bears Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Pánvičky Uničov
Miagi Mohelnice
Ajta Krajta Hrabůvka

BD
11
10
9
15
10
12

BH
7
8
10
3
8
6

LD
26
26
24
31
24
27

LH
18
19
23
13
18
19

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 12. kole

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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
12 12 0 0 0 0
Pitbulls Prostějov
12 9 1 0 1 1
Dobří bobři Olomouc
12 7 3 0 0 2
Miagi Mohelnice
12 8 0 0 0 4
Zavadila o jedličku Čechovice 12 6 0 0 2 4
Zavadila o jedličku Čechovice
12 6 0 0 2 4
Ajta Krajta Hrabůvka
12 4 1 0 1 6
Pánvičky Uničov
12 4 0 0 2 6
Berini Ivanovice na Hané
11 4 1 0 0 6
Jiřina Black Bears Prostějov 12 3 0 0 0 9
Poslanci Bělkovice-Lašťany
12 1 1 0 0 10
Hanácká šipka Olomouc
12 0 0 0 1 11

K Skóre Legy Body
0 134:82 309:218 36
0 143:75 317:207 30
0 132:87 309:230 27
0 123:93 296:246 24
0 125:93 298:237 20
0 125:93 298:237 20
0 113:105 282:259 15
0 104:114 259:278 14
0 92:107 222:260 14
0 86:130 231:310 9
0 70:147 194:332 5
0 68:149 196:334 1

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
12
12
12
12
12
12

Domácí
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
O tečku Prostějov
Seniors Hamry
Twister Kroměříž
KRLEŠ Kralice na Hané

Hosté
Rafani Čelčice
Asi Prostějov
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov
Fénix Prostějov
Mexičani Čelčice

BD BH LD
18
36
8
10
20
4
14
13
2
16
8
17
1
34
neznámo v době uzávěrky

LH
26
32
34
10

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 12. kole

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

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

Kol V VP R PP P
12 11 0 0 0 1
12 10 0 0 0 2
12 10 0 0 0 2
12 9 0 0 1 2
12 8 0 0 0 4
12 6 0 0 0 6
12 4 1 0 0 7
11 3 1 0 1 6
11 3 1 0 0 7
12 2 0 0 0 10
12 2 0 0 1 8
12 0 0 0 0 12

K Skóre
0 144:72
0 149:67
0 146:70
0 133:84
0 131:85
0 115:101
0 101:116
0 91:109
0 84:115
0 70:146
1 83:134
0 34:182

Legy Body
336:200 33
335:188 30
317:196 30
312:209 28
301:226 24
270:248 18
250:278 14
225:262 12
210:264 11
199:325
6
216:310
4
118:383
0

BH
4
1

LD
14
18

LH
10
6

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 12. kole

O víkendu hraje ČR první kolo Fed Cupu

Praha, Prostějov/jim - Duo prostějovských tenistek Petra Kvitová
a Lucie Šafářová českou reprezentaci vstříc první letošní výhře
v Poháru federace nepovede. Šestá a sedmadvacátá hráčka světa
sice stejně jako Klára Zakopalová
s Andreou Hlaváčkovou původně
figurovaly v nominaci nehrajícího
kapitána Petra Pály, Kvitovou však
na poslední chvíli vyřadila nemoc.
Pro víkendové utkání v Seville
(8. a 9. února) proti domácímu Španělsku ji nahradila Barbora Záhlavová-Strýcová.
V hlavním městě Andalusie se utkají
dva velice úspěšné týmy fedcupové
historie. Španělky totiž dosud dokázaly získat pět titulů, Češky pak získaly
hned sedm prvenství. Pět ještě v éře

Olomoucká Extraliga
Kolo
12
12
12
12
12
12

C liga - PROSTĚJOVSKO

Jeřábkův memoriál na Španělky vyrukuje pouze Šafářová...
Prostějov/jim - Již popětapadesáté
uspořádá házenkářský oddíl TJ
Sokol II Prostějov Jeřábkův memoriál. Tradiční turnaj mužů se
uskuteční již tuto sobotu 9. února od
devíti do šestnácti hodin a zúčastní
se ho kromě pořádajícího týmu ještě prvoligisté Karviná „B“ s Jičínem
a druholigová Velká Bystřice. Mimořádně se však celé klání nekoná
v tělocvičně Reálného gymnázia, ale
v kostelecké sportovní hale.
„Čeká nás poslední prověrka před
začátkem jara, je ideální, že se turnaje zúčastní čtyři družstva a bude
se hrát na dvakrát pětadvacet minut,
což se už blíží soutěžnímu utkání,“
těší prostějovského kouče Aloise Juríka, jenž je zvědav, jak si jeho hráči
poradí s kvalitními soupeři.
Jičínu zatím patří sedmá příčka v první

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Kolo Domácí
Hosté
BD
4
Holky ze Zámečku Mohelnice Pitbulky Prostějov
6
4
Šipkařky od Golema Olomouc Ladies u Jedličky Čechovice 6

ŠPATNÁ ZPRÁVA: Kvitová onemocněla,

bude mimořádně v Kostelci

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

teprve uvidíme,“ řekl tenista s úsměvem.
Za rozhodnutého stavu nastoupil
proti Sijslingovi Lukáš Rosol. Český
hráč bojoval o svůj další daviscupový úspěch marně. Nizozemský
hráč dokázal v každé sadě uspět při
Rosolově podání a zmírnil porážku
svého týmu.
I tak vítkovická ČEZ Aréna mohla
slavit, čeští tenisté jsou ve čtvrtfinále
Davisova poháru 2014 a šance na
zlatý hattrick žije!

Pátek:

Štěpánek - Haase 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 1:6
Berdych - Sijsling 6:3, 6:3, 6:0
Sobota:

Berdych, Štěpánek - Rojer, Haase 7:5, 1:6, 7:6
(7:2), 7:6 (7:4)
Neděle:

Berdych - De Bakker 6:1, 6:4, 6:3
Rosol - Sijsling 3:6, 3:6


1
2
3
4
5

Tým
Lvice Hamry
Pitbulky Prostějov
Holky ze Zámečku Mohelnice
Holky ze Zámečku Mohelnice
Ladies u Jedličky Čechovice

Kol
4
4
4
4
4

V
3
3
2
2
0

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

P
1
1
2
2
4

K Skóre
0 24:16
0 22:18
0 23:17
0 23:17
0 8:32

Legy
53:42
52:44
53:37
53:37
24:67

Body
9
9
6
6
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
12
12
12

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

Hosté
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané

BD
11
10
8

BH
7
8
10

LD
24
25
19

LH
18
18
25

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 12. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
10
10
11
10
11
10
10

