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HOLČIČKÁCH!!!
Vrchoslavice/mls

- tohle je hodně citlivá věc! Trestní oznámeTak,
ní na svého manžela a otce svých dcer podala
zoufalá žena z Vrchoslavic na Prostějovsku.
„Máme spolu dvě dcery, starší je osm let, ta
mladší má tři roky. Bohužel dochází k tomu,
že manžel holky až moc fyzicky trestá..,“
svěřila se exkluzivně Večerníku maminka,
které se o celé záležitosti z pochopitelných
důvodů příliš hovořit nechtělo. Nakonec se
ale přece jen trochurozpovídala...
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730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hodila petardu
SOUSEDKA?

Předminulou sobotu 1. února
po poledni bylo přijato oznámení na linku 156 o poničení
okenního parapetu. Strážníci
zjistili popálení rámu plastového okna. Poškození manželé
shodně vypověděli, že v nočních hodinách uslyšeli silnou
ránu a spatřili záblesk. Rychle
se šli podívat k oknu, od kterého právě utíkala sousedka.
Z celé této události nabyli
dojmu, že šlo o vhození petardy
na parapet. Podezřelá třicetiletá
žena odmítla jakákoliv nařčení.
Věc byla ale postoupena správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Kryt zlákal děti

Předminulou neděli 2. února
těsně před patnáctou hodinou
byla prostřednictvím linky 156
nahlášena pětičlenná skupinka,
která objevila vstup do protileteckého krytu a jala se toto
místo prozkoumat. Než hlídka
dorazila na místo, dítka již kryt
opustila. Tímto městská policie
žádá rodiče o poučení svých ratolestí o nebezpečnosti takového počínání. Samozřejmě byla
vyrozuměna osoba, která zajistí
nápravu a vstup zabezpečí.

Očesali koupaliště
Minulé pondělí 3. února odpoledne nahlásil svědek podezřelé
jednání dvou osob. Ty spatřil u
velodromu, jak odnáší z vedlejšího areálu bývalého koupaliště
železné dveře, plechovou zárubeň a kabeláž. Poté je naložili
do osobního vozu a vydali se
do kovošrotu. Hlídka dorazila do sběrných surovin právě
v okamžiku, kdy se pánové
snažili odprodat získané železo.
Svorně tvrdili, že ho nalezli na
skládce. Podle určitých markantů však bylo jednoznačné,
odkud věci pochází a na místě
jim tudíž byly odebrány. Pokud
by došlo k výkupu, chlapíci by
získali 337 korun...

Bezdomovec ve sběrně
Ve svém volnu si ve středu
5. února strážník okrskové
služby povšimnul bezdomovce s jízdním kolem, který
vstoupil do provozovny kovošrotu. V černém igelitovém
pytli měl pak navíc hliníkový
rozkládací žebřík. Ten položil
na váhu a požadoval vyplacení
peněz. Přivolaná hlídka podezřelého ztotožnila. Sedmatřicetiletý muž tvrdil, že jde
o jeho věci. Na základě dalšího zjišťování se objevily nové
skutečnosti, které dotyčného
usvědčovaly z protiprávního
jednání. Do sběrných surovin
postupně odnosil části lešení,
další díly hliníkového žebříku
a stavební nářadí. Po zkontaktování Policie ČR se potvrdilo,
že se jedná o podezřelou osobu
ze spáchání trestného činu.

Zloděj: tak mě máte...
Strážníci zadrželi ve čtvrtek
6. února zloděje jízdního kola
ještě před nahlášením o odcizení. Občan spatřil muže, jak
nese uzamčené dámské jízdní
kolo a směřuje na ulici Tichá.
Strážníci podezřelého zastihli
na cyklostezce u biokoridoru
Hloučela. Ten je uvítal slovy:
„Tak mě máte!“. K činu se
doznal. Cestou na Policii ČR
k ověření totožnosti pachatele
byla hlídka vyrozuměna prostřednictvím operačního střediska o majitelce jízdního kola,
která právě nahlásila na linku
156 odcizení. U nemocnice
strážníci ženu zkontaktovali
a bicykl jí předali. Událost byla
postoupena správnímu orgánu
pro přestupek proti majetku.
Třicetiletému muži hrozí pokuta do výše patnácti tisíc korun.
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NA POŠTĚ V BEDIHOŠTI SE STŘÍLELO!
Nebezpečný útočník stále běhá na svobodě...

Tak, tohle by si nepřál zažít nikdo z nás! Minulé
pondělí 3. února krátce před půl třetí odpoledne
se v Bedihošti na Prostějovsku střílelo. Ozbrojený
pachatel neváhal použít zbraň proti zaměstnankyni pobočky České pošty, kterou se rozhodl vykrást. Kulku naštěstí zadrželo neprůstřelné sklo.
Nikdo nebyl zraněn, pracovnice pošty však utrpěla šok, z něhož dodnes není v pořádku...
Bedihošť/mls
Prvotní informaci prozradil redakci Večerníku jeden z našich
čtenářů. Vše jsme se okamžitě
vydali zjistit... „Mohu potvrdit,
že v pondělí třetího února u nás
došlo k loupežnému přepadení
pošty. Dosud neznámý pachatel vstoupil do úřadu se zbraní
v ruce, kterou posléze i použil.
Padl jeden výstřel, naštěstí nikdo
nebyl zraněn, střelu skutečně zadrželo neprůstřelné sklo. Střelec
pak z pošty utekl, aniž by něco
ukradl,“ potvrdil nám odsouzeníhodnou událost Jiří Zips, starosta
Bedihoště.
K velmi podobnému přepadení přitom v Bedihošti došlo už
v lednu 2012. I tehdy nebyl lupič

úspěšný. Pracovnice, na kterou
mířil pistolí, se před ním schovala. Dopaden však dosud nebyl.
Pondělní událost v těchto
dnech pochopitelně vyšetřuje
prostějovská kriminálka, která však na případ vyhlásila
absolutní informační embargo. Nebezpečný zloděj se přitom toulá po ulicích a objevit
se může prakticky kdekoliv.
Přesto Policie ČR nezveřejnila
ani základní popis pachatele
a poznatky, které by mohly
vést k jeho dopadení... „Vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu prověřování není možné
v této chvíli poskytnout žádné
bližší informace. Mohlo by dojít
ke zmaření účelu prověřování,“
reagovala na dotazy Večerníku

V centru obce. Budova pošty v Bedihošti se nachází přímo u hlavní silnice vedoucí do Prostějova.
Ilustrační koláž Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí exkluzivních informací se ze chtít obstarat peníze příště...,“
Krajského ředitelství Policie ČR šoku doposud nedostala a je posteskla si nám jedna z obyvaOlomouckého kraje.
stále ve špatném psychickém telek Bedihoště.
Zatímco popraskané sklo stavu. „Vůbec netuším, kdo by Případ i celé vyšetřovaní budeme
na poště bylo nedlouho po za tím přepadením mohl stát. nadále sledovat. Jakmile se objeví
události vyměněné za nové, Jenom doufám, že ho policisté jakékoliv nové okolnosti, okamžiotřesená zaměstnankyně se brzy dopadnou. Mám už docela tě vás budeme informovat ať již
však až do konce týdne do strach. Ten člověk je určitě ne- na webovkách www.vecernikpv.
práce nevrátila. Podle našich bezpečný a kdo ví, jak si bude cz, či v tištěném vydání.

Chacharský kapsář v Prostějově Chlápek utíkal

SKONČIL...

Prostějov/mik - Drzoun si do
Prostějova dojel až z Ostravy, aby se tady poohlédl po
zlodějském živobytí. Minulý
týden ale spadla klec, kapsáře
zatkla policie a usvědčila ho
ze dvou krádeží peněženek.
A protože jde o notorického
recidivistu, hrozí mu teď až
tři roky basy.
„Policisté z obvodního oddělení Prostějov 1 ve zkráceném
přípravném řízení sdělili podezřelému šestatřicetiletému
muži z Ostravska podezření ze
spáchání trestných činů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku,“ potvrdila Večer-

Muž z Ostravska kradl
na nádraží i v hospodě

níku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že policisté mu prokázali
dvě krádeže peněženek.
„V listopadu loňského roku
okradl ve vestibulu vlakového
nádraží v Prostějově jednapadesátiletou ženu. Z kabelky
zavěšené na rameni jí v nestřeženém okamžiku ukradl peněženku s celým obsahem. Paní
v ní měla peníze a doklady,
čímž jí způsobil škodu za pět
tisíc a dvě stě korun. Další krádeže se dopustil v první polovině ledna letošního roku v jednom z restauračních zařízení
na ulici Hradební v Prostějově,

když okradl dvaadvacetiletého
muže. I jemu odcizil peněženku, tentokrát z kapsy kabátu.
Kromě peněz v ní byly i osobní doklady a platební karty.
V tomto případě způsobil škodu za sedm a půl tisíce korun,“
popsala oba činy mluvčí krajské policie.
Při dalším prověřování policisté
zjistili, že podezřelý muž byl již
v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzen a potrestán. „V průběhu středy pátého února mu bylo
sděleno podezření ze spáchání
uvedených trestných činů a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.

z bytu přes BALKÓN!

Prostějov/mik - Chlape, tak
to je ostuda! Strážníci městské policie řešili předminulý
víkend velmi kuriózní případ.
První únorovou sobotu pozdě
večer se snažili pomoci muži,
který po hádce s přítelkyní utíkal ze strachu před ní ze svého
domu. A přes balkón...
„Muž po hádce s partnerkou chtěl
opustit byt v prvním patře. Ta ho
však uzamkla, a proto se rozhodl
uprchnout přes balkón. Hlídka
vyjížděla k tomuto případu v sobotu prvního února po deváté hodině, a to na základě telefonátu od
sousedů, kteří z bytu slyšeli neustálý křik ženy na muže,“ prozradila Večerníku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.

Pětatřicetiletého chlapíka zastihli
strážníci na chodbě domu. „Ten
byl z celého incidentu značně
rozechvěn. Po uklidnění vypověděl, že po netradičním odchodu
z bytu si uvědomil, že zapomněl
u své přítelkyně bundu, ve které
měl osobní doklady, finanční hotovost i doklady od vozidla. Hlídka tedy ženu zkontaktovala. Ta
celý incident přiznala, ale tvrdila,
že zmíněný oděv v bytě není, že
ho muž nechal ve vozidle. Její
domněnka se ale nepotvrdila,“
popsala další průběh až neuvěřitelného zásahu Adámková.
Zajímavé na samý závěr je, že
šestatřicetiletá žena je svým jednáním podezřelá z přestupku.
Celá událost byla postoupena
správnímu orgánu...

ze soudní síně...

Soud „Mirkovi Dušínovi“ napařil pokutu
Člen sdružení přátel Jaroslava Foglara byl odsouzen za ublížení na zdraví

Nenechte se mýlit! V „ohrádce“ před soudem nekončí pouze nenapravitelní recidivisté, násilníci,
podvodníci či zoufalci, kteří už neví, jak jinak by
si zajistili živobytí. I tomu nejspořádanějšímu člověku se může stát, že se jednou ocitne v pozici obžalovaného. Právě to je případ třicetiletého
Radima K. Stačila chvilka nepozornosti a dosud
zcela nekonfliktní mladý muž způsobil nehodu, při
níž byli zraněni dva lidé...