V
8
7
7
4
4
3
1

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

P
2
3
4
4
6
7
8

K Skóre
0 103:77
0 103:77
0 106:92
0 88:94
0 95:104
0 79:101
0 76:105

Legy Body
241:193 24
241:193 21
259:229 21
220:230 14
230:253 14
202:241
9
194:248
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

očima šéfky tenisových projektů
„S výsledkem a postupem do čtvrtfinále jsme pochopitelně navýsost spokojeni. Tomáš Berdych ukázal, jak skvělým hráčem a jakou neskutečnou formu
na začátku roku má. Jeho výkonnost obdivovala řada expertů a odborníků.
V zápasech proti holandským hráčům jednoznačně ukázal, jak obrovský je
rozdíl mezi ním, jakožto členem první světové desítky, a zbytkem světa. Své
dvouhry vyhrál zcela suverénně a i ve čtyřhře byl nejlepším hráčem na dvorci.
Sobotní debl byl pro vývoj utkání asi nejdůležitější, po něm bylo prakticky rozhodnuto. Nizozemci se ale ukázali jako houževnatý protivník a jeho hráči jako
srdcaři. Posun mezi nejlepší osmičku nás těší i z důvodu, že máme v tuto chvíli
jistou účast v příštím ročníku.
Spokojenost je na místě také v rámci organizace. Opět proběhlo vše na jedničku,
nenastal jediný zádrhel. Ostrava se ukázala jako velmi dobrá volba. Po všechny
tři dny bylo vyprodáno, diváci fandili, tenis si užívali a po celý víkend panovala
v hale úžasná atmosféra. K ní přispěli nejen naši skvělí prostějovští fanoušci,
kterým znovu patří velký dík, ale také holandští příznivci. Stejně jako jejich
hráči ukázali velké srdce a fandili za každého stavu. Vše opravdu proběhlo
bez jakýchkoliv komplikací. Jedinou perličkou je, že před nedělními dvouhrami objevili bystří kontroloři neznámý kufřík, u něhož pojali podezření, že by
v něm mohla být nebezpečná výbušnina. Naštěstí se vše obešlo bez evakuace
přítomných, neboť se ukázalo, že si ho na stůl odložil údržbář, který zapojoval
kabely...(úsměv)
Jsme rádi, že vše dopadlo naším úspěchem. Pochopitelně jsme sledovali vývoj
dalších zápasů, především ten v Japonsku. Poté, co vyšlo najevo oslabení
Kanady, počítali jsme s tím, že uspějí domácí, protože Nišikori je výborným
hráčem. To se také potvrdilo, a tak nás čeká v dubnu cesta do země vycházejícího slunce. Jestli u toho bude Tomáš Berdych nebo ne, to bych teď nechtěla
předjímat. Musím konstatovat, že mě trochu mrzí určitá nekorektnost novinářů,
kteří místo uznání Tomášových výkonů z něj lámali pořád jedno a to samé,
jestli jde o jeho loučení. Berďa jasně opakoval, že nic takového nemá v plánu,
jen je prostě možné, že v budoucnu nějaký zápas vynechá. Pokud by to byl ten
v Japonsku, nemůže se mu nikdo divit. V té době přelétá z Ameriky do Evropy
na antuku, obhajuje body na velkých turnajích a v sérii tří velkých podniků
by měl odletět na druhý konec světa, kde se bude hrát na betonu... Uvidíme
však, jaká bude v dubnu situace. Každopádně ten termín je nešťastný... Jak
jsme ale viděli u ostatních duelů, velmocím chyběly skoro všechny hvězdy...
O to cennější je přístup nejen Tomáše, ale i Radka Štěpánka.
Jestli byl Haase unavený, to nevím, každopádně nebyl zdravotně v pořádku.
Upozornil nás na to již v sobotu večer náš fyzioterapeut, který si všiml, že při
svém nervovém výlevu u sítě, kdy mlátil raketou jako zblázněný, si něco udělal
s ramenem. Jeho nedělní neúčast to potvrdila... A co se týká nasazení Rosola
do závěrečné dvouhry, tak o tom, jestli nastoupí on, nebo Jirka Veselý, nebyla
žádná diskuse. Lukáš je trojkou týmu a chtěl hrát, takže šel na kurt.“
Petra ČERNOŠKOVÁ, šéfka tenisových projektů pořádající agentury Česká
sportovní a bývalá profesionální hráčka
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Volejbalistky Prostějova postoupily do finále Českého poháru a chystají se na „Evropu“

3
1

CEV CUP PŘINÁŠÍ VRCHOL SEZÓNY: PŘILETÍ „ŽLUTÍ ANDĚLÉ“!

VK AGEL PROSTĚJOV

S velkým favoritem na Hanou přicestovaly tahounka nároďáku ČR
Aneta Havlíčková, korejská star Kim a kupa tureckých reprezentantek

SK UP OLOMOUC

Čas: 1:34 hodin
Rozhodčí: Kovář a Grabovský
Diváků: 300
1. set: 21:25 26 minut 2. set: 25:21 25 minut
3. set: 25:19 22 minut 4. set: 225
25:17
5:1
:177 21
21 minut
minu
mi
minu
n t

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rgeen
Vincourová
V
Vinc
Vi
inc
ncouro
ouro
ou
rová
vá

Už v základní skupině letošního ročníku
Champions League si fandové prostějovských
volejbalistek mohli užít zápasové lahůdky v podobě bitev s Eczacibasi Istanbul z Turecka či francouzským RC Cannes. A neméně atraktivní duel
přichází na řadu i nyní v rámci úvodního čtvrtfinále
CEV Cupu 2013/2014. Ženy VK AGEL Prostějov
v něm totiž narazí na Fenerbahce SK Istanbul, který je s oběma spolufavority Ligy mistryň na kvalitativně srovnatelné úrovni. Vzrušující mač hostí hala
Sportcentra DDM již zítra, tj. v úterý 4. února od
17.30 hodin. Buďte u toho!
Prostějov/son

Trenérská dvojice: Střídala: Gambová, Hutinski
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Soares
a Ľubomír PETRÁŠ
Melicharová, Růžičková.

SestavA SK UP Olomouc:
H. Kojdová, Tinklová, Rutarová, P. Kojdová, Napolitano, Tomášeková, libero
Dreksová . Střídaly: Murčinková, Uhrová, Košická, Rašková. Trenér: Jiří Teplý.

Naddsttavbová
b á částt - skkupina
i o 1.-55. míístto:
19. kolo: KP Brno - Olymp Praha 0:3 (-17,-16,-12). Nejvíce bodů:
Michalíková 9, Herbočková a Součkvá po 5 - Mlejnková 16, Kvapilová
11, Trnková 10 * Frýdek-Místek - SK UP Olomouc 2:3 (14, 13, -15, -20,
-12).) Nejvíce
j bodů: Kubová 27,, Závodná 16, Melicharová 13 - Napolitano
Šenková 20, Tomašeková 12, Košická 100 * VK Agel Prostějov volný los
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
19. kolo: Přerov - Slavia Praha 2:3 (-11, 21, 14, -12, -11).) Nejvíce
j bodů:
Gálíková 15, Pavelková 9 - Adlerová 29, Hanzlová 20 * Šternberk - SG
Brno 3:0 (23, 14, 10). Nejvíce bodů: S. Janečková 16, Holásková 7 Nová 7 Hudylivová 6 * TJ Ostrava volný los

„Agelky“ se mezi elitní osmičku
druhého nejvyššího poháru Evropy přesunuly coby třetí tým v
pořadí jedné z grup Champions
League, kde za sebou nechaly německý Schwerin. To Fenerbahce
se do čtvrtfinálové dvojice prokousalo suverénním vyřazením
tří různých soupeřů v samotném
CEV Cupu, čímž potvrdilo roli
patrně hlavního favorita na celkový triumf. Ono pokud máte v kádru tolik hráčských megastar nejvyššího mezinárodního kalibru,
tak s jinou pozicí ani nelze počítat.
„Jeden z řady vynikajících
istanbulských klubů má mančaft silný tím, že jej táhnou čtyři
velké hvězdy. V první řadě je to
korejská smečařka Yeon-Koung
Kim, která má pravděpodobně
nejvyšší finanční kontrakt ze

všech volejbalistek světa. Dalšími oporami tam jsou česká
univerzálka Aneta Havlíčková platící za jedničku našeho
současného nároďáku, první
nahrávačka reprezentace USA
Alisha Glass a momentálně
nejlepší Francouzka, blokařka
Christina Bauer. K tomu připočítejme jednu Brazilku plus
několik reprezentantek Turecka
a dostaneme protivníka srovnatelného se špičkovými mančafty
v Lize mistryň,“ charakterizoval
nadcházejícího pohárového soka
Miroslav Čada, hlavní trenér VK
AGEL Prostějov.
Z jeho srovnání s nedávnými
přemožiteli v Champions League vychází istanbulský SK dost
vysoko. „Eczacibasi, Cannes
a právě Fenerbahce jsou dle mého
názoru přibližně stejné úrovni,
samozřejmě té nejvyšší na mezi-

Velká bitva je tady! Prostějovsko-istanbulský souboj se nebude hrát zítra poprvé. Ale stejně jako
v předešlých případech, i tentokrát jsou favoritkami hráčky tureckého Fenerbahce. Koláž Večerníku
národní oddílové scéně. Kdyby
Fenerbahce mohlo hrát Ligu mistryň, určitě by se okamžitě zařadilo mezi žhavé adepty na účast
v závěrečném Final Four. Proto
je jasné, že ze všech čtvrtfinalistů
CEV Cupu je objektivně největším favoritem na konečný triumf,“
nepochybuje Čada.
Tím pádem se logicky dostává
k nelehké výchozí pozici svého
kolektivu pro přicházející dvojzápas. „Abych se přiznal, mám
z těch utkání trochu obavy. Rádi
bychom hlavně v domácím střetnutí odehráli co nejvyrovnanější
partii a velmi silného soupeře

aspoň potrápili. Jenže cítím, že
to bude nesmírně těžké... Snad
se nám bude dařit, podáme dobrý výkon a nepřipustíme žádnou
příliš vysokou porážku,“ posílal
kouč „vékáčka“ své myšlenky
směrem k úternímu mači.
Může dojít k výsledkové senzaci
v podobě vítězství AGELu? „Ve
sportu je všechno možné, navíc
nemáme co ztratit a můžeme jen
překvapit. Reálně však kvalita
Istanbulu sahá opravdu hodně
vysoko, a pokud u nás nic nepodcení, zaskočíme jej asi dost složitě.
Ale rozhodně se o to pokusíme,“
ujistil Čada.

Pro celý hanácký klub včetně
příznivců je čtvrtfinále CEV
Cupu dalším svátkem v probíhající sezóně. „S holkama se na
oba ty zápasy moc těšíme. Každá
mezinárodní konfrontace, a zvlášť
s tak věhlasným protivníkem, je
pro nás velkou událostí i nesporným přínosem. Věřím, že si to společně s fanoušky užijeme a ze hřiště
budeme odcházet se zvednutými
hlavami,“ vyslovil Miroslava Čada
na závěr uskutečnitelné přání.
Všichni také věří, že jim k tomu
pomůže i vyprodaná hala. Takže,
v úterý v podvečer nezapomeňte
vyrazit na špičkový volejbal!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

nadstavbová část - skupina o 1. až 5. místo
 Tým
1.
2.
3.
4.
5.

VK AGEL Prostějov
PVK Olymp Praha
SK UP Olomouc
Sokol Frýdek-Místek
VK KP Brno

Z

V

P

PS

PM

B

18
19
19
19
19

18
16
13
12
11

0
3
6
7
8

54:7
50:15
46:23
42:25
36:34

1487:1025
1559:1242
1597:1386
1514:1374
1504:1500

53
48
38
38
32

nadstavbová část - skupina o 6. až 10. místo
 Tým

Z

V

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

18
19
19
19
19

9
7
4
4
0

9
12
15
15
19

32:35
22:38
25:46
19:47
1:57

1408:1453
1207:1352
1382:1607
1300:1535
967:1451

26
21
15
11
0

TJ Ostrava
TJ Sokol Šternberk
PVK Precheza Přerov
VC Slavia Praha
VK SG Brno

Čtvrtfinále CEV Cupu
očima kapitánky VK AGEL

kam příště...
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
20. kolo: VK AGEL Prostějov - Olymp Praha, SK UP Olomouc - Přerov, Frýdek-Místek
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
20.kolo: SG Brno – Šternberk, Volleyball club Slavia Praha –
KP Brno, Ostrava

www.vecernikpv.cz
Cesta rivalů letošními evropskými poháry
VK AGEL Prostějov – Champions League 2013/14
Základní skupina D
Eczacibasi Istanbul – Prostějov 3:0 (15, 14, 21)
Prostějov – RC Cannes 0:3 (-18, -22, -23)
Prostějov – SC Schwerin 3:1 (17, -23, 17, 17)
SC Schwerin – Prostějov 1:3 (20, -9, -16, -18)
RC Cannes – Prostějov 3:0 (23, 16, 20)
Prostějov – Eczacibasi Istanbul 1:3 (17, -26, -19, -23)
Fenerbahce SK Istanbul – CEV Cup 2013/14
1. kolo
BBSK Bursa – Fenerbahce 0:3 (-20, -19, -13) a Fenerbahce –
BBSK Bursa 3:0 (12, 18, 21).
2. kolo
Fenerbahce – Orbita Záporoží 3:0 (22, 14, 16) a Orbita Záporoží – Fenerbahce 0:3 (-14, -10, -22).
Osmifinále
LP Salo – Fenerbahce 0:3 (-22, -13, -9) a Fenerbahce – LP Salo
3:0 (21, 25, 14).

Foto: Josef Popelka
„Fenerbahce Istanbul má jednoznačně družstvo se silou pro
Champions League. Nebýt
nějakých problémů tohoto klubu s Evropskou volejbalovou
federací, určitě by Ligu mistryň
normálně dál hráli a troufám si
říct, že se svým současným kádrem by pravděpodobně postoupili do závěrečného Final Four.
A v něm by klidně mohli bojovat
o celkové vítězství.
Proti nám jsou tedy jasným favoritem, ale to mě osobně nijak

netrápí. S holkama se všechny
musíme maximálně soustředit na
první čtvrtfinálové utkání doma
a podat v něm takový výkon,
s nímž budeme spokojené. Když
se nám povede zahrát dobře, můžeme Fenerbahce aspoň potrápit,
a pokud bude zápas vyrovnaný,
nemusí být daleko ani vítězství.
Porazit tak kvalitní tým by samozřejmě znamenalo velké překvapení a možná i senzaci, ale
ve sportu je možné všechno. Já
věřím, že jsme schopné předvést
špičkový volejbal. Na co to bude
výsledkově stačit, se uvidí. Naše
výhoda každopádně spočívá
v tom, že jakákoliv výhra i nejtěsnějším poměrem 3:2 by nám
v případě následné porážky
v istanbulské odvetě zajistila, že
se o postupu rozhodne až v dodatečném zlatém setu, který je
do patnácti bodů hodně vrtkavý.
A za takovou možností půjdeme
na plné obrátky.“
Solange Soares, univerzálka
a kapitánka prostějovských žen

FENERBAHCE ISTANBUL

Země: Turecko.

Rok založení: 1954.
Klubové barvy: Žlutá a modrá.
Přezdívka
týmu: Žlutí andělé.
P ez
Př
ezd
Domácí hala: : Burhan Felek Sport Hall (kapacita 7000 diváků).
Největší úspěchy: 11x vítěz turecké ligy (naposledy 3x za sebou 2009 až 2011), Mistrovství
světa klubů – 1. místo (2010) a 3. místo (2012), Liga mistryň – 1. místo (2012), 2. místo (2010)
a 3. místo (2011), CEV Cup – 2. místo (2013) a 3. místo (2009)
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 2. místo v CEV Cupu (2013), 1. místo
v Champions League (2012) a 3. místo v Champions League (2011)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 4. místo (2013), 3. místo (2012) a 1. místo (2011).
Zajímavost: v minulém týdnu Fenerbahce ukončilo 73 zápasů trvající neporazitelnost
městského rivala Vakifbanku Istanbul, kterého v turecké lize zdolalo 3:0 (22, 22, 19)
Prezident: Aziz Yildirim
Manažer týmu: Cigdem Can Rasna
Hlavní trenér: Marcello Abbondanza
Asistent trenéra: Michele Fanni.