překročil povolenou rychlost
a ve svém renaultu vjel do proKe zmíněné nehodě došlo kon- tisměru, kde to napálil do procem června loňského roku ve tijedoucího seatu, v němž seděl
Vrchoslavicích. Radim K. tehdy muž a žena, kteří z bouračky
Prostějov/mls

vyvázli s poměrně těžkými zraněními. Jejich léčení zabralo více
jak měsíc. Za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti tak
Radimovi K. následně hrozil
podmíněný trest a především
zákaz řízení. Toho se vysokoškolsky vzdělaný mladík, pracující jako pedagog v SOS vesničce
ve Chvalčově, bál.
„Mohl bych kvůli tomu přijít
o práci. Kromě toho se coby
spolupracovník Sdružení přátel
Jaroslava Foglara podílím na organizaci dětských táborů, kde se
bez auta absolutně neobejdu,“
zdůraznil před Okresním soudem

v Prostějově Radim K., který před
nehodou dle svých slov řídil osm
let, aniž by boural. Za tu dobu se
dle policie dopustil pouze dvou
přestupků. V obou případech však
šlo o překročení rychlosti. „Havárie, kterou jsem způsobil, opravdu
lituji. Bylo to pro mě velké ponaučení. Nyní jezdím ještě opatrněji
než dříve,“ vyjádřil se k tomu
v rámci úterního stání Radim K.
Soud nakonec jeho prosby vyslyšel. Přestože obžalovaný
zavinil vážnou nehodu, bude
moci řídit dál. Musí však zaplatit čtrnáct tisíc korun pojišťovně
za náklady na léčení obou zra-

něných, a dále pak dvacet tisíc
korun pokuty. Pokud by se tak
nestalo, půjde na čtyři měsíce do
vězení. Kromě toho si další dva
roky musí dávat pozor na to, aby
plynový pedál nesešlápl více, než
je povoleno.
„Soud věří, že nehoda byla pro
obžalovaného pořádnou ranou,
ze které se poučí. Peněžitý trest
pak byl stanoven tak, aby odpovídal jeho příjmům a životní
úrovni,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, státní zástupce si ponechal
lhůtu pro možnost odvolání.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě
zjištění místa pobytu uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv
oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo
Službu kriminální policie
a vyšetřování v Prostějově
na tel. číslo 974 781 326.
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O vozidlo Škoda Favorit přišel
ve středu 5. února kolem šesté
večer jeho dvaašedesátiletý
majitel.
Ten si ho zaparkoval
j
p
za jedním z domů na ulici Šárka v Prostějově, když ovšem
na druhý den kolem páté ráno
pro vozidlo přišel, už tam
nebylo. Neznámý pachatel
mu ho odcizil, a způsobil mu
škodu za dvacet tisíc korun.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestného
činu neoprávněného užívání
cizí věci, za který pachateli, v
případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Hřešil hned třikrát

Předminulý pátek 31. ledna
kolem půl páté odpoledne kontrolovali policisté
v Konečné ulici vozidlo Fiat
Coupé, které řídil sedmadvacetiletý muž. Při kontrole
zjistili, že řidič má Okresním
soudem v Olomouci vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do prosince roku 2014. Muž dále
nepředložil doklad o zákonném pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla.
Policisté navíc zjistili, že na
vozidle není platná technická
a emisní prohlídka. Chlapík
je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

V noci pod drogami

Předminulou neděli 2. února
kolem půl třetí ráno kontrolovali policisté v Jezdecké ulici
řidiče vozidla Honda Civic.
U dvaadvacetiletého muže
alkohol vyloučili dechovou
zkouškou, test na omamné
a psychotropní látky byl však
pozitivní na amphetamin
a extázi. K požití drog se řidič
doznal.

Načepoval si naftu

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který
v noci z 2. na 3. února vnikl
do jednoho z areálů na ulici
J. V. Myslbeka. Tam odcizil
čtyři padesátilitrové sudy,
z nichž napřed vylil uskladněnou kapalinu, a pak do nich
odčerpal z nádrže nákladního
vozidla celkem dvě stě litrů
nafty. Škoda odcizením byla
vyčíslena na 8 600 korun, poškozením na rovných patnáct
tisíc korun.

Vrchol neopatrnosti

Ze spáchání trestných činů
krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který uplynulý čtvrtek
dopoledne odcizil z firemního vozidla Peugeot
g Boxer ve
Školní ulici dámskou kabelku. V ní byly nejen firemní
peníze, celkem stopadesát
tisíc korun, ale také notebook, flash disk, nabíječka na
mobilní telefon, dva svazky
klíčů, peněženka s penězi,
osobními doklady a dvěma
platebními kartami. Celková
škoda odcizením byla vyčíslena na 158 400 korun. Bylo
zjištěno, že řidička pravděpodobně auto neuzamkla.

„Ropná havárie“

ERIK DŽUDŽO

PATRIK LAKATOŠ

RADIM PEKAŘ

ROMAN VESELÝ

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

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

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

se narodil 19. června 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 26 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a plavé blond vlasy.

Ve čtvrtek 6. února v odpoledních hodinách došlo
v Kostelci nad Hanou ke krádeži nafty. Na nákladním vozidle, které bylo zaparkované
ve Sportovní ulici, zatím
neznámý pachatel poškodil
víčko nádrže a odčerpal z ní
kolem 10 litrů nafty. Z nádrže
pak motorová nafta také vytekla na zem a vtekla do kaluže. Na místo byli přivoláni
hasiči. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na pět set korun.

Zpravodajství
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AREÁL OP BYL PRODÁN!

NOSÍME SMŮLU?
Oslavy 103. narozenin

SKONČÍ VE ŠROTU?

vystřídal POHŘEB

Prostějov/mls - Jako bychom nosili smůlu! Den po oslavě svých 103.
narozenin se na věčnost odebrala
Věnceslava Hrubanová z Hamer. Je
to už druhá letitá oslavenkyně, která
zemřela krátce po zveřejnění svého
věku.
Nejstarší pacientka LDN prostějovské nemocnice Věnceslava
Hrubanová zemřela v sobotu
1. února, o čemž Večerník informoval na této straně v minulém vydání.
„S maminkou jsem byl
v nemocnici každý den,
vše jsem s ní prožíval. Jsem rád, že
jsme společně
ještě oslavili i její

Objekty ve Vrahovicích
čeká DEMOLICE?!
Pravděpodobně...
Prostějov/mls

A je hotovo! Jak vešlo ve známost uprostřed minulého týdne, společnost Astria
Group se stala definitivně novým majitelem obřího areálu Oděvního podniku
Prostějov ve Vrahovicích. Zaplatila za něj pět desítek milionů korun. Astria Group
si přitom teprve před necelým rokem založili lidé ze společnosti na výkup kovů
PV Recykling. Tato firma měla původně zájem o malou část celého rozlehlého
areálu. Tehdy za něj nabízela 1,33 milionů korun.
První pokus o prodej OP ale skončil fiaskem. V tom druhém se do výběrového
řízení přihlásilo hned třináct firem. S nejvyššími nabídkami přišla trojice České
přístavy, Autoclamps a právě Astria Group. Poslední jmenovaná společnost pak
v konečné licitaci nabídla nejvíc. „Bylo to skutečně přes padesát milionů korun,“
potvrdila insolvenční správkyně Miloslava Horská. Nemovitost má přitom odhadovanou hodnotu 180 milionů korun, ovšem už několik roků chátrá.
Z obchodního rejstříku jsme zjistili, že firma Astria Group se zabývá pronájmem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Vedení společnosti sice oficiálně sídlí
v Praze, ale tvoří jej kompletně lidé z prostějovského regionu. Podle obchodního
rejstříku mají trvalé bydliště v Kralicích na Hané, Vícově, Prostějově či Smržicích...

Kolik v sobě skrývá železa?
Areál zkrachovalého Oděvního
podniku Prostějov už nyní přitahuje náruživé zloděje kovů...
Foto: Martin Zaoral
Co si s areálem OP počnou
noví vlastníci? Chtějí snad
v objektu znovu rozjet oděvní
výrobu? Nebo jej přestaví pro
jiné komerční účely? Či se jim
snad vyplatí všechno zbourat,
co jde rozprodat a s pozemky
pak dále jinak nakládat? Nebo
mají úplně jiné záměry?

dočtete se
na straně 13

poslední narozeniny. Jsme díky tomu
bohatší o další z mnoha krásných
vzpomínek, které nám na ni zůstanou,“ vyjádřil se exkluzivně pro
Večerník její syn Bohumil Hruban,
který je veřejnosti známý jako bývalý primář chirurgického oddělení
prostějovské nemocnice. Věnceslava
Hrubanová se narodila 31. ledna 1911
a celý svůj život prožila v Hamrech
u Plumlova. V nemocnici byla hospitalizovaná několik týdnů po té, co si
zlomila pánev.
K náhlému úmrtí oslavenkyně, která
se dožila požehnaného věku, došlo
v prostějovské nemocnici už přibližně
před rokem. Na zdejším chirurgickém
oddělení na své 102. narozeniny 10. listopadu 2012 zemřela Marie Janálová.
I této oslavě jsme byli osobně přítomni...

Aktuální zpráva z nehody ve Vrahovické

ŘIDIČ
CYKLISTKU

ZABIL!
čtěte na straně 6

Kriminalita na Prostějovsku: ZLODĚJI polevují, NÁSILÍ naopak kvete
„Stoupl i počet hospodářských trestných činů, korupci jsme ale neřešili,“ říká šéf policistů Pavel Novák

První týdny každého roku patří statistikám, které se týkají roku předešlého. Nyní se dostáváme
k číslům, která zajímají snad opravdu každého.
Všichni totiž chtějí vědět, jestli se můžeme cítit v Prostějově bezpečně, a zda vůbec lze bez
obav vyjít večer na ulici. Zatímco v jiných městech České republiky kriminalita stoupá, někde
dokonce přímo děsivě, Večerník může v tomto
ohledu Prostějovany uklidnit. V roce 2013 byly
na území regionu spáchány o pouhé dva trestné činy více, než v předcházejícím roce 2012.
Ovšem pozor, podle čerstvě zveřejněné statistiky vývoje kriminality na Prostějovsku vzrostl
počet násilných činů a strmě vzhůru stoupá
i hospodářská kriminalita (více na straně 13).
Prostějov/mik
Z porovnání statistik zjištěných
trestných činů v roce 2013
s rokem 2012 vyplývá, že nápad
trestné činnosti na Prostějovsku
je srovnatelný v obou obdobích.
„Největší počet skutků z celkové kriminality byl u majetkové
trestné činnosti, kdy bylo zjištěno
1 266 skutků. Nejnižší počet skutků je zaznamenán u mravnostní
trestné činnosti, kde policisté
řešili šestnáct případů. Největší
nárůst byl v minulém roce zaznamenán u hospodářské kriminality, a to o devětačtyřicet skutků
více než v roce 2012 na celkový

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...

MŮŽETE
VYHRÁT
LETECKÝ
ZÁJEZD
DO ŘECKA!
nalistujte
stranu 21
PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz

počet 332 hospodářských trestných činů. Případ korupce nebyl
zaznamenán ani jeden. Největší
pokles kriminality byl v roce
2013 zaznamenán u krádeží prostých, a to 659 trestných činů,
což je v konečném součtu o 109
případů méně než předcházející
rok. V rámci majetkové kriminality pak byl zaznamenán pokles
o sedmadevadesát trestných
činů. Rovněž došlo k poklesu
u krádeží vloupáním o čtyřiačtyřicet skutků,“ seznámil novináře
na nedávné tiskové konferenci se
základními údaji Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Jeden z úspěchů. Prostějovským policistům se vloni podařilo například dopadnout tohoto mladého násilníka, který byl posléze odsouzen za čtyři loupežná přepadení.
Foto: Michal Kadlec
Další podstatnou věc okomentoval šéf policie až záhy.
V loňském roce totiž na Prostějovsku došlo k poměrně
značnému nárůstu trestných
činů spojených s násilím. „Bohužel, je to tak. U násilné trestné
činnosti byl v roce 2013 zaznamenán nárůst o dvě desítky případů oproti předchozímu roku.
Celkem bylo oznámeny nebo
zjištěny rovné dvě stovky skutků.
Objasněno z toho bylo ovšem
159 případů, což činí úspěšnost
79,5 procenta,“ vyzdvihl Novák.
V uplynulém roce došlo ke
spáchání třiceti loupežných
přepadení, což je pokles o 14

deliktů oproti roku 2012. Při
objasnění jedenácti případů činila úspěšnost policistů v tomto
druhu trestné činnosti 36,67 procenta. Za zvlášť závažné trestné činy je možné označit dva
případy vraždy, které byly objasněny. Konkrétně se jednalo
o případy pokusů vražd v Konici
a podle policejní statistiky byla
objasněna rovněž skorovražda
v Přemyslovicích při přepadení
vozidla bezpečnostní agentury
a následné krádeži třiceti milionů korun. Hlavní podezřelý Ján
Bakalár však dopaden nebyl
a není tak zřejmé, jaké důkazy
proti němu kriminalisté mají.

V roce 2013 došlo navíc k dva-ačtyřiceti případům nebezpečného vyhrožování, všechny
tyto skutky byly objasněny.
Bylo zaznamenáno devětatřicet
případů úmyslného ublížení na
zdraví, z nichž bylo pětatřicet
objasněno. Násilná kriminalita
zahrnuje také trestné činy vydírání, kterých bylo v roce 2013
evidováno patnáct, z toho deset
bylo objasněno.
Zajímavá informace je jistě
i ta, že pachatelé trestných činů
pocházejí ze všech sociálních
skupin obyvatelstva. U jednodušších forem trestné činnosti se
jedná jak o osoby netrestané, tak
i o osoby s kriminální minulostí.
Recidivisté spáchali v uplynulém roce 448 trestných činů
a jejich podíl na celkovém objemu zjištěné kriminality činí
35,50 procenta. Ve srovnání
s rokem 2012 spáchali o 120
skutků méně. Počet stíhaných
nebo vyšetřovaných osob za rok
2013 vzrostl o pětatřicet osob na
celkových 1 041. Recidivistů
bylo stíháno 342, což je o jedenáct více než v roce 2012. Naopak oběti loňských trestných
činů se prolínají do celého věkového spektra populace. Statisticky nejvýznamnější číslo
je s počtem 278 obětí ve věkové kategorii dospělých osob

od 18 do 59 let. Na dětech do
14 let bylo spácháno v uplynulém roce 23 trestných činů.
Mezi seniory od 60 let došlo k
poklesu počtu obětí trestných
činů, neboť v loňském roce
to bylo sedmapadesát útoků
v různých podobách kriminality,
což je o čtrnáct méně jak v roce
2012. „Z dosažených výsledků
za rok 2013 lze konstatovat, že

Násilné trestné činy - přehled za rok 2013

Zdroj: Policie ČR

Přehled o zjištěné trestné činnosti
za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012
Celková kriminalita
Objasněno skutků
Objasněnost
Stíháno osob
Kriminalita na 10 tis.obyv.
Zkrácené přípravné řízení

KAUZA HAVARIE NA BRNENSKE
´

ˇ

stanovené úkoly byly splněny
a pro další období bude cílem
zlepšování všech ukazatelů
v naší činnosti, ale především
aktivita a efektivita výkonu
služby s využíváním všech prvků hospodárnosti v naší činnosti,“ uzavřel hodnocení vývoje
kriminality za rok 2013 vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák...

´

2.320
1.180
50.86%
1.041
212,2
583

(+2)
(+6)
(+0,21)
(+35)
(+3,4)
(+93)

INZERCE

Zdrogovaný pirát vyšetřován na SVOBODĚ,
jeho
těžce zraněná oběť je už doma!
j

Prostějov/mik - Hrůzná havárie v Brněnské ulici v Prostějově zaviněná totálně zfetovaným řidičem, o níž Večerník
informoval v minulém čísle,
má po dalším týdnu příznivější
vývoj. I když, jak se to vezme.
Nejdůležitější je ale to, že těžce
zraněný muž, do jehož auta při
honičce s policií narazil řidič
ovlivněný pervitinem a který,
ač připásán bezpečnostními
pásy proletěl dveřmi auta ven
na silnici, je už v domácím léčení. Večerníku tuto informaci
potvrdila jeho manželka.

Manželé Slavovovi vlastní v Brněnské ulici zahradnictví a květinářství. Jiří Slavov osudného
dne v pondělí 27. ledna zastavil v pravém jízdním pruhu ve
směru od centra města a chtěl
odbočit doleva do zahradnictví.
V tom do něho zezadu napálil
s BMW zfetovaný recidivista
Tomáš Pospíšil. „Manžela přivezli včera odpoledne (tj. ve
čtvrtek - pozn.red.) z Fakultní
nemocnice v Olomouci. Nemůže ale moc mluvit, utrpěl vážné
poranění hlavy a má zlomené
obě klíční kosti. Tu havárii jsme

zatím neprobírali, manžel není
zatím v takovém stavu, abych ho
tím zatěžovala. To, co mu udělal
onen zfetovaný řidič, je neomluvitelné a budeme to samozřejmě
řešit soudní cestou. Člověk se až
diví, co za zvířata jezdí na silnicích,“ nebrala si servítky Ivana
Slavovová, manželka řidiče,
který se nyní bude dlouhé týdny
dávat do pořádku a ještě ho čeká
operace komplikovaně zlomených kostí.
Jak Večerníku potvrdila policie,
vyšetřování havárie je v plném
proudu, ale viník se prochází

s úsměvem po městě! A to
i přesto, že jde o recidivistu s bohatou kriminální minulostí. „Ano,
prověřování podezřelého probíhá
na svobodě. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti, za který podezřelému, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až čtyři
roky nebo peněžitý trest,“ prozradila nám Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
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Barometr

Číslo týdne

3

+

Už na to přišli.
řišli T
Trochu
h pozdě,
dě ale přece.
Radní se rozhodli vybudovat v NárodZáchod
ním domě výtah pro imobilní občany. Tato
pro pejsky.
secesní budova je jedna z posledních
Je až neskutečné,
zařízení pod palcem radnice, která
co se děje vedle kotelny
nemá bezbariérový přístup,
v ulici Cyrila Boudy. Trávník
natož výtah pro zdraposetý psími exkrementy nepůvotně postižené násobí vůbec vábně. Ale co svědomitost
vštěvníky.
pejskařů, kde je? Každý z nich, kdo po svém
čtyřnohém miláčkovi neuklidil, by si zasloužil minimálně tučnou pokutu!

Je možné v jeden okamžik
spáchat tři dopravní přestupky? Ale ano, je! Jak minulé
pondělí potvrdila policie,
prostějovští strážci dopravního pořádku zastavili šoféra,
který měl soudem zakázáno
řídit, neměl doklad od pojištění auta a na vozidle měl propadlou technickou kontrolu!

-

Osobnost týdne
JIŘÍ STEIGER

Profesionální fotograf a rodák
z Klopotovic, který dnes žije v Praze, přijel uplynulý pátek představit
své vyhlášené akty do prostějovské Galerie u Hanáka. Odvážné
a o to krásnější snímky pochopitelně hned při vernisáži přilákaly spoustu diváků. Neváhejte,
a přijďte také!

Výrok týdne
„DVA RONDELY
NA PODĚBRADOVĚ?
JÁ BYCH JICH TAM
UDĚLAL ROVNOU PĚT,
KDYŽ JE VČIL
TA OLYMPIÁDA
S PĚTI KRUHAMA!“
Místní „odborník“ z hospůdky
v centru města komentoval
nový návrh dopravního řešení
u centra Prostějova

DNES NĚCO O JÍDLE A KAM NA NĚJ V PROSTĚJOVĚ...
Jak známo, v zimním období jsme
všichni tak nějak více zalezlí a neradi v tom „nepříjemnu“ vyvíjíme nějakou větší aktivitu. Naopak o to více
se zabýváme jídlem. A tak jsem si
řekl, že se o to pokusím i na tomto
místě, a stanovil jsem si základní kritérium, že jsem buď turista, případně někdo, kdo chce pozvat obchodního partnera na pracovní oběd,
při kterém lze podepsat smlouvu
anebo pozvat dámu svého srdce na opulentní i romantickou večeři. Jsem v Prostějově v centru, tedy od náměstí
E. Husserla, přes Hlaváčkovo s výhledem na Vojáčkovo
a přes Masarykovo až na Pernštýnské, případně opačně
na Žižkovo, což činí cca půl kilometru.

Analýza
A
nalýza

Martin Mokroš
Nehodlám zde suplovat ani superjídlového průvodce Michelinova, či toho českého Maurerova
(ani v jednom se o našem městě
tedy nedočtete, hledal jsem fakt
marně) a nejsem ani placen za
reklamu někomu, jen jsem se díval a upozorňuji, že jsem předem

vyřadil vše co zavánělo hernou,
barem, fast foodem alias fofr
občerstvením a kde by to na mne
mohlo zamňoukat či zaštěkat.
Na Husserlově náměstí pochopitelně narážím na Hotel Avion
a hned na úvod říkám, měl bych ho
vyřadit, jelikož v půlce budovy se
nachází herna, což považuji za potupu a hnus pro tento kdysi slavný

podnik, ale je třeba dát šanci druhé
polovině, kde se nachází vcelku
mladý podnik a to Restaurant
Araxy. A zde si myslím, že i díky
kreativní obsluze lze slušně jako
turista pojíst, ovšem na byznys ani
na velkou večerní romantiku to
nebude, ale zase s velkou společností je kde oslavit nějaké to jubileum, takže říkám proč ne. Pokud
se náhodně otočíte doleva narazíte
pohledem na plechovou ceduli
s informací, že pod ní můžete projít v době obědů zkratkou do pivnice U krále Ječmínka, jenž má sídlo
oficiálně na ulici Újezd. Vstoupíte
do občerstvovny, kde lze ukojit
chutě jídlem povedeným, pivem
domácím. Ani obchodní partner
a dáma tak nemusí pohrdnout, pokud se vám ovšem podaří zamluvit místo někde v relativním tichu
a pro dva, neboť ve většině podniku se počítá s větší společností,
a tudíž hluku je dost, i tak já říkám
tomuto podniku ano. Začnete-li
přesun na Masarykovo náměstí

fejeton Bože, ta neúroda...

Tomáš Kaláb
Od nového roku potěšil Večerníček České televize nejen děti,
ale i mnohé dospělé, reprízou
populárních Krkonošských pohádek. Jen tak mimochodem,
i ony jsou ukázkou toho, že černá není vždy úplně černá a bílá
vždy úplně bílá. Vždyť v kolika případech Krakonoš pána
z Trautenberka popíchnul,
v kolika případech na jeho odplatu doplatila nejvíc chudák
čeládka, neb jí přibylo práce.
Ale připomeňme jednu ze známých hlášek, kdy Trautenberk

vysvětluje Kubovi, proč mu nemůže vystrojit svatbu: „Slepice
nenesou, krávy nedojej a ta neúroda, bože ta neúroda...!“
Mám silné podezření, že tento
citát se stal velmi inspirativní
především v domácích zemědělských (moderně farmářských)
kruzích. Je to totiž oblíbené zaříkávadlo neustále dokola vysvětlující, proč má nebohý zákazník znovu a znovu hlouběji do
kapsy. Nedávno jsme to slyšeli
o bramborách, naposledy zase
o mléce. Na vině jsou „vlivy, které se odrazily v nižší produkci“.
Kromě toho rostou náklady
importovaných obalových materiálů. To potvrzuje nejen stále
rostoucí cena „krabicového“
mléka, ale i setrvalá hladina
cen v mléčných automatech.
Po jejich boomu před pár
lety obliba této formy prodeje
poněkud opadla, což se projevilo v opětovné deinstalaci

některých z nich. Zapochybovali-li snad producenti mléka
o návratnosti této investice,
poslední dobou nestačí dolévat
- když chodím s litrovou láhví
pro své dcery, připadám si jako
nicotný zákazník ve srovnání
s ostatními, co naplňují rovnou
celé přepravky...
Spokojení jsou kupodivu letos ovocnáři, kteří naopak
hlásí zvýšení úrody jablek
a hrušek. Nějak ale cítím,
že z nasazené cenové laťky se bude těžko ustupovat,
a tak čekám na důvod, proč
i v tomto případě půjdou ceny
jako obvykle nahoru. On se
pro spotřebitele nějaký vždycky najde. Jen aby nové vedení
ministerstva zemědělství nepřišlo s revoluční myšlenkou, že
zbylou půdu je třeba obětovat
masivním zahraničním investicím... To by pak měl Trautenberk stoprocentní pravdu.

Konstelace
hvězd Prostějova
Možná je to ještě předčasné, ale pomalu byste měli podniknout

přípravy na jaro. Většinu Prostějovanů zima zklamala, protože
na sněhu si nikdo moc srandy neužil. O to více by měli sportovně
založení jedinci oprašovat jarní výbavu.