Hráčský kádr:

nahrávačky Alisha Glass (číslo 12, USA, 25 let, 182 cm, 72 kg), Nedime Elif Őner (číslo 7,
Turecko, 29 let, 186 cm, 71 kg) a Nilay Őzdemir (číslo 11, Turecko, 28 let, 178 cm, 63 kg), blokařky Christina Bauer (číslo 1, Francie, 25 let, 197 cm, 85 kg), Ipek Soroglu (číslo 8, Turecko,
28 let, 192 cm, 72 kg), Eda Erdem Dündar (číslo 14, Turecko, 26 let, 187 cm, 75 kg) a Ayse
Gökcen Denkel Zop (číslo 18, Turecko, 28 let, 192 cm, 79 kg), smečařky Yeon-Koung Kim
(číslo 10, Jižní Korea, 25 let, 192 cm, 71 kg), Fernanda Garay Rodrigues (číslo 16, Brazílie, 27
let, 179 cm, 79 kg) a Elif Onur Basaran (číslo 5, Turecko, 24 let, 187 cm, 68 kg), univerzálky
Aneta Havlíčková (číslo 4, Česko, 26 let, 193 cm, 88 kg) a Seda Tokatlioglu (číslo 9, Turecko,
27 let, 193 cm, 79 kg), libera Merve Dalbeler Seniye (číslo 2, Turecko, 26 let, 180 cm, 67 kg) a
Derya Cayirgan (číslo 6, Turecko, 26 let, 168 cm, 58 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2010/11 (základní skupina D) Prostějov – Cannes 1:3 (-22,
-24, 21, -16) a Cannes – Prostějov 2:3 (13, -22, -21, 17, -13).

Proti Fenerbahce uhrál VK zatím jen set. Přepíší „Agelky“ historii? ČTENÁŘSKÁ
Prostějov/son - Soupeři z nadcházejícího čtvrtfinále CEV
Cupu 2013/2014 se v minulosti už nejednou zápasově
potkali. K první vzájemné konfrontaci došlo před
čtyřmi lety v základní skupině Champions League
2009/2010, kde Prostějov
na hřišti Istanbulu podlehl
dost hladce a doma naopak
Fenerbahce vzdor druhé
porážce 0:3 sympaticky potrápil.
Bitvy mezi VK AGEL a SK
se poté opakovaly o dva roky

později v úvodním kole play
off Ligy mistryň. A na vlastní
palubovce tenkrát vyslankyně
prostějovského klubu sehrály
dva vynikající sety, aby nakonec po boji padly 1:3. Ani odveta v Turecku dlouho nebyla
zdaleka beznadějná, byť protivník si výsledek 3:0 i postup
přece jen pohlídal.
Každopádně jsou dosavadní vzájemné duely pro naše
volejbalistky inspirací v tom
směru, že i s vysokým favoritem se dá vést poměrně vyrovnaný boj.

Přehled vzájemných zápasů
Champions League 2009/10 - základní skupina:
Fenerbahce Istanbul - VK Modřanská Prostějov
3:0 (18, 11, 21), VK Modřanská Prostějov - Fenerbahce Istanbul 0:3 (-20, -22, -21).
Champions League 2011/12 - 1. kolo play off:
VK AGEL Prostějov - Fenerbahce
Istanbul 1:3 (23, -23, -17, -16), Fenerbahce Istanbul - VK AGEL Prostějov
3:0 (25, 19, 14).
Celková bilance vzájemných střetnutí:
VK AGEL Prostějov - Fenerbahce SK Istanbul
0:4 na zápasy (1:12 na sety).

SOUTĚŽ

ODSTARTOVALA...
MŮŽETE VYHRÁT LETECKÝ

ZÁJEZD DO ŘECKA

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

vraťte se na stranu 21
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čtvrtek hraje
Nadstavba ženské extraligy už odstartovala, Tento
VK AGEL proti Olympu,
prostějovské lídryně si počkají až do čtvrtka

Prostějov/son - Týden po skončení základní části UNIQA extraligy
žen ČR 2013/2014 načala svůj
zápasový program fáze nadstavbová. Úvodní duely pokračování
elitní české soutěže byly na pořadu v sobotu 1. února (předehrávka mezi KP Brno a Olympem již
o den dříve), ovšem prostějovské
volejbalistky vstoupí do nadstavby až tento čtvrtek v rámci jejího
druhého kola.
Lídr tabulky měl totiž v zahajovacím dějství volno, tudíž VK AGEL
Prostějov sehraje své další ligové
utkání teprve 6. února doma proti
Olympu Praha. Osmého pak cestuje do Frýdku-Místku a třináctého
měl přivítat Olomouc. Jenže tohle
derby bylo kvůli odvetě čtvrtfinále

evropského CEV Cupu v Istanbulu
odloženo až na 25. února.
Jinak je model nadstavbové části
úplně stejný jako v předchozích letech. To znamená, že desetičlenný
extraligový peloton se rozdělil na
dvě skupiny po pěti týmech, které
se v grupách o první až páté a šesté
až desáté místo střetnou každý s každým doma i venku. Představuje to
v obou skupinách deset kol, respektive osm mačů pro všechny celky.
Po závěrečném osmadvacátém
dějství soutěže poté následuje od
poloviny března vyřazovací play off
pro osm nejlepších družstev pořadí,
zatímco devátý a desátý kolektiv
tabulky sehrají s vítězem 1. ligy
kvalifikaci o účast v příštím ročníku
UNIQA extraligy.

Los nadstavbové části UNIQA extraligy žen 2013/2014
- skupina o 1. až 5. místo

19. kolo, sobota 1. února, 17.00 hodin: VK Královo Pole Brno - PVK Olymp Praha (31. ledna,
18.00), TJ Sokol Frýdek-Místek – SK UP Olomouc, VK AGEL Prostějov volný los
20. kolo, čtvrtek 6. února, 17.00 hodin: VK
AGEL Prostějov - Olymp Praha, KP Brno - Frýdek-Místek (18.00), SK UP Olomouc volný los
21. kolo, sobota 8. února, 17.00 hodin): Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov, Olomouc – KP
Brno, Olymp Praha volný los
22. kolo, čtvrtek 13. února, 17.00 hodin): VK AGEL
Prostějov - Olomouc (odloženo na 25. února), Olymp
Praha - Frýdek-Místek, VK K. Pole Brno volný los
23. kolo, sobota 15. února, 17.00 hodin: KP Brno
– VK AGEL Prostějov (18.00), Olomouc - Olymp
Praha, Frýdek-Místek volný los

24. kolo, sobota 22. února, 17.00 hodin: Olymp
Praha - KP Brno, Olomouc – Frýdek-Místek,VK
AGEL Prostějov volný los
25. kolo, čtvrtek 27. února, 17.00 hodin: Olymp
Praha – VK AGEL Prostějov, Frýdek-Místek –
KP Brno, UP Olomouc volný los
26. kolo, sobota 1. března, 17.00 hodin: VK
AGEL Prostějov - Frýdek-Místek, KP Brno
– Olomouc (20. února, 18.00), Olymp Praha
volný los
27. kolo, čtvrtek 6. března, 17.00 hodin: Olomouc – VK AGEL Prostějov, Frýdek-Místek –
Olymp Praha, VK Královo Pole Brno volný los
28. kolo, sobota 8. března, 17.00 hodin: VK
AGEL Prostějov - KP Brno, Olymp Praha – Olomouc, Frýdek-Místek volný los