Berani - 20.3. až 18.4. Až přílišné množství lidí
vám kecá do všeho, co chcete podniknout. Jenomže vy máte tu slabost, že na své vlastní schopnosti příliš nedáte a nevěříte sami sobě. Potom se
nedivte, že i tento týden pěkně naletíte.
Býci - 19.4. až 19.5. Neskákejte druhým do řeči,
nechte je dopovědět alespoň základní myšlenky.
Rádi sice řídíte život jiným, ale ne vždy máte
pravdu a už vůbec jste nesnědli všechnu moudrost
světa. Starejte se nyní o své vlastní problémy.
Blíženci - 20.5. až 19.6. V nejbližších dnech se
zamilujete až po uši. U nezadaných to nebude
nic proti mysli, ovšem u jedinců, kteří již partnera mají, to bude problém. Proto nejsou vyloučeny
rozchody, kterých ovšem můžete zakrátko litovat.
Raci - 20.6. až 21.7. Stýkáte se často s lidmi, kteří
již sklouzli po šikmé hraně zákona. Tento týden
tomu ale nasadíte korunu, protože pomůžete člověku, který si to vůbec nezaslouží a který vás strhne do problémů. Čeká vás rušných sedm dní.
Lvi - 22.7. až 21.8. Jste pečliví a to je dobře. V nejbližších dnech budete postaveni před těžký a pro
zaměstnavatele velice důležitý úkol. Díky vašim
vlastnostem se ho podaří splnit, takže se už teď
můžete těšit na povýšení a lepší plat.
Panny - 22.8. až 21.9. Tak tento týden se rozhodně do ničeho vážného nepouštějte. Všechno, co
začnete, skončí katastrofou nebo přinejmenším
trapasem. Víte co? Vezměte si dovolenou i zmizte
někam hodně daleko z tohoto města!
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Hodně budete ovlivněni
závistí druhých. Nebudete mít chuť se do ničeho
pouštět, protože každý úspěch vám rozhodně nebude odpuštěn. Být vámi, změníme prostředí. Pracujte tam, kde bude úspěch poctou.
Štíři - 22.10. až 20.11. Ráno se vám nebude dobře
vstávat, spánek je v poslední době pro vás díky špatným snům doslova utrpením. Pokud máte někoho,
kdo by vás vzbudil, nebojte se večer spolknout pár
prášků na spaní. Na budík nespoléhejte.
Střelci - 21.11. až 20.12. Dostanete obrovskou
chuť prožít něco originálního. Seznámíte se s člověkem, který vám nabídne rapidní změnu života.
Budete hodně váhat, jestli změnit dosavadní zažitý
způsob chování. Nakonec ale podlehnete svodům.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. V zaměstnání to
nepůjde tak hladce, jak jste předpokládali. Pracovně nebudete mít na růžích ustláno, dostanete se do
skluzu. Nemusíte se v tom ale plácat sami a stále
více podléhat stresu. Nechte si poradit i pomoci!
Vodnáři - 20.1. až 18.2. V poslední době se doma
častěji hádáte, ale tento týden se všechno změní.
Najednou si uvědomíte, že se potřebujete někomu
svěřit s velkým trápením. A přijdete na to, že jedině rodina je tou správnou vrbou...
Ryby - 19.2. až 19.3. Nevysedávejte doma, když
venku se vám nabízí tolik možností, jak si užít
a ještě k tomu si vydělat pořádný balík. Až do víkendu máte možnost využít nabídky, kterou obdržíte při jedné ze společenských akcí. Neváhejte!

a pohlédnete-li doprava na Vojáčkovo, logicky vás zaujme Kotěrova stavba, tedy Národní dům
a v něm Restaurace a kavárna
ND. Právě architektura přihrává
tomuto podniku mnoho bodů,
a obzvláště kavárna je vhodná na tichá jednání obchodní i
partnerská. Šéf podniku se snaží
o vsunutí světové gastronomie
a dobrých vín, a tak já říkám
jen tak dál. V létě ještě „Národu“ přidává body zahrádka, kde
lze posedět pod stromy a večer
prožít také s hudbou.
Dalším podnikem, kde vás zaujme
prostředí, je pak Restaurace Atrium, která se nachází v atraktivních
sklepních prostorách, a když po
revoluci otevírala, byli jsme všichni v příjemném vytržení, že nás
navštívila západní gastrokultura.
Dnes to asi s návštěvností není až
tak super, ale intimita je zajištěna
dostatečná, to zas všechna čest.
A jsem na Masarykově náměstí.
Bez zájmu jsem tentokrát prošel

okolo Zlaté brány alias PRIORU,
neboť ta prostě nenabízí zhola nic
důstojného pro chuťové pohárky,
a to považuji za velké zklamání.
Jediným restaurantem na našem
hlavním náměstí je tedy pak
Restaurace TexMex, kde jsme
již během let zažili ledasjaké cizokrajné odrůdy kuchyní, ten
současný US styl je vyhovující,
tj. najím se zde, soukromím pro
dva si jist ovšem nejsem a hlavně
otevírací doba pouze přes obědy
podnik degraduje jen na jídelnu.
Narazil jsem na stoletou radnici
a výčet podniků je takřka vyčerpán, ale jak jsem říkal, pokud
bych došel až k zámku, který mne
jako turistu naláká, pak po otočení
narazím asi na nejmladší podnik
v centru a to je Restaurant La
Marco. Moderní design, čisté
prostředí, snaha o přiblížení středomořské kuchyně, a kdo ji nerad, tak má možnost české klasiky během obědů. I tišší místo pro
dva se najde, když ho urvete či ra-

ději zadáte dopředu. Překvapivě
pro neznalé z vás již končím, pro
ty znalé to překvapení není, centrum našeho města holt nic víc
v popisované kategorii nenabízí... Když budu hodně tolerantní,
mohu přidat ještě Restauraci Beseda na Žižkově náměstí směrem
vlevo od radnice, a toť opravdu
vše. Nabídka mimo centrum je
pochopitelně bohatší, turistům
pomůže v hledání buď „strýček
Google“ nebo dokonce i odkaz
pro turisty na stránkách města.
A my místní si podnik svého srdce najdeme snadno dle své chuti, místa bydliště či osazenstva
v tom kterém zařízení. Můžeme
se i pokusit diskutovat o tom, zda
je nabídka v centru dostačující,
a zda lze více udělat pro gastronomickou propagaci našeho města.
Tudíž pokud chcete, diskutujte na
našem webu či facebooku o tomto tématu, každý názor neotřelý
a slušný je vítán. Takže jídlu zdar
a dobrému posezení zvlášť.

Prostějov není Praha

to bude v tom, že sice na celostátní úrovni můžete mít jednotlivce,
kterému všichni věří, že něco dokáže dělat lépe než dosavadní politici, ale proč by jeho souputníci
v obci XZ měli automaticky být
stejně dobří na městské úrovni.
Nějaké uskupení tedy může mít
skvělého šéfa v Praze, ale třeba
v Prostějově jeho „kamarádi“ automaticky nebudou spasiteli.

že nic podobného se tady nestalo.
Vemte si třeba místní občanské
demokraty, kteří na tom celostátně nejsou moc dobře. V jejich
prostějovských řadách ale najdu
hned několik osobností, kteří na
radnici dělají, co občanům slíbili,
a navíc to nedělají vůbec špatně.
Jako příklad bych uvedl třeba to,
jak se náměstkyně pro školství
Ivana Hemerková vypořádala
s problematikou mateřských školek, nebo jak se konečně zlepšuje
stav chodníků ve městě.
Místní politici jsou jednoduše víc
vidět, a i proto se jich současná
nedůvěra ve „staré“ politické firmy vlastně netýká. Aspoň u nás
v Prostějově.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

sokol
ím okem ...

Do politiky se valí nové strany
a hnutí. Zdá se, že probíhá velká
revoluce. Minimálně to platí pro
celostátní scénu. Nabízí se proto
logická otázka, zda nástup nových
hnutí, která stojí většinou na jednom celostátním šéfovi, ovládne
i politiku ve městech a obcích.

Velký šéf u nás nepomůže
Jsou myslím minimálně dva argumenty, proč by se to nemuselo
stát. Tím prvním je, že „strany jednoho muže“ budou mít na mnoha
místech trochu problém najít si
svého místního „jednoho muže“
nebo „jednu ženu,“ na kterém by
místní kampaň postavily. Spočívat

Místní politici nezklamali
Navíc myslím platí, že krize velkých celostátních stran byla hlavně způsobena tím, že jejich politici v Praze přestali dělat, co lidem
slíbili, a voliči jim zákonitě přestali věřit. Když se podívám na
prostějovskou politiku, myslím,

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
ÁT
MŮŽETE VYHR
T
TŘEBA LE
BALÓNEM

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

nalistujte stranu 21

Agentura
Bakalár dá prachy na koupák!

Zapeklitá věc! Aquapark se
stěhuje z Prostějova do Držovic
a na rekonstrukci koupaliště za
velodromem v Kostelecké ulici
nemá město skoro ani floka!
Tož kde se budeme sakra v létě
čachtat ve vodě? Ale pozor, situace je zachráněna! Objevil se
totiž nečekaný sponzor!
Agentuře Hóser se totiž v závěru minulého týdne ozval telefonicky Ján Bakalár! Ano, vážení
čtenáři, ten Bakalár, který podle
policie přepadl v únoru loňského roku v Přemyslovicích
auto bezpečnostní agentury
a čubnul z něho třicet milionů
korun. „Chtěl bych se s nějakým redaktorem Agentury Hóser setkat a předat mu finanční
příspěvek ve výši devětadvacet
milionů a devět set čtyřicet tisíc
korun. Těch šedesát tisíc jsem
už utratil za nájem, bydlím teď

na Újezdě naproti policajtům,“
překvapil naši agenturu sdělením muž, který je už bezmála
rok hledán policisty po celém
světě.
Bakalár si dal sraz s vedením
Agentury Hóser v pátek v bývalém kině Oko. Včil se tady hrají
kuželky nebo co to je. Ján Bakalár má však jednu podmínku.
„Ty prachy vám dám, ale hned
je zanesete na radnici a předáte
je panu primátorovi. Chci, aby
ty peníze byly použity na opravu
koupaliště v Kostelecké ulici,“
šokoval Agenturu Hóser svým
přáním lupič, který podle policie v Přemyslovicích i vraždil.
„Tak leda slípku v kurníku,“
komentoval nedávné obvinění
kriminalistů Ján Bakalár.
Uvidíme, jestli na domluvenou
schůzku lupič skutečně přijde
a zmíněné peníze přinese. Na

nečekanou skutečnost jsme
upozornili ale už i prvního
muže prostějovského magistrátu. „No, ty peníze by se hodily,
ale já vám nevím, jestli můžeme přijmout finanční částku
pocházející z trestné činnosti.
Kdyby u toho aspoň pan Bakalár nestřílel… Ale co, mají ty
peníze skončit v automatech?
Přineste je a vrhneme se na ten
koupák,“ slíbil primátor Miroslav Nakaseseděl.
Agentura Hóser má pouze obavy, aby předání sponzorských
peněz nepřekazila policie, která
po Jánu Bakalárovi pátrá po
celém světě. Na druhé straně,
muž obviněný z loupeže v Přemyslovicích bydlí už skoro rok
na Újezdě a zatčen nebyl, tak
proč by na něho měli kápnout
zrovna v pátek?
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
tentokrát vybrali ten nejzajímavější, který vám nyní
předkládáme...

Rychlé občerstvení
KFC chce trochu času

Fast food čili rychlé občerstvení - to je název řetězců
prodejen, oblíbených hlavně
u mladší generace, kterou nebaví čekání na obsluhu ve stravovacích podnicích. Je to moderní
trend a jak se říká - i čas jsou
peníze. Navíc víme, že dostaneme to, co si objednáme, ať je
to třeba chefsalát v McDonald´
s, hranolky v Burger Kingu
nebo kuře v KFC . V zahraničí
nebo doma dostaneme pokaždé
identický pokrm.
Přestože ráda posedím v dobré
restauraci, z úsporných časových důvodů občas skočím také
do Fast food. Proč ne?
Konkrétně KFC jsem docenila
také při svých početných zahraničních cestách, kde jsem
v rychlosti a bez obav pojedla chutné smažené kuřátko.
Dovedete si jistě představit, jak
mne potěšilo, že i Prostějov má
svůj KFC. Nedávno jsme měli
s mým anglickým manželem
naspěch, a tak jsme se nadšeně
rozhodli zastavit v novém KFC
v Prostějově, a dát si naše oblíbené „Hot strips“ se salátem
Koleslaw.
Návštěvníků tam bylo opravdu
jen pár, ale všude hezky a dokonale čisto. Prostorem se šířila
vůně smažených kuřat a pomfritů. Obsluha milá a usměvavá
- co víc si přát?
Po vyřčení a zaplacení naší objednávky jsme však rychlé občerstvení nedostali. Místo toho
nám sympatická mladá dívka
za pultem dala do ruky lístek
s pořadovým číslem a vyzvala
nás, abychom se zatím posadili.
Dostali jsme instrukci, že máme sledovat světelnou tabuli,
a teprve až se zjeví naše číslo, si
můžeme přijít jídlo vyzvednout.
Na chvíli jsme váhali a hledali
skrytou kameru.Ale marně. Byla
to realita. Udiveně jsme nenacházeli důvod, proč jsou v rychlém občerstvení pořadové lístky
a číselná tabule jako v čekárně?
Vzápětí se jako na zavolanou zjevil u našeho stolku mladík s aršíkem papíru na podložce, aby se
nás vyptal, jak jsme spokojeni.
To už jsem opět hledala skrytou
kameru. Bohužel, ani teď nešlo
o pouhý žert.
S pýchou nám vysvětlil, že
jsou první případ KFC v České
republice, kde si člověk musí
před jídlem vytáhnout číslo
a čekat. Převzali takovýto model z Polska. Proč tak učinili,
vysvětlit nedokázal. Mladý muž
za to evidentně zodpovědný nebyl. Aby nepocítil naši frustraci,
řešili jsme situaci s úsměvem.
Mezitím se zjevilo kýžené číslo - připomnělo mi to Hanácké
hody s tombolou - a tak jsme si
šli konečně pro jídlo. Chutnalo
nám, jako vždycky. ..
Inu, až půjdeme do „rychlého
občerstvení“ příště, rezervujeme si na to pro jistotu víc času...
Lilian Amann, Stuttgart

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Zimní olympijské hry 2014 jsou tady. Letos je pořadatelem
Rusko, a patrně organizuje svou nejdražší sportovní akci
v historii. Kompletně by olympiáda v Soči měla přijít v přepočtu na neuvěřitelný bilion korun. Osmaosmdesát českých
závodníků bude bojovat za zisk cenných kovů pro naši zemi.
A co vy, budete sledovat olympijské hry a fandit našim sportovcům? Na to jsme se ptali našich spoluobčanů…

BUDETE SLEDOVAT ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ HRY V SOČI?
Richard MÜLLER,
Prostějov

Aneta SOJČÁKOVÁ,
Prostějov

ANO

ANO

„Na olympijské hry se vždy
těším, tentokrát sice nemám
tolik času na sledování, ale
pokud budu moct, tak se určitě
podívám. Českým sportovcům samozřejmě doma fandíme, hlavně Martině Sáblíkové,
ale baví nás i lyžování, sjezd
a běžky. Jsem ale zvědav, jak
to v Soči celkově dopadne i po
organizační stránce.“

„Ano budu, tedy pokud zrovna
narazím na to, co mě baví. Našim sportovcům moc fandím
a držím palce, ale nemám žádného konkrétního oblíbence.
Stejně tak všechny sporty na
olympiádě ani nesleduji. Ráda
se podívám na hokej, lyžování
a snowboarding, a taktéž ještě
vždy sleduji slavnostní zahájení
olympiády.“

Koupelnu vaší ctěné pozornosti velmi doporučujeme.
Kromě toho, že tam mohou vznikat velmi příjemné předehry. Například si před milováním partnera vlastnoručně na „žádaných“ místech vyholíte, pak je sex v koupelně jednou z nejluxusnějších záležitostí. Když už jsme
u té předehry, jeden náš kamarád v rámci předehry hází
své oblečené partnerky do vany plné vody a děsně ho to
baví... Děvče se pak rádo samo svlékne, a půl práce je
hotovo. Milování ve vaně, na umyvadle, ve sprše, i když
tady pozor, občas právě zde dochází k velmi nepříjemným úrazům, ale i speciální záležitost - sex na automatické pračce, která je puštěna na ždímání. To jsou jen
náměty na příjemné a rajcovní prožití načatého večera...

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
TPPRO OBJEDNÁVKU
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Úspěšná premiéra. Hned první vystoupení mladých umělců-baleťáků před zaplněným sálem sklidilo velký úspěch.
Foto: Jiří Možný

„Kdo na moje místo?,“ píše v jedné ze svých básní Petr Bezruč, a později zpívá
Jarek Nohavica. Podobnou otázku si už ovšem nemusí pokládat legenda československého baletu Vlastimil Harapes. Své pokračovatele totiž našel v Prostějově
mezi studenty Reálného gymnázia a základní školy, které za několik měsíců čeká
zkouška dospělosti. Talent mladíků sice zůstával dlouho skryt a málokdo o něm věděl, při maturitním plese ve Společenském domě ovšem odhodili veškeré zábrany
a jejich ztvárnění Labutího jezera sklidilo velký aplaus.
Prostějov/jim
První únorová sobota roku
2014 se nesmazatelně zapsala
do dějin soudobého uměleckého tance, ačkoliv tomu dlouho
nic nenasvědčovalo. I ples tříd
4.V a 6.N totiž začal a téměř až
do konce se nesl v duchu tradičních „maturiťáků“.
Krátce po sedmé hodině večerní se do „Kaska“ začaly scházet skupinky rodičů, prarodičů,
dalších rodinných příslušníků
a kamarádů, odloženými kabáty
a bundami se postupně začaly plnit věšáky v šatně, příchozím osazenstvem ubývat i počet volných
židlí u připravených stolů.
Po přivítání hostů a zahájení plesu

následovalo obligátní představení
a šerpování maturantů, na krátký proslov z úst prostějovského
primátora Miroslava Pišťáka,
ředitele školy Rostislava Halaše
i zástupců tříd navázal přípitek
a sada tanců s rodiči. Nechyběla
ani bohatá tombola, do níž přispěl rovněž PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, a za tónů hudby se vše
neslo ve všeobecně známém rytmu až do přelomu obou víkendových dnů.
Úder čtyřiadvacáté hodiny ale
znamenal výraznou a nečekanou proměnu... Studenti obou
tříd si připravili půlnoční překvapení, které rozhodně nebylo
malé. Krásné šaty nejrůznějších tvarů, barev a velikostí

v případě dam a obleky v případě
pánů vyměnili za věrohodné kostýmy, takže se rázem v Prostějově
objevily takové legendy, jakými
jsou ABBA, Boney M, Freddie
Mercury nebo žížala Julie, chybět nemohl ani nesmrtelný Elvis
Presley. Ožila též slavná scéna
z Titaniku a do akce museli plavčíci z Pobřežní hlídky.
Kulturní zážitek pak dokonalo
právě baletní vystoupení. Slavný
ruský hudební skladatel Petr Iljič
Čajkovskij může litovat, že se
toho nedožil! A kdyby se pořádala olympiáda v této disciplíně,
o české nominaci by bylo jasno.
Pokud všem tak dobře jako tvorba dobré nálady půjde i maturita,
nemají se před komisí čeho bát.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Město hojí staré rány,
mlýnský náhon prokoukne
Prostějov/mik, mls
PONDĚLÍ 11. ÚNORA
Městský rybník v Drozdovicích a sousední mlýnský náhon
- dvě lokality, do kterých budou letos investovány miliony kourn.
Zatímco rybník si už převzali stavbaři, a chystají se na odtěžení
bahna i nepořádku z jeho dna, v případě revitalizace mlýnského
náhonu se čeká na státní dotace. Zatím v jeho okolí proběhla
„očistná“ akce, kdy město v bývalé menší zahrádkářské kolonii mezi Šmeralovou ulicí a Kolářovými sady nechalo odstranit
náplavové keře a také černou skládku. Pracovníci technických služeb odtud odvezli plný kontejner odpadků!
ÚNOR 2014
Problém se stavem mlýnského náhonu se po letech dočká řešení.
Radnice obdržela dvoumilionovou dotaci, a v uplynulém týdnu se
stavbaři pustili do jeho opravy. Ta se týká celého úseku od hvězdárny až po rybářské sádky u Drozdovického rybníka. „Po odbahnění
koryta dojde ke zpevnění břehů. V lomu náhonu přímo v srdci Kolářových sadů vznikne nové jezírko, přes vodu povedou dvě nové
lávky a v okolí se vysadí keře a stromy,“ popsal Večerníku hlavní
změny náměstek primátora statutárního města Prostějov Zdeněk
Fišer s tím, že celkové náklady by neměly přesáhnout částku dvou
a půl milionů korun. Rekonstrukce náhonu i se všemi úpravami by
měla být dokončena nejpozději do letošního léta.

jak šel čas Prostějovem ...

Tovární ulice
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OP.
P Ulice v místní části Vrahovice
byla pojmenovaná teprve 11. září 1997 na paměť bývalé továrny Minerva Prostějov. Společnost už nyní nese jiný název
a nedávno odkoupila zbývající měřenkovou výrobu zkrachovalého
OP Prostějov. Celou severní stranu ulice zabírá průmyslový areál,
na jižní straně jsou bytové domy a garáže. V přilehlém lesoparku
Hloučela se můžete na břehu bývalého pivovarského rybníku také
občerstvit.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Čs. odboje

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

KÁVA

Jacobs Aroma
Standard 250g

Jihlavanka
Standard 150g

Tchibo
Exklusive 250g

Nescafé
Classic 200g

Nescafé Gold
Crema 200g

Instantní
káva 200g

69,90

39,90

98,90

89,90

229,90

94,90

69,90

39,90

-

149,00

-

79,90

71,90

39,90

104,90

144,90

229,00

84,90

69,90

39,90

94,90

149,00

229,00

64,90

104,90

64,90 (250g)

209,90(200g)

99,90

229,90

119,90

69,90

44,90

96,90

79,90

239,90

69,90

Naše RESUMÉ

Tentokrát
T
k á jjsme zjišťovali,
jišť li kkam
pro nejlevnější kávu. Jacobs
Aroma Standard s výjimkou
Billy a Teska prodávají všude za
stejnou cenu. Jihlavanku i Nescafé Gold Crema zase seženete
za nejpříznivější cenu v marketech mimo Interspar. A kdo
má rád tureckou kávu, potom
pro Tchibo Exklusive zamiřte
do Kauflandu. Nejlevnější Nescafé Classic mají v Intersparu
a neznačkovou instantní kávu
dostanete za nejmenší peníz
v Kauflandu.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 5. února 2014

napsáno
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10

lety

SEBEVRAŽDA
před zraky kolegyň!

K nešťastné tragédii došlo
v pondělí ráno v Oděvním
podniku. Život se zde totiž
rozhodla ukončit dlouholetá
zaměstnankyně, která podle
očitých svědků měla déletrvající problémy v rodině.
Čtyřiapadesátiletá žena z Vícova ke zděšení svých kolegyň
vyskočila z okna ve čtvrtém
patře budovy firmy!
Ani opravdu rychlý příjezd
lékařské služby ženě nepomohl,
ta těsně po převozu do nemocnice podlehla četným těžkým
zraněním. „Vzhledem k přání
rodiny nebude policie o tomto
případu informovat. Můžeme
pouze potvrdit, že v pondělí
druhého února v sedm hodin ráno
došlo k sebevraždě ženy skokem
z okna budovy Oděvního podniku. Cizí zavinění na její smrti
bylo na základě svědeckých

výpovědí ihned vyloučeno,“
sdělila nám tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově Alena
Slavotínková.
Podle očitých svědků se
žena z Vícova k činu odhodlala impulzivně a v takové
rychlosti, že jí v tom nebyl
nikdo schopen zabránit. Její
kolegyně z dílny zůstaly jako
omráčené. „Bohužel, paní dopadla z výšky tak nešťastně, že
si přivodila mnohačetná těžká
zranění, která byla naprosto neslučitelná se životem.
Dělali jsme opravdu maximum a ženu se nám podařilo
ještě dopravit do nemocnice
se známkami života. Přes
veškerou péči lékařů však
žena záhy zemřela,“ uvedl
k případu Pavel Holík, ředitel
Záchranné zdravotnické stanice v Prostějově.

www.vecernikpv.cz
.cz

Zpravodajství
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„Párkař“ prodával OTŘESNÉ: DĚTI KAMENUJÍ KAČENY V RYBNÍKU!
děti si snad ani neuvědomují, že se dopouštějí trestného týrání zvířat...,“
vesele přes půlnoc „Tyzareagovala
na zprávu Večerníku náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Prostějov/mik - Zajímavý případ s otevřeným koncem řešili
strážníci městské policie předminulý pátek v noci. V Lužické
tějově totiž neoprávulici v Prostějově
něně zabrall veřejné místo
árků
prodejce párků
a nenechal se
trodtud vystrk
nadit. Zisk
hladových
hlav vracejících se
ké
z nedaleké
diskotéky byl
kapřece jen lákavější...
„Po půlnoci z páttřicátého
-ku jednatřicátého
otu prvního
ledna na sobotu
února spatřili strážníci při kontrole veřejného pořádku v Lužické
ulici přívěsný vozík upravený
k pultovému prodeji zapřažený za
osobním vozidlem. Neobvyklé
bylo to, že stál přímo na komunikaci vedoucí k nájezdové rampě
tamější provozovny. Hlídka tedy
zkontrolovala muže, který zde začal prodávat párky návštěvníkům
nočního zábavního podniku,“
prozradila Večerníku Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.