Hanácký rival SK UP zpočátku zlobil, ale ŽENY VK OTOČILY

nepříznivý průběh a do finále Českého poháru prošly vítězstvím
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj - první set: 0:2,
2:2, 5:3, 7:4, 7:6, 8:8, 10:9, 10:11,
11:15, 13:15, 17:16, 18:19,
19:22, 20:24, 21:25. Druhý set:
2:0, 2:2, 6:5, 6:7, 9:7, 9:9, 10:11,
11:13, 12:15, 13:17, 16:18,
20:19, 22:20, 25:21. Třetí set:
0:2, 2:2, 5:3, 14:4, 14:6, 15:8,
20:9, 20:11, 21:14, 23:15, 23:18,
25:19. Čtvrtý set: 2:0, 2:2, 4:4,
6:4, 7:6, 11:6, 11:8, 13:10,
16:10, 16:12, 20:13, 22:16,
24:16, 25:17.
Prostějov/son - Více než půldruhého setu odvetného střetnutí
trvala naděje volejbalistek SK
UP Olomouc na postup do finále
Českého poháru 2013/2014. Po
domácí porážce 0:3 držely ve
druhém duelu semifinálové série
na hřišti VK AGEL Prostějov
pro ně slibný stav 0:1 a 13:17
z domácího pohledu. Pak však
favorizované vládkyně tuzemských soutěží z posledních
let zapnuly na vyšší obrátky
a nečekaný vývoj hanáckého
derby nekompromisně otočily
ve svůj prospěch. Konečným
vítězstvím 3:1 ve čtvrtečním
souboji tudíž „Agelky“ potvrdily
účast v boji o letošní pohárovou

„Na začátku utkání jsme hráli velice špatně v obraně. Útok byl aspoň solidní, ale defenziva vůbec nefungovala a k tomu jsme dělali hodně nevynucených chyb. Naopak soupeř hrál velmi dobře, dařilo se Napolitano i mladé
Kojdové. Dlouho jsme tak měli problémy a nepříznivý vývoj zlomili až od
půlky druhého setu díky výraznému zlepšení hlavně při bránění. Olomouc
se tím dostávala pod stále větší tlak, zbytek střetnutí už jasně patřil nám.
Pomohlo přitom střídání Báry Gambové, která sice šla na pro ni nezvyklý
post univerzálky, ale vyrovnala se s tím výborně a její bezchybný výkon tým
zvedl. Od stavu 0:1 a 13:17 prokázal potřebnou kvalitu celý náš mančaft.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:

A je to. Poslední krok do finále Českého poháru jeho obhájkyně i s menším zabržděním z úvodu odvety dokonaly. Foto: www.vkprostejov.cz
trofej, k níž nastoupí proti Olympu Praha 18. února od 16.00 hodin v Českých Budějovicích.
Ve vlnách probíhala úvodní sada,
každý chvilku tahal pilku. Nejprve
byla vyšší kvalita na domácí straně
(7:4), poté se pronikavě zlepšil hostující tým (11:15) a tenhle zvrat se
následně ještě jednou zopakoval
(17:16 na 19:22). V posledním
případě se olomoucký trhák ukázal
už jako rozhodující, přičemž zahajovací set patřil SK UP zaslouženě.
Jeho hráčky méně kazily, lépe
bránily a v klíčových okamžicích
prokázaly víc jistoty - 21:25 a 0:1.
„Agelky“ působily zakřiknutým
dojmem, výborně šlapající soupeř
jim ani ve druhé části nedovolil

nasadit k předpokládané ofenzivě.
Mírná převaha „vékáčka“ se
zastavila na maximálně dvoubodovém náskoku (9:7), naopak
rozjeté vysokoškolačky vzápětí
znova udeřily. Dařilo se jim totiž
nad očekávání eliminovat jindy
dominantní útok favorita, který
tak měl velké problémy pravidelně
bodovat. Krize Čadovy družiny
vyvrcholila za stavu 13:17, aby jí
ven z nastalé šlamastyky pomohlo
až závěrečné, o to však mohutnější
vzepětí. Prostřednictvím výrazně
zlepšené defenzivy i všech ostatních činností obhájce pohárové
trofeje zbytek setu jednoznačně ovládl a tím si zajistil postup do finále
- 25:21 a 1:1.

„„Prostějov hrál proti dvěma různým družstvům: to první mělo odvahu, to
druhé se bálo... Dokud holky bojovaly odvážně a bez zbytečné opatrnosti,
předváděly skvělý výkon, domácím byly víc než vyrovnaným soupeřem
a půldruhého setu dokonce vedly. Potom bohužel začaly hrát opatrně, což favoritovi pomohlo se zvednout k následné obvyklé dominanci. S Prostějovem
se nám tohle stalo už poněkolikáté za poslední roky a důvod vidím jednoznačně v hlavách děvčat. Pořád do nich lijeme, že se nesmí bát, že je v takových zápasech nezbytné riskovat a jít do všeho naplno po celé střetnutí. Jenže některé
hráčky jsou vůči těmto radám naprosto imunní, což je škoda.“
Osud semifinálového dvojutkání
byl tedy rozřešen, ovšem tento
fakt nemohl zabránit pokračování
divácky atraktivní bitvy. Ta se
fanouškům vzdor předchozím
trablům VK musela líbit, zvlášť
když jejich děvčata ve třetím
dějství od skóre 0:2 předvedla
vskutku vynikající pasáž. Hlavně
devítibodová šňůra při servisu
Kossányiové měla na stále častěji
chybující Olomoučanky zničující
vliv a dohnat obří manko 14:4
bylo téměř nemožné. Výběr SK
UP pouze dvakrát zkorigoval,

z toho
h druhým
d hý oživením
ži í svého
éh
výkonu vybřednul z hlubokého
útlumu - 25:19 a 2:1.
I tak si hostitelky udržovaly herní
tlak, neboť jim nadále fungoval předtím méně úspěšný útok.
A když jej podpořily dobrou obranou, podáním, přihrávkou i celkovou souhrou, tahalo olomoucké
„úpéčko“ přes enormní snahu za
kratší provaz (6:4, 11:6, 16:10).
To platilo až do úplně posledních
míčů zápasu, pohodu získavší VK
AGEL si výhru již nenechal vzít 25:17 a 3:1.

dým zápasem nahoru a vedení „vékáčka“ se ji tak rozhodlo pro zbytek sezóny stáhnout zpět na Hanou.
Gambová se vrátila zkraje minulého týdne, odvetný semifinálový
mač Českého poháru začala na
lavičce. „Agelkám“ to však herně
nešlo, proti SK UP projely úvodní
set a dlouho to vypadalo i na ztrátu
druhého. V jeho polovině se však
trenér Čada rozhodl poslat Gambovou na post univerzálky, ačkoliv
tam normálně vůbec nenastupuje.
Odvážný tah nakonec vyšel, mladá střídající plejerka vnesla do
projevu družstva jistotu bez chyb a
pomohla k obratu výsledku na 3:1.