Vzápětí však mezi strážníky
a prodejcem voňavé uzeniny
došlo k neshodám. „Prodávající
nebyl schopen předložit povolení k umístěn
umístění mobilní
prodejny na vozovce.
Výzvu k ukončení pr
prodeje neak
akceptoval,
o
odvolával
s na výse
jimku v
živnostenském
zákoně a
svoji činn provánost
děl až do páté
hodin
hodiny
ranní
s tím, že je potřeba
prodávat,“ popsala tak
trochu kuriózní případ tisková
mluvčí prostějovských strážníků
s tím, že chlapík s párky strážníky
neuposlechl a ti ho nechali dokončit prodej. „Celá tato událost byla zadokumentována
a postoupena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby
a přestupku o pozemních komunikacích. Muži teď hrozí pokuta
až do výše třiceti tisíc korun,“
uzavřela Jana Adámková.

Neskutečné, čeho jsou
dnes sotva patnáctileté děti schopné! Obyvatelé bydlící v okolí drozdovického
rybníka upozornili Večerník na četné případy týrání
zvířat, v tomto případě kačen a labutí, po nichž školáci
házejí velké kameny z břežního násypu. „Ta děcka to
berou jako zábavu, každý zásah šutrem a zranění kačeny či labutě oslavují jásotem...,“ kroutí hlavou muž,
který již několik podobných partiček dětí rozehnal.
Prostějov/mik
„Po kačenách nebo labutích někdo občas házel po celá léta, co tu u
rybníka bydlím. Nikdy však nebylo příliš čím házet. Jen výjimečně,
například před několika lety kamenovalo několik nezletilců labutě v tůni ve vypuštěném rybníku
kameny z rozpadlé hráze. Když
se rybník napustil, kameny opět
zmizely pod hladinou. Bohužel
od chvíle, kdy je nasypaný břeh
z valounů, je házení kamenů na
denním pořádku. Pokud je volná
hladina, ptáci mají kam uplavat.
Jenže, jak voda zamrzne, a ptáci se
zkoncentrují na malém místě, dochází k takovým excesům, nad nimiž zůstává rozum stát,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku V. T., který
si nepřál zveřejnit celé své jméno.

Před pár dny pak došlo k nejkřiklavějšímu případu. „Parta
asi pěti či šesti dvanácti až patnáctiletých dětí vybírala valouny, kterými je pokrytý celý břeh
a házela je na hejno kačen. Ti
ptáci se neměli kamenům jak
vyhnout, asi sto kačen bylo stísněných na pár desítkách metrů
čtverečních vody, jinak zbytek
hladiny rybníka byl zamrzlý.
Několik jich ty děti trefily! Vyběhl jsem z domu za nimi, a když
viděly, že je natáčím mobilním
telefonem, rozutekly se,“ popsal
nám událost V. T. Z ulice Na hrázi v Prostějově. Jak dodal, dennodenně vidí na březích rybníka
několik zraněných kačen s přeraženými křídly nebo s poraněnými nohami. „Je vážně hnus, že
tohle má šanci se odehrávat zcela

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Drastická zábava. Snímek dětí kamenující kačeny na okraji rybníka pořízený z videa zaslaným
Večerníku od našeho čtenáře. Ptáci pak po ledě kličkují mezi kameny, které po nich hází sotva patnáctileté děti.
2x foto: Michal Kadlec a nejmenovaný čtenář Večerníku
neskrytě za bílého dne přímo na
místě, kde maminky vodí malé
děti, aby jim mohly ukázat to
něco málo z divoké přírody přímo ve městě. A děti samy mohou
zkoušet pomáhat kouskem rohlíku ptákům přečkat toto nelehké zimní období,“ uzavřel svoji
výpověď muž bydlící v samotné
blízkosti drozdovického rybníka.
Na otřesné skutečnosti dějící
se na rybníku v Drozdovicích

upozornil Večerník náměstkyni primátora statutárního
města Prostějov Ivanu Hemerkovou. „Fakt otřesné, to snad
není pravda..,“ zakroutila nejprve hlavou. „Ty děti si snad ani
neuvědomují, že se dopouštějí
trestného týrání zvířat, na který
v případě dospělých pamatuje
trestní zákoník i nepodmíněným
trestem! Ihned upozorním městskou policii a těmto případům se

budu snažit všemožně zabránit.
Pokud existuje video, mohly by
být děti snadno identifikovatelné
a jejich rodiče pohnáni k zodpovědnosti,“ sdělila Večerníku Ivana Hemerková.
Na druhé straně je tady ale otázka, zda bylo nutné při nedávné
rekonstrukci rybníka vysypávat
či zpevňovat jeho břehy kameny,
které se pro děti a jejich otřesnou
zábavu stávají velkým lákadlem...

100. výročí prostějovské radnice
Další TRAGÉDIE... a zase na Vrahovické! Oslavy
přinesou koncerty i kulinářské speciality
Náklaďák smetl šedesátiletou cyklistku, která ZEMŘELA...

Prostějov/mik - Vrahovická
ulice v Prostějově je pro cyklisty nebezpečná jako žádná
jiná. Uplynulý čtvrtek zde opět
došlo k tragédii, když nákladní auto smetlo starší cyklistku,
která v nemocnici bojovala
o holý život. Nakonec marně,
šedesátiletá žena i přes náročnou operaci zemřela. Magistrát o smrtelném nebezpečí této
lokality ví a už několik let má
vyprojektovanou cyklostezku.
Policie ji ale nechce povolit...
K dopravní nehodě došlo ve čtvrtek 6. února kolem deváté hodiny
ráno. „Osmačtyřicetiletý řidič
nákladního vozidla Iveco vyjížděl z Průmyslové ulice na Vrahovickou, nedal zřejmě přednost

v jízdě po hlavní silnici jedoucí
šedesátileté cyklistce, která jela
z centra města směrem na Vrahovice. V prostoru křižovatky
následně došlo ke střetu. Paní po
nárazu i s kolem spadla na zem
a utrpěla velmi těžké zranění, se
kterým byla převezena do nemocnice v Olomouci,“ popsala
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Aktuální zdravotní stav ženy
nebyl podle zjištění Večerníku
už zprvu vůbec povzbudivý.
„Pacientka utrpěla velmi závažné poranění mozku a hrudníku.
Prodělala dlouhou a náročnou
operaci, její stav je ale nadále
kritický a výhled nejasný,“ informoval nás v pátek ráno Egon
Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.

Jak se Večerník ještě o uplynulém víkendu dozvěděl, na
kole sražená žena bohužel
ještě v pátek ve večerních hodinách zemřela...
„Pacientka i přes veškerou snahu našich lékařů v pátek sedmého února večer podlehla těžkým
poraněním hlavy, které při nehodě utrpěla,“ zvěstoval Večerníku
v neděli po poledni Egon Havrlant smutnou zprávu.
Policie začala tragédii okamžitě vyšetřovat. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti, za který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až
čtyři léta nebo peněžitý trest,“
potvrdila ve čtvrtek odpoledne
mluvčí krajské policie to, že řidi-

če náklaďáku nyní čekají velké
lapálie. Jenomže od pátečního
večera má tento šofér ještě větší
problém. Po smrti cyklistky policisté případ jistě překvalifikují
a muži, který seniorce na kole ve
Vrahovické ulici nedal přednost,
hrozí o dva roky kriminálu víc.
O nutnosti vybudovat v této
lokalitě za železničním přejezdem cyklostezku, která by
vytěsnila cyklisty ze silnice, se
mluví už léta.
„Bohužel ale jen mluví a kreslí
se plány. Dopravní policie ale
stále více přemýšlí o tom, proč
cyklostezka nejde zrealizovat, než aby se více uvažovalo
o tom, aby to šlo,“ pokrčil rameny v exkluzivním vyjádření pro
Večerník Zdeněk Peichl, radní
za ODS a předseda dopravní komise města.

PERLY PROGRAMU:
Marie Rottrová,
C
Chinaski,
Mandrage
či Joseph Calleja

Prostějov/mik - Hned v úvodu roku odstartovaly oslavy
stého výročí dokončení budovy nové prostějovské radnice. Zatímco tradiční městský ples nesoucí se v duchu
tohoto požehnaného věku
se stal již minulostí, výstava
mapující historii dominanty
města je v promenoáru divadla k vidění až do poloviny
roku. Stěžejní akce však přijdou na řadu v jarních měsících. A budou stát za to!

„Připraveny jsou koncerty,
výtvarná soutěž, historická
show, ale také sportovní akce
a operní festival. Oslavy jsme
pojali tak, aby si přišly na své
všechny věkové i zájmové
skupiny. Město žije jak kulturou, tak i sportem, akcemi
pro děti a nejinak tomu bylo
i v minulosti,“ přiblížila Večerníku program Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Zajímavostí bezesporu je, že

Národní dům bude v týdnu
od 2. do 8. června servírovat
stejné menu, jako tomu bylo
v červnu 1914. „Tehdy se
u příležitosti otevření nové
radnice hrála v divadelním
sále Národního domu Prodaná
nevěsta a v restauraci servírovali biftek a la Wellington či
mladou husičku s vinným zelím. Na obdobné menu, jak to
kulturní, tak to gastronomické,
pozve Národní dům a divadlo
návštěvníky i letos při příležitosti stého výročí otevření radnice. Doufám, že se kulturní
a kulinářské zážitky lidem hezky spojí,“ věří Hemerková.
Mezi opravdové perly programu oslav určitě budou
patřit koncerty Marie Rottrové, světové operní hvězdy
Josepha Calleji nebo skupin
Chinaski a Mandrage.

Dolní ulice se spojí ZE ČTYŘ ZBYLY UŽ JEN DVA!
s Kralickou
Projekty na nový „kulturák“ v Jezdecké ulici:

Prostějov/mik - Cyklisté, kteří láteřili nad nepřehlednými
cyklostezkami v Dolní ulici ve
směru do průmyslové zóny,
se mohou konečně radovat.
Prostějovští radní totiž slibují, že letos tuto trasu konečně
propojí.
Z externích finančních zdrojů
hodlá město, stejně jako v minulých letech, spolufinancovat
pokračující výstavbu cyklistic-

kých stezek. „V návrhu jsme
schválili druhý úsek cyklostezky
mezi Dolní a Kralickou ulicí, jejíž výstavbou dojde k propojení
dnes již existujících stezek mezi
oběma ulicemi a v úseku mezi
křižovatkou u Rodenů přes most
k okružní křižovatce ulic Kralická a Kojetínská. Hlavním cílem
projektu je další zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění dopravy
ve městě,“ vysvětlil Zdeněk

Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
V rámci tohoto úseku je navržena
stavba smíšené cyklistické stezky,
dále úprava chodníku, autobusové
zastávky a přilehlých zpevněných
a nezpevněných ploch. „Projekt je
již stavebně povolen. Předpokládaná výše celkových nákladů činí
zhruba pět milionů korun, z toho
dotace budou tvořit maximálně
polovinu,“ dodal Fišer.

Prostějov/mik - Přestože další
postup společnosti Manthellan, která by podle předpokladů měla v roce 2015 postavit u centra města obrovské
obchodní centrum a zároveň
zbourat budovu současného
Společenského domu, není
stále zřetelný, město Prostějov
už před časem nechalo zpracovat čtyři projekty nového
multifunkčního centra místo
Jezdeckých kasáren. To by
mělo plně nahradit a dokonce
předčit stávající „kulturák“.

Dva z těchto projektů ale byly
vyřazeny jako nevyhovující...
„Na podzim loňského roku
jsme se rozhodli, že pověříme nezávislého odborníka,
konkrétně architekta Jakuba
Kynčla z brněnského renomovaného ateliéru, aby vybral ten
nejvhodnější návrh. Na jeho
základě pak necháme zpracovat
celý projekt a vyhlásit veřejnou
soutěž na samotnou výstavbu,“
připomněl Večerníku Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.

A v pátek exkluzivně Večerníku
prozradil žhavou novinku. „Architekt Kynčl společně s dalšími
dvěma renomovanými kolegy
všechny čtyři projekty posoudili
a dva z nich označili za nevyhovující. Nejsou v nich například dostatečně řešeny parkovací plochy,
napojení na dopravní infrastrukturu nebo jsou nevyhovující návrhy
na využití vnitřních prostor multifunkčního centra,“ přetlumočil
stanovisko Fišer s tím, že naopak
zbývající dva návrhy prostějovských architektů Přikryla

a Gottwalda prošly do druhého
kola. „Také k nim měla odborná
komise několik připomínek, ale
seznala je jako promyšlené a po
doplnění i realizovatelné. Už jsme
se s oběma architekty spojili a oba
jsou ochotni na svých původních
projektech pracovat dále a zdokonalit je. Pak vybereme ten lepší
a budeme diskutovat o konečné
podobě nového multifunkčního
centra místo bývalých Jezdeckých
kasáren,“ dodal primátorův náměstek. Vše by se podle něj mělo
stihnout do pololetí tohoto roku.

NOVÉ RONDELY? Přednost dostalo Poděbradovo náměstí Lidé se ptají, musí
Radní nebyli stejného názoru, ale dohodli se na prioritě
Prostějov/mik - Večerník pravidelně sleduje aktuální vývoj
všech dopravních investic
v Prostějově. V posledním lednovém čísle jsme čtenářům
jako první přinesli informaci
o změně plánu radních v přípravách na řešení obtížné
dopravní situace na Poděbradově náměstí. Původně zamýšlený záměr o oválném
rondelu byl smeten ze stolu
s tím, že zde budou vybudovány dvě menší kruhové křižovatky. A ty dostanou přednost
před rondelem u zámku na
Přikrylově náměstí!
Ale pojďme popořádku. Jak jsme
informovali v minulém vydání,
v pondělí 3. února jednala dopravní komise Rady města, která
měla na programu hned několik
bodů týkajících se prioritních investic. „Stihli jsme projednat vše,
co jsme měli v plánu, a komise

schválila a doporučila všechny
předložené projekty investic.
Ty postupem velmi krátké doby
předložíme radě města k projednání. Prioritně jde o konečném
řešení dopravy na Poděbradově náměstí, vytěsnění cyklistů
z rondelu na Petrském náměstí
a vybudování další části cyklostezky v Dolní ulici směrem na
Kralickou. Co se týká stížností
občanů z Veleslavínské ulice, je
tady možnost vyhovět jim a zakázat průjezd vozidlům touto velmi úzkou ulicí,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města.
O den později, tj. v úterý 4. února, se pak uskutečnilo jednání
rady města, kde se nad některými dopravními problémy velmi
emotivně diskutovalo. Jedno
z nejdůležitějších rozhodnutí
prostějovských konšelů je, že
po deseti letech zaktualizovali

záměr kruhové křižovatky na
Přikrylově náměstí. Radní ale
podle exkluzivních informací
Večerníku nebyli jednotní v názoru, zda nejprve vybudovat
rondel u zámku nebo prioritně
vyřešit dopravně bolavější Poděbradovo náměstí. Prioritu
nakonec dostal prostor u Komerční banky, přičemž převážil
názor dopravní komise.
„Snažil jsem se kolegům v radě
vysvětlit, že když projekt na
rondel na Přikrylově náměstí
existuje už deset let, tak jeho
aktualizace vzhledem k novým dopravním a hygienickým
předpisům může ještě jeden rok
počkat. Proč vyhazovat sto šedesát tisíc korun, když tyto peníze
můžeme použít na projekt dvou
rondelů na Poděbradově náměstí? Tady nás v dopravě více tlačí
bota,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk Peichl.

se chodníky opravovat

kvůli multikárám?

Taky rondel! Radní sice rozhodli, že i na této křižovatce u zámku
bude kruhová křižovatka, přednost ale dostalo Poděbradovo náměstí.
Foto: Michal Kadlec
Je pravda, že já s kolegyní Raškovou jsme byli jiného názoru. Jistě, je otázka, zda by Olomoucký
kraj byl ochoten uvolnit pro Prostějov tolik peněz. Ale myslím si,
že v roce 2015 by se současně
mohly budovat dva rondely na
Poděbradově náměstí s rondelem
na náměstí Přikrylově. Na ten

u zámku už čekáme několik let
a nyní se nám nabízí velká šance.
Nakonec jsme se ale přece jen
v radě města dohodli, že naprostou prioritu dostane Poděbradovo
náměstí,“ konstatoval Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov pro stavební investice.

Prostějov/mls - „Nedivím se,
že je v Prostějově neustále
potřeba opravovat chodníky. Viděla jsem už mockrát,
jak na nich stojí multikáry,
které je tímto ničí. Mě a určitě víc lidí by zajímalo, proč
musí tato vozítka jezdit tak
často po chodnících,“ obrátila se na Večerník naše čtenářka Milena M.
Zajímalo nás tedy, zda multikáry skutečně ve velkém ničí
chodníky a jestli je možné jejich výskyt na cestách pro pěší
omezit. „Vzhledem k dostup-

nosti některých míst a provádění úklidu je nezbytné, aby
se naše technika pohybovala
i po chodnících. Její výskyt
na nich je však v minimální možné a nezbytné míře.
Zároveň tím zabraňujeme
komplikacím, které by nastaly v případě, že by se naše
technika často zdržovala na
komunikacích a bránila tam
běžnému provozu dopravy,“
reagoval pro Večerník na tento dotaz Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A., která
úklid ve městě zajišťuje.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Ať už si pod hlavním tématem dnešní speciální strany, kterou si pro své milé čtenáře tentokrát Večerník
připravil, představíte cokoliv, určitě se nevyhnete
motivu plápolajícího ohně v krbu, vyhřátého pohodlného křesílka poblíž a možná nějaké té dobroty
k zakousnutí. Ještě před několika desetiletími někteří z vás museli vstávat brzy před rozedněním
a zatápět ve vyhaslých kamnech, aby se stačila vyhřát kuchyně nebo obývací pokoj tak akorát včas,
než děti zasednou ke snídani. A přestože nám k teploučku v dnešní době už stačí jen otočit kolečkem
na termostatu nebo radiátoru, romantiku plápolajícího ohně to rozhodně nenahradí. Domov je prostě
tam, kde jsou vaši nejdražší, ať už bydlíte v bytě,
rodinném domě nebo chatě, do které při každém
dešti pořádně zatéká, ale jak se postarat o to teplíčko, to vám poradí váš oblíbený PROSTĚJOVSKÝ
Večerník právě na této speciální straně...
Připravila: Petra Hežová


Uvažujete o zateplení domu/bytu?

Važ si toho, co domov prohřeje!
Stále se zvyšující ceny za plyn
a elektřinu jsou špatnou zprávou pro naše peněženky, takže
není divu, když chceme ušetřit,
na čem se dá. A proč ne zrovna
na topení?!
Palivové dřevo vyjde levněji
a navíc je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, protože se
jeho spalováním do ovzduší neuvolňují škodlivé látky. Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje, takže
jeho cena je v porovnání s cenou
elektřiny nebo plynu znatelně
nižší. Jak si ale vybrat to pravé
dřevo pro vaši domácnost, když
víme, že existují stovky různých
druhů dřevin?
Zapamatujte si základní poučku:
tvrdé dřevo hoří pomalu a dlouho
žhne, nemusíte často přikládat,
a od toho se i odvíjí i jeho vyšší
cena. Měkké dřevo naopak rychle vzplane, a logicky je tak nutné
nakoupit větší množství. Výsledný efekt, příjemné teploučko,
praskání v krbu či kamnech a pohled do žhavých plamínků nejde
ničím nahradit.
Snad i dnešní děti by ještě uměly rozdělit uhlí na černé a hnědé.
Hnědé uhlí je nejlevnější, ale má
také nejnižší výhřevnost, takže pokud se nechcete v obývacím pokoji
v půli zimy klepat chladem, budete

Foto: internet
ho potřebovat větší množství. Naopak černé uhlí je o poznání dražší,
ale zato mnohem déle a víc hřeje.
Je také šetrnější k životnímu prostředí, podobně jako koks.
Dřevěné brikety jsou hitem ve
vytápění několika posledních let
nejen díky své vysoké výhřevnosti, ale i relativně příznivé ceně.
Výhodou je i tvar, díky němuž
můžete brikety pohodlně ládovat do kotle, krbu nebo kamen
bez toho, abyste je museli sekat
na menší špalíky. V ekologickém
ohledu platí totéž jako pro dřevo,
protože i zde jsou využity obnovitelné zdroje, a matičku Zemi neza-
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Přemyslovice/pr - Jak známo,
výběr palivového dříví není tak
jednoduchý, jak by se mohlo zdát.
Pojďme si tedy s přemyslovickou
firmou LESY TYL v několika větách shrnout, co byste měli o dříví
vědět…
Vlhkost dříví výrazně ovlivňuje výhřevnost. Čím má dříví vyšší obsah
vody v pletivech, tím více energie
uvolněné při hoření je potřeba na
odpaření obsažené vody. Rozdíl je
tak markantní, že i dříví nejvyšších
výhřevností v čerstvém stavu (50 %
vlhkost) mohou mít nižší výhřevnost, než méně výhřevné dříví rok
na vzduchu proschlé (25 % vlhkost).
Dříví ze začátku jara nařezané, naštípané, uložené venku do vzdušné hráně je vhodné k topení již nastávající
zimu. Proto neodkládejte nákup dříví
až na podzimní období. Jelikož dříví
se obchoduje ve velkých objemech
a vyrábí se v průběhu celého roku,
nelze věřit prodejcům deklarujícím

tížíme nadměrným znečištěním.
Doslova horkou novinkou v našich končinách jsou brikety rašelinové, které jsou, jak název napovídá, lisovány z kvalitní rašeliny.
Výsledné brikety hoří až sedm
hodin, mohou se pochlubit nižší
spotřebou, než by byla u uhlí a výsledný popel je skvělé hnojivo!
Ve výběru vhodného topiva berte ohled na typ krbu, kamen
nebo kotle! Pokud si nejste jisti, poraďte se s odborníky nebo
samotnými prodejci. Mějte na
paměti, že měsíc březen je teprve
před námi, tak aby kamna pořádně a levně hřála...

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
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prodej proschlého dříví v zimních
obdobích, zvláště když dříví nabízejí
za standardní ceny.
Výhřevnost dříví je závislá na již
zmíněné vlhkosti, ale zejména na
druhu dřeviny. Dřeviny z tohoto
pohledu dělíme do dvou kategorií:
„TVRDÉ“ dříví a „MĚKKÉ“ dříví.
Tvrdé dříví jsou listnaté dřeviny druhů akát, jasan, dub, habr, buk, javor.
Mezi měkké dříví patří listnaté dřeviny druhů jako vrba, olše, topol, lípa
a jehličnaté dřeviny modřín, borovice, jedle, smrk. Hodnoty výhřevnosti
jednotlivých dřevin si můžete prohlédnout na níže uvedeném webu.
Doba hoření dříví je spolu s výhřevností kritériem zařazení dříví
do tvrdého či měkkého. Například
modřín odpovídá výhřevností do tvrdého dříví, avšak pro rychlé hoření
je řazen do kategorie dřev měkkých.
Dobu hoření, stejně jako výhřevnost,
mají lepší „TVRDÁ“ dřeva, proto
jsou pro topení vhodnější.

Rozlišujeme tři hlavní měrné jednotky dříví: m3, PMR, PMS. Na
m3 měříme kulatinu dodávanou
do pilařských závodů, kde je každý kmen změřen dle objemu válce
a výsledek je čistá hmota v m3. Tato
jednotka se nepoužívá při prodeji
palivového dříví. PMR je dříví vyrovnané do krychle 1x1x1 m, jedná
se o nejčastější jednotku při prodeji
dříví v délkách 1m. PMS je dříví nasypané do krychle 1x1x1 m, používá
se běžně při prodeji štípaného dříví,
je v něm cca o 35 % dříví méně než
v PMR. Cena dříví je pak závislá
především na měrné jednotce (PMR
či PMS) a výhřevnosti dřeviny
(TVRDÁ x MĚKKÁ).
Při objednávce přesně specifikujte
výše uvedené a pak je nezapomeňte
zkontrolovat při odběru.
Více informací k palivovému dříví
a možnost objednávek najdete na
www.lesy-tyl.cz, nebo na e-mailu:
lesy.tyl@seznam.cz !
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PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
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Drahany/mls - V sobotu 15. února
2014 se v lese u Drahan bude konat
patnáctý ročník „Zlaté vařečky“.
Soutěž pětičlenných družstev ve
vaření na otevřeném ohni bez
použití polotovarů tradičně organizují místní hasiči. Loni si Zlatou
vařečku odnesli Ďáblíci z Drahan
za svoje Kung pao. V branném
závodě zvítězily týmy Drahan
a Kostelce na Hané. Sraz soutěžních
družstev je v 7.00 hodin.

Oteplení vleky v Kladkách
nezastavilo
Kladky/mls - Přestože se v sobotu denní teploty v Kladkách
šplhaly hodně nad bod mrazu,
díky umělému sněhu se zde stále
lyžovalo. V sobotu večer na sjezdovce leželo pětadvacet centimetrů
umělého sněhu, na noční lyžování
byl k dispozici kratší z obou vleků.
Na začátek týdne meteorologové
sice plánují mírné ochlazení, přesto
by se denní teploty měly i nadále
pohybovat nad nulou.