„Ani jsem nečekala, že hned v prvním utkání po návratu si tolik zahraju, navíc na ´účku´. Že mě pan
Čada posílá na hřiště místo Katie
Carter, z toho jsem byla opravdu
hodně překvapená. Nic takového
v plánu předem nebylo, nikdy jsem
na diagonále netrénovala, nemám
tam žádné zkušenosti. Spíš jsem
čekala, že půjdu třeba pomoct na
přihrávku nebo do obrany, ale tohle by mě fakt nenapadlo,“ smála
se přerovská odchovankyně po vítězném střetnutí.
Na své nové pozici v sestavě dělala, co mohla. „Holky mi pomohly
a hlavně jsem se snažila nic zby-

tečně nezkazit. V obraně se mi
povedlo pár balónů zvednout, naopak v útoku to nebylo úplně ono,
z těch jiných míst přece jen neumím tolik zakončovat. Ale celkově
to snad z mé strany nebylo špatné
a podstatné je, že se nám společně
podařilo obrátit nepříznivý vývoj,“
zdůraznila Barbora Gambová.
Náročnost duelu ji nepřekvapila.
„Věděly jsme, že nám k postupu
do finále stačí jeden set, přesto
jsme samozřejmě chtěly zvítězit.
Jenže Olomouc do toho šla naplno,
nedařilo se nám bránit její útoky,
a proto to dlouho nevypadalo moc
dobře. Naštěstí jsme se včas zved-

Kadetky mají na dosah prvenství po nadstavbě,
juniorky chtějí alespoň posun na pátou příčku
Prostějov/son - Zápasově volný jenž definitivně rozhodne o titulu
víkend si nyní užily mladé vo- a dalších medailích. Plnit plán se prolejbalistky VK AGEL Prostějov stějovským nadějím zatím daří na sto
hrající extraligové soutěže ČR procent, když vyhrály pět ze šesti dosa2013/2014. Nadstavbová část vadních střetnutí a zvýšily svůj náskok
si totiž dala krátkou přestávku v čele na velmi slibných pět bodů.
a Večerník toho využívá k reka- „Holky mohu pochválit, neboť
pitulaci momentální situace před při pokračující velké marodce
posledními třemi dvoukoly.
se perou nejen se soupeři, ale
také s úzkým kádrem, potažKADETKY
mo únavou. Některé totiž musí
Prostějovský mladší výběr šel do nastupovat i za juniorky a tím
nadstavby z prvního místa, které chtěl pochopitelně roste jejich zátěž.
udržet. Zajišťuje totiž nejen postup do Naštěstí se mančaft s touhle
závěrečných dvou turnajů Final Four náročnou situací dokázal kroextraligy o první až čtvrtou pozici, ale mě jednoho klopýtnutí skvěle
navíc i pořadatelství druhého z nich, vyrovnat,“ potěšilo šéftrenéra

Průběžné tabulky extraligy, skupiny o 1. až 6. místo:
Kadetky

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

Juniorky

1. Č. Budějovice 11 3
2. Olymp Praha 11 3
3. Brno
9 5
4. Frýdek-Místek 8 6
5. Plzeň
2 12
6. Prostějov
1 13

35:13
35:19
32:22
29:24
10:37
13:39

33
31
26
24
7
5

mládeže VK Jaroslava Matěje.
Kadetky AGELu nejprve dvakrát
zvítězily v Plzni 3:1, poté se rozešly
smírně s Řepy (1:3, 3:1) a nakonec
přivezly dva cenné triumfy z palubovky přímého konkurenta v boji
o prvenství Olympu Praha (3:2,
3:0). „Zejména poslední dvě výhry mají značnou hodnotu, protože
nás dostaly před zbývajícími šesti
zápasy do výhodné pozice. Pokud
o nejbližším víkendu dvakrát
hladce zdoláme Plzeň, budeme k
udržení vedoucího postu již hodně
blízko,“ nadhodil kouč družstva
s ambicemi na mistrovské zlato.
Zbývající program VK AGEL
v nadstavbové části:
7. a 8. kolo Prostějov – Plzeň
(8. února 15.30 a 18.00 hodin),
9. a 10. kolo Řepy - Prostějov
(15. února 11.00 a 15.00 hodin),
11. a 12. kolo Prostějov - Olymp
Praha (22. února 15.30 hodin
a 23. února 11.30 hodin). Domácí
utkání hrají Agelky v hale Sportcentra DDM Prostějov.

JUNIORKY
Starší tým Prostějova se teoreticky
mohl poprat o proniknutí do Final
Four, ale reálná tahle vize vzhledem k okolnostem nebyla. Za prvé
by mladé Hanačky musely dohnat
velkou bodovou ztrátu na čtvrté
místo, což samo o sobě představovalo odvážnou až troufalou misi.
Hlavně by však k jejímu uskutečnění potřebovaly být v plné síle
a tím pádem v dobrém zdravotním
stavu, kde vězí kámen úrazu.
„V podstatě celou sezónu od
začátku doteď se stále potýkáme s početnou marodkou, kde
pořád máme minimálně několik
hráček. A jakmile se jedna uzdraví, jiné dvě se zraní či onemocní. Náš juniorský celek na tyto
komplikace výsledkově doplácí,
neboť při skládání sestav logicky
dostává přednost výběr kadetek
bojující o první flek. A v okleštěném složení se body proti kvalitním soupeřům v juniorské katego-

rii sbírají jen těžce,“ uznal Matěj.
Mladé „Agelky“ tak uspěly pouze jednou hned zkraje nadstavby
v Plzni (3:0, 0:3), poté následovaly
porážky doma s Českými Budějovicemi (2:3, 0:3) i na pražském
Olympu (1:3, 0:3). Z páté příčky
klesly na šestou, ovšem na plzeňský soubor ztrácejí pouhé dva bodíky. „Věřím, že aspoň většina marodných děvčat se konečně uzdraví
a na pátou pozici se ještě vrátíme.
Zajistili bychom si tím organizaci
závěrečného turnaje o páté až osmé
místo v Prostějově, což rozhodně
chceme,“ zmínil Jaroslav Matěj.
Zbývající program VK AGEL
v nadstavbové části:
7. a 8. kolo Prostějov - Plzeň (9.
února 9.30 a 14.00 hodin), 9. a 10.
kolo České Budějovice - Prostějov
(16. února 10.00 a 14.00 hodin),
11. a 12. kolo Prostějov - Olymp
Praha (22. února 18.00 hodin a 23.
února 14.00 hodin). Domácí utkání hrají Agelky v hale Sportcentra
DDM Prostějov.

postupně se vrátil na vyšší úroveň
z minulého roku. Aktuálně je patrné,
že znovu podává velmi kvalitní
výkony, a ne náhodou si na druhé
příčce extraligové tabulky vypracoval dost velký náskok. Porazit
jeho sehrané družstvo není nikdy
snadné,“ poukázal hlavní trenér
prostějovského souboru Miroslav
Čada.
Jeho svěřenkyně v probíhajícím
ročníku PVK dvakrát udolaly 3:1,
přičemž venku i doma otáčely
nepříznivý stav 0:1 na sety. „Také
naposledy proti Olomouci jsme
nezačali dobře, takže tentokrát se
musíme maximálně soustředit na
co nejlepší start do utkání. Olymp
je skutečně nebezpečný a obracet
vývoj zápasu se nemusí vždy
podařit,“ varoval Čada, jehož
kolektiv bude Pražankám čelit
pouhých šestačtyřicet hodin po
čtvrtfinálovém souboji evropského
CEV Cupu s Fenerbahce Istanbul.
Bude mít dost sil na zvládnutí tuzemského šlágru?

Zájezd fanoušků VK

na extraligový duel do Frýdku-Místku
Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 21. kola
UNIQA extraligy žen 2013/2014 mezi TJ
Sokol Frýdek-Místek a VK Prostějov.
Duel na severu Moravy v rámci nadstavbové části letošního ročníku nejvyšší české soutěže se hraje
v sobotu 8. února od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.00
hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu:
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek
ve středu 5. února do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční
jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!
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Dvě výhry v Uherském Hradišti

vrátily „oděvářkám“ naději

Prostějov/son - Odvetná část
skupiny „C“ 2. ligy žen
2013/2014 začala pro volejbalistky TJ OP Prostějov stejně,
jak končila úvodní polovina soutěže. Tedy neslavně. Po čtyřech
porážkách však hanácký tým
v posledním dvoukole konečně
zabral a důležitými venkovními
triumfy se vrátil do boje o solidní šesté místo tabulky.
Téměř měsíční zápasovou přestávku vyplněnou svátky „oděvářky“ ukončily 11. ledna na hřišti
Foto: archiv Večerníku favorizovaných Palkovic, přičemž
druhý celek průběžného pořadí suly a zachránily druhou sadu, což verénně kraloval 3:0 (21, 24, 17)
bylo klíčové. Ve zbytku zápasu už a 3:0 (20, 16, 20). Svěřenkyně Lajsme pak byly jasně lepší, zatímco dislava Sypka ale v jednotlivých
soupeř herně spíš odešel,“ popsala setech neinkasovaly žádné bodové
zajímavý mač ze svého pohledu.
dardy, tudíž věřily v následný výV příštím vydání vám PROSTĚJ- raznější zisk doma proti čtvrtému
OSKÝ Večerník přinese s Barbo- Bílovci. Leč bodík urvaly pourou Gambovou obsáhlý rozhovor. ze jediný, když ve vyrovnaných

Barbora Gambová po návratu hned naskočila do derby
a na nezvyklém postu „Agelkám“ pomohla do finále ČP

Prostějov/son - Veni, vidi, vici
neboli Přišel, viděl, zvítězil. Tahle
vousatá latinská fráze by se dala
krásně vztáhnout na roli mladé
volejbalistky VK AGEL Prostějov Barbory Gambové (na snímku) ve čtvrteční odvetě semifinále
Českého poháru žen 2013/2014
proti Olomouci.
Jednadvacetiletá smečařka přestoupila loni v létě do prostějovského klubu, jenže celou základní část probíhajícího ročníku
UNIQA extraligy strávila na
hostování ve Frýdku-Místku. Tam
se postupně rozehrávala po operaci
ramene, načež její výkony šly kaž-

Prostějov/son - Do nadstavbové
části UNIQA extraligy ČR
2013/2014 vstoupí prostějovské
volejbalistky opravdovým zápasovým šlágrem. Coby jasně vedoucí tým tabulky totiž na vlastním hřišti přivítají své nejbližší
pronásledovatelky. Bitva o čelo
soutěže mezi VK AGEL Prostějov
a PVK Olymp Praha propukne
ve čtvrtek 6. února od 17.00 hodin
v hale Sportcentra DDM.
Zatímco „Agelky“ poslední dobou
trochu hledají herní stabilitu a ztratily set jak na sklonku základní fáze
extraligy v Přerově, tak v odvetném
semifinále Českého poháru s Olomoucí, soubor z hlavního města
momentálně válí. Do nadstavby vstoupil drtivým triumfem 3:0 na KP
Brno po sadách 25:17, 25:16, 25:12
a v novém kalendářním roce ještě
neprohrál, neboť táhne šňůru osmi
vítězství za sebou! Naposledy padl
19. prosince právě v Prostějově 1:3.
„Olymp do této sezóny vstoupil
možná trochu pomaleji, ale

bitvách podlehly 2:3 (-22, 21, -19,
23, -10) a 1:3 (20, -22, -22, -24).
Vinou šňůry osmi proher za sebou (ještě v součtu s prosincovými duely) tak „ópéčko“ kleslo na
předposlední osmou pozici, navíc
s rostoucí ztrátou na vyšší příčky.
Naštěstí 25. ledna v Uherském
Hradišti přišlo po viditelném herním zlepšení konečně i výsledkové vzepětí, což přímý konkurent
v tabulkové přetahované odnesl
dvěma porážkami. Výběr TJ na
Slovácku ukořistil kladné rezultáty 2:3 (-13, 17, 19, -14, -12) a 1:3
(16, -15, -14, -19).
V druholigovém „céčku“ jsou
nyní prostějovské ženy sedmé,
mají stejně bodů jako šestý
i osmý mančaft, slibný náskok
na devátý post a před sebou další
klíčové mače. Probíhající ročník
tedy ještě lze dovést k alespoň
slušnému vyústění...

průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
 Tým
1. Nový Jičín

V

P

S

B

22

0

66:8

65

2. Palkovice

18

2

56:15

52

3. Vsetín

16

6

51:37

43

4. Bílovec

11

9

40:34

32

5. Přerov B

9

11

37:38

31

6. Uherské Hradiště

6

16

29:55

18

7. OP Prostějov

6

16

25:56

18

8. Lanškroun

5

17

29:54

18

9. Juliánov

3

19

22:58

11

Zápasový program volejbalistek TJ OP
v první polovině 2. ligy žen, skupiny C
25. a 26. kolo: Prostějov - Vsetín (8. února, 10.00 a 14.00
hodin). 27. a 28. kolo: Lanškroun - Prostějov (15. února, 9.00
a 13.00 hodin). 29. a 30. kolo: volný los. 31. a 32. kolo: Prostějov - Juliánov (8. března, 10.00 a 14.00 hodin). 33. a 34.
kolo: Nový Jičín - Prostějov (15. března, 10.00 a 14.00 hodin).
35. a 36. kolo: Prostějov - Přerov „B“ (22. března, 10.00 a
14.00 hodin).
Domácí utkání hrají oděvářky v Letní hale TK PLUS Prostějov (Kostelecká ulice).
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Exkluzivní interview s posilou prostějovského „eskáčka“, která stále ještě patří pražské Sparty

MARTIN JIROUŠ: „CHCI ZDE ZVÝŠIT STŘELECKOU PRODUKTIVITU!“
Vytáhlý forvard již dorazil na první trénink ve svém novém působišti...

Prostějov - Když hned počátkem nového roku 2014 zveřejnilo vedení 1.SK Prostějov změny v hráčském kádru, byl odchod útočníka
Michala Pospíšila poměrně překvapivou zprávou. Nejlepší střelec
podzimní části MSFL sice neodehrál nikdy plných devadesát minut,
v každém utkání se ale na hřišti objevil a týmu pomohl. Sportovní
bafuňáři ale nelenili a přivedli do Prostějova kvalitní náhradu. Jak
Večerník v minulém vydání jako první informoval, stal se jím vytáhlý
forvard s prvoligovými zkušenostmi Martin Jirouš. Liberecký odchovanec sice ještě stále patří pražské Spartě, byť v jejím dresu odehrál
pouze několik utkání a většinou absolvoval nejrůznější hostování.
A tak následně prošel několika kluby první a druhé ligy, naposledy zkusil štěstí v nižší rakouské soutěže. Před jarní částí probíhající
sezóny se ale přesouvá do Prostějova. Jak se mu povede v modrobílém dresu 1.SK? A proč se rozhodl oblékat dres třetiligového
týmu na Moravě? Nejen to prozradil uprostřed minulého týdne
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Tomáš Kaláb
Nejprve se vrátím na úplný začátek vaší fotbalové kariéry,
jaké byly její počátky?
„Začínal jsem v Liberci, kde jsem prošel všemi mládežnickými kategoriemi
a také poprvé nakoukl do mužského
fotbalu. Poté začalo moje fotbalové stěhování... (úsměv)“
Kolika kluby jste vlastně prošel?
„Jak již bylo řečeno, začínal jsem
v Liberci. Poté pokračoval ve druholigové Čáslavi, následně přišlo angažmá
v Příbrami a Sokolově. To byl pro mě
asi ten vůbec nejlepší fotbalový čas.
Pak jsem dostal nabídku, o níž se říká,
že se neodmítá. A tak jsem zamířil do
první ligy a rovnou do Sparty! Bohužel
jsem se do kádru ´áčka´ trvaleji neprobojoval a tak následovala další hostování v Olomouci a Dukle Praha. Poslední
tuzemské angažmá bylo v Bohemians
1905, tehdy ještě ve druhé lize.“
Zmínil jstel, že vydařená sezóna v Sokolově pro vás znamenala vstupenku do první ligy. Jak na
toto období vzpomínáte?
„Jen v dobrém...(úsměv) To se mi opravdu střelecky dařilo, byl jsem tehdy nejlepším střelcem soutěže. Trénoval nás
tehdy Martin Hašek, který po půlroce
odešel coby asistent do Sparty a za dalšího půlroku mě tam přivedl k sobě.“

Je tedy jasné, na které ze svých
působišť vzpomínáte nejraději?
„Jasně, že samozřejmě na Sokolov,
kde se mi ohromně dařilo. Stejně rád
ale vzpomínám asi jako každý na svůj
mateřský klub, kde jsem prošel svými
fotbalovými začátky a navíc absolvoval
první starty v lize. Velký dojem ve mně
zanechala i Sparta, protože přece jen
má u nás výsadní postavení a dává hráči
velkou zkušenost už jen poznáním, jak
to v takovém velkoklubu chodí.“

deset zápasů, něco v domácím poháru,
Evropské lize i domácí ligové soutěži.
Po půl roce začalo moje stěhování, ale
to je prostě určitá daň za to, že jsem ve
Spartě byl...“
Proč jste si naposledy vybral
hostování v zahraničí?
„V létě jsem přemýšlel, co dál, co
by mi mohlo do budoucna něco dát.
A jako nejlepší varianta mi vyšla nabídka z Rakouska. Lákavé bylo zdokonalení se v němčině a vůbec poznání, jak
to chodí někde jinde, než v Čechách
a na Moravě. Byl jsem navíc pro zahraničí volný hráč a přišla zajímavá
nabídka. Určitě toho toho nelituji, bylo
to zajímavé a něco mi to lidsky dalo. Na
druhou stranu bych se rád usadil, s manželkou jsme si pořídili bydlení, takže
návrat domů byl logickým krokem.“
Kolik utkání jste zde sehrál?
„Za Wiener SK jsem odehrál asi
třináct utkání, dal jsem čtyři góly, ale
bohužel jsem ve většině zápasů nehrál
vůbec na postu útočníka, což byl asi
hlavní důvod, proč jsem po podzimu
odešel.“
Jaký fotbal se hraje v rakouské třetí lize?
„V Rakousku je podobný systém jako u
nás, třetí nejvyšší soutěž je rozdělená do
tří regionů. Asi největší rozdíl je v mul-

„Zanechala ve mně velký dojem,
protože přece jen má u nás výsadní
postavení a dává hráči obrovskou
zkušenost už jen poznáním, jak to
v takovém velkoklubu chodí....“

Nová tvář prostějovských fotbalistů Martin Jirouš
o svém kmenovém klubu, kterým je Sparta Praha

Kolikrát jste se v rudém dresu
objevil?
„Ve Spartě je to specifické v tom, že
když se hráč neprosadí v prvních dvou
třech zápasech, okamžitě se ohlížejí po
nových posilách. Mně se tato praxe stala, dá se říci, osudnou. Odehrál jsem asi

tikulturnosti této soutěže. U nás ve třetí
lize příliš cizinců nenajdete, naopak tam
hrají hodně Turci nebo jihoslovanské národy. Některé mančafty by se v naší druhé lize určitě neztratily. Naopak některé
zápasy úroveň dvakrát neměly, celkově
tak na pomezí naší druhé a třetí ligy.“

Jak se nyní stalo, že jste zamířil
do Prostějova?
„V Rakousku jsem byl v podstatě na
půl roku s tím, že vzájemnou spolupráci poté vyhodnotíme. Když jsem
uvažoval nad dalším angažmá, oslovil
mě Prostějov a jeho nabídka byla zajímavá. Detaily mého působení zde se
ještě musí dořešit mezi Spartou Praha
a 1. SK Prostějov.“
Budete do Prostějova dojíždět?
„Jelikož bydlím kousek za Prahou, takže budu dojíždět společně
s ostatními kluky z Prahy na druhou
polovinu týdne, to znamená od středy
do víkendu.“
Jaké jsou vaše hlavní fotbalové
přednosti?
„Na svou výšku jsem na tom slušně
pohybově, dobře se orientuji ve vápně,
chci tady hlavně zlepšit svou střeleckou
produktivitu.“
Jak vidíte svoji fotbalovou budoucnost?
„O budoucnosti příliš nepřemýšlím,
teď jsem v Prostějově a chci tady hrát
co nejlíp. Co dál, to se teprve uvidí.
Několikrát jsem se přesvědčil, že ve
fotbale člověk nikdy neví... Mnohdy jsem byl na hraně rozhodování,
jestli nedat přednost škole či něčemu
jinému, ale vždy se to o stoosmdesát
stupňů otočilo a s fotbalem jsem pokračoval. Vím, že spekulace příliš dopředu obvykle k ničemu nevedou, ve
fotbale se během půlroku nebo roku
může hodně věcí změnit.“
Vzpomínáte na svůj nejpodařenější zápas kariéry?
„Od útočníků se obecně očekávají góly,
takže to byly dva zápasy za Sokolov,
kdy se mi podařil hattrick.“
Jaký je váš fotbalový vzor?
„Moc se mi líbí Zlatan Ibrahimovič, i když mi do něj hodně chybí...
(úsměv) Spolu s Cristianem Ronaldem
to jsou moji oblíbení hráči.“
Jaké jsou vaše koníčky mimo
fotbal?
„Momentálně dodělávám kurz fitness
trenéra, takže to jsou věci okolo správného stravování, péče o tělo a regenerace. Velmi zajímavé je pronikat do
tajů fungování lidského těla. Druhou

Už je náš. Fotbalový útočník Martin Jirouš si ve čtvrtek poprvé zatrénoval na
umělé trávě areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově. Foto: Jiří Možný
parketou mého zájmu je fungování
finančních produktů, konkrétně půjček, hypoték, pojistek.“
Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití?
„Mám rád červené maso, takže nějaký biftek, nejlépe krvavější,
k tomu bramborová kaše nebo opé-

kané brambory či omáčka. Nejvíc piji
vodu, na chuť si dám colu, a rád mám
plzeňské pivo.“
Jakou máte přezdívku?
„Po tátovi jsem v Liberci podědil
přezdívku Kačer, on měl takovou specifickou chůzi...(smích)“

kdo je
martin jirouš

Sd d
Sedmadvacetiletý
til tý rodák
dák z Ú
Ústí
tí nadd Labem
L b máá fotbalové
f tb l é
začátkyy spojeny
p j y se Slovanem Liberec. Ve dvaceti letech
odešel na hostování do Čáslavi, jaro 2008 strávil v tehdy
druholigové Příbrami. Přelomovou pro mladého vysokého útočníka byla sezóna 2008/2009, kdy se střelecky
zviditelnil v druholigovém Sokolově a trenér Martin Hašek jej následně
přivedl do Sparty. Podzim 2009 mu ovšem příliš nevyšel, takže ho Sparta
posílala na hostování do Příbrami, Dukly, Olomouce a Bohemians. Už
v létě 2013 se o něj zajímal 1. SK Prostějov, ale Martin dal přednost angažmá v rakouské třetí lize. Nyní tedy přichází zpět na Hanou.
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