Prodá se konečně
bývalá mateřinka?
Hamry/mls - Prvorepublikovou
vilu v Hamrech, v níž dříve sídlila
mateřská školka, se město Plumlov
snaží prodat už tři roky. Na prodej
je za necelé dva miliony korun.
Nyní to vypadá, že se pro stavbu
s pohnutou historií našel kupec.
„Nabídl cenu o dvě stě tisíc nižší,
než za jakou budovu prodáváme.
V takovém případě musí případný
prodej schválit zastupitelstvo,“ sdělil
plumlovský starosta Adolf Sušeň
s tím, že podobných zájemců se mu
v minulosti už ozvalo víc. Z prodeje
však nakonec vždy sešlo.

V Němčicích budou
besedovat o čaji
Němčice nad Hanou/mls Městská knihovna Němčice nad
Hanou zve na naučnou besedu
„O čaji“, která se bude konat
v pátek 14. února 2014 od 17.00
hodin. Přednášet bude Martina
Ošťádalová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Nová ředitelka mateřinky v Kralicích na Hané má jít ještě před nástupem do důchodu!

„PANÍ VRBOVÁ TO TAM DÁ DO POŘÁDKU,“ PODPOŘIL JI FRANTIŠEK ŘÍHA
Faktem je, že při výběrovém řízení nesmí věk nikoho diskriminovat...

Berou starší lidé práci mladým? Nebo dříve narození
spoluobčanů mají vyšší kvalifikaci, než ti ze současné
doby? Tyto i další otázky se opět vynořily v souvislosti
s nástupem nové ředitelky mateřské školy v Kralicích
na Hané. Jedna účastnice výběrového řízení redakci
Večerníku upozornila, že vítězná kandidátka má ještě
měsíc před nástupem do funkce odejít do starobního
důchodu. Podle nové ředitelky ale ze zákona vyplývá,
že kvůli věku nelze nikoho diskriminovat.
Kralice na Hané,
Prostějov /mls
Od začátku letošního března by
měla v Mateřské školce v Kralicích
na Hané působit nová ředitelka.
„Zjištění, že konkurz na ředitelku
mateřské školky v Kralicích na
Hané vyhrála inspektorka České
školní inspekce, která má v únoru
odejít do starobního důchodu, mě
zvedla ze židle. Proč zaměstnáváme

ve školství důchodce, když máme
na Prostějovsku jedenáctiprocentní
nezaměstnanost?“ napsala do redakce Večerníku Kateřina Tománková,
která se o pozici ředitelky taktéž
ucházela, leč neúspěšně...
Kralický starosta nám potvrdil, že od
prvního března do místní mateřinky
skutečně nastoupí nová ředitelka.
„Konkurzu na místo ředitele se
zúčastnilo celkem pět uchazeček.
Komise určila dvě jako nevhodné

a tři jako vhodné kandidátky. Na
prvním místě komise doporučila
PaedDr. Libuši Vrbovou, která byla
následně jmenována ředitelkou,“
potvrdil Večerníku Pavel Kolář,
starosta městyse Kralice na Hané. K
věku úspěšné kandidátky se ani po
opakované výzvě nijak nevyjádřil.
Stejně tak nereagoval na dotaz, zda
její případný odchod do důchodu
nebude znamenat problém pro
výkon její nové funkce.
V této souvislosti jsme příliš
nepochodili ani u nastupující
ředitelky, která v současnosti
skutečně stále pracuje u České
školní inspekce. „Vy máte odvahu
o tom psát? Uvědomte si, že ze
zákona nesmíte nikoho kvůli jeho
věku diskriminovat,“ reagovala
trochu popudlivě a úsečně Libuše
Vrbová a záhy zavěsila. Následně
pak na redakční e-mail zaslala
své vyjádření, v němž mimo jiné

upozorňuje na neodbornost protikandidátky. „Kdyby se tam hlásila
jediná, stejně by ředitelkou nebyla,“
poznamenala. „Osobně se cítím
skvěle, jsem víc v pracovní pohodě
a odbornosti než některé ´vyhořelé´
padesátnice v pozici ředitelky
mateřských škol. Myslíte si, že jako
bych to nezvládala věkem?,“ konstatovala pro Večerník Libuše Vrbová, která celou „hysterii“ kolem
svého zvolení nechápe. „Myslím,
že vše proběhlo tak, jak mělo,“
dodala.
S tím, že věk při výběrovém řízení
nesmí být nevýhodou, souhlasí
i šéf prostějovského odboru
školství. „Myslím, že pokud měli
v Kralicích na Hané nějaké problémy, tak to tam paní Vrbová dá
do pořádku. V minulosti působila
jako ředitelka mateřské školy
Dvořákova v Prostějově. Dokázala
tehdy přicházet s novými nápady,“

PODHRADSKÝ RYBNÍK se chystá na opravy
Hráz bude uzavřená, do kempu se lidé dostanou po objízdné trase

Plumlov/mls - Povodí Moravy
zahajuje toliko očekávanou a již
dříve avizovanou opravu hráze
Podhradského rybníka. Právě
dnes, tj. v pondělí 10. února,
předá sto padesát metrů dlouhou
hráz, která je poškozená a prosakuje přes ni voda, stavební
firmě. Ta ovšem se samotnými
pracemi začne až po oteplení.
Rekonstrukce by měla být hotová
do konce května letošního roku.
Hlavní příčinou průsaků má
být přívodní kanál pro bývalou
pilu, který prochází přímo hrází.
Největší průsaky vodohospodáři
zjistili v okolí budovy stávajícího
občerstvení „U Sandokana“. To
mělo být původně zdemolováno. „Protože nedošlo k dohodě
s majitelem objektu, je celá akce
navržená tak, aby vyřešila problém s průsaky bez dotčení objektu
U Sandokana. Nicméně jeho špatný

technický stav bude majitel muset
do budoucna řešit,“ potvrdila tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.
S pracemi se začne s odchodem
zimních měsíců. „Práce z technologických důvodů nesmí být
prováděny právě v tomto období,
proto začnou v závislosti na klimatických podmínkách co nejdříve,
jak to bude možné. Povodí Moravy
totiž plánuje celou akci dokončit
ještě před letní turistickou sezonou,“
uvedl Jan Hodovský, nový generální ředitel tohoto podniku. Kdy
přesně to bude? „Předpokládáme,
že práce skončí nejpozději do konce
května,“ upřesnila Tomíčková.
Během oprav bude hráz uzavřená.
„Přístup do blízkého autokempu a k
nemovitostem, které jsou na pravém
břehu Podhradského rybníka, zajistí
semaforem řízená objízdná trasa,“
prozradila dále tisková mluvčí Po-

Sandokan zůstane. Objekt, který stojí přímo na hrázi Podhradského
rybníku, bude i po její rekonstrukci zachován.
Foto: Martin Zaoral
vodí Moravy. Celkové náklady na
opravu hráze by měly činit tři miliony korun.
Do vybagrovaného Podhradského
rybníka donedávna stále tekly
splašky z některých plumlovských
domácností. „Tato situace se do jisté

míry zlepšila díky přístupu města
Plumlov a vodoprávního úřadu,
který problém aktivně řeší. Některá
černá vyústění se už podařilo odstranit, případně zjistit jejich vlastníka,“
reagovala závěrem na toto téma Gabriela Tomíčková

HASIČI z hořícího domu ZACHRÁNILI KOČKU!

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
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Klopotovice/mls - Pět jednotek
z řad profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovalo v noci
ze čtvrtku 6. na pátek 7. února
v Klopotovicích. Krátce před
čtvrteční jednadvacátou hodinou zde totiž začala hořet střecha
velkého rodinného domu. Během
požáru naštěstí nebyl nikdo
zraněn.
Na oheň hasiče upozornilo hned
několik občanů Klopotovic. „V době příjezdu první z jednotek byla
střecha domu zcela pohlcena plameny. Situaci navíc komplikovalo
nebezpečí velmi rychlého rozšíření
ohně na sousední rodinné domky.
Hasiči tedy okamžitě zahájili cílené
ochlazování střech přilehlých domů.
Další průzkumné skupiny postupovaly k ohniskům požáru uvnitř
objektu. Jejich práci komplikoval
hustý kouř. V domě v tu chvíli už

Požár v Klopotovicích
způsobil škodu
za 400 tisíc korun
nikdo nebyl. Přesto dva ze zasahujících hasičů mezi hořícími krovy
uslyšeli sténání. Následně z kouře
vynesli uvězněnou kočku,“ popsal
dramatické okamžiky, které naštěstí
dobře dopadly, tiskový mluvčí HZS
Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
Celý zásah nejvíce komplikoval
dvojitý strop zateplený zastaralým
způsobem pomocí pilin, otrub
a dalšího velmi hořlavého materiálu.
„Hasiči pomocí speciálního zařízení
´COBRA´ museli strop prořezat
a následně hasit pod vysokým
tlakem,“ ozřejmil Hošák další post-

Nešlo to přehlédnout. Na požár střechy velkého rodinného domu v
Klopotovicích hasiče upozornilo hned několik občanů.
Foto: HZS Olomouckého kraje
up. Následně se hasičům podařilo
oheň dostat po kontrolu.
Při požáru nebyl nikdo zraněn,
předběžná výše škody byla majitelem vyčíslena na 400 tisíc ko-

Muž z Vrchoslavic již byl obviněn
„Jen aby to nebylo horší, než to je...,“ obává se manželka

Vrchoslavice/mls
i /
- O celém
é
případu, kdy dochází k jistému protizákonnému jednání, se Večerník
dozvěděl po lednové návštěvě policie v podniku Hanácké železárny
a pérovny v Prostějově. Dle
anonymního dopisu si policisté
přímo z odpolední směny odvedli
v poutech jednoho ze zaměstnanců.
Po podniku se pak šířily nejrůznější
spekulace... Na základě jedné z nich
měl jistý muž z Vrchoslavic dokonce zabít svoji vlastní ženu!
Jak jsme v rámci ověřování informaci
zjistili, tato zpráva se ukázala jako ne-

pravdivá. Navíc údajně zavražděnou
paní se nám v průběhu uplynulého
týdne dokonce podařilo kontaktovat.
„To s tou policií je pravda. Skutečně
se jedná se o násilný trestný čin, ale
vražda to nebyla. A nejde však o mě,
ale o děti,“ reagovala na naše dotazy
manželka obviněného D. K., která
na muže podala trestní oznámení.
„Trvalo to hodně dlouho. V tuto chvíli však už spolu nejsme. Víc vám
neřeknu, bojím se toho, aby to nebylo
horší, než to je,“ uzavřela rozechvělá
žena, kterou jsme požádali i o kontakt na jejího manžela. „On si nepřeje
s vámi hovořit,“ dodala. A osobní
soukromí se Večerník rozhodl ctít.
Vždyť jde o děti... Policie tento citlivý

na
video rnikpv.cz
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případ skutečně šetří, do jeho uzavření
však nechce sdělovat bližší informace.
Jak jsme ale ještě předtím zjistili, rodina v obci příliš známá není,
podle některých místních však měl
obviněný David K. pověst žárlivce.
A jak dále uvedla policie, Davidovi
K. již bylo sděleno obvinění, přidělen
mu byl také obhájce. „Do ukončení
vyšetřování ale nebudeme k případu
uvádět bližší informace, a to i s ohledem na to, aby případnou medializací
nedošlo k sekundární viktimizaci
(jedná se o druhotné zraňování - pozn.
red.) poškozených,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

run. „Podle vyšetřovatele byla
příčinou požáru neodborná instalace kouřovodu v objektu,“ uzavřel
zprávu z horké klopotovické noci
tiskový mluvčí krajských hasičů.

Jednopatrová mateřinka. V budově kralické mateřské školky se nachází
dvě třídy, dvě herny, sociální zázemí, knihovna, spojovací koridor, ředitelna,
kuchyně, byt školnice, plynová kotelna a garáž.
Foto: Martin Zaoral
vyjádřil se na její adresu František
Říha, který shodou okolností
odchází také letos do důchodu.
Podle vyjádření Českomoravského
odborového svazu pracovalo v
České republice ve školství přibližně

osm procent „přesluhujících“
učitelů. Někteří absolventi pedagogických fakult přitom místo
zaměstnání ve škole končili buď na
úřadech práce nebo si přivydělávali
například prací za barem.

DĚSIVÁ HAVÁRIE
na silnici za Protivanovem

Protivanov/mik - Naštěstí jen
lehkým zraněním skončila zle
vypadající havárie, ke které došlo předminulou neděli 2. února
kolem třetí hodiny odpoledne na
silnici mezi Protivanovem a Malým Hradiskem. Tříčlenná osádka
škodovky přežila čelní náraz auta
do stromu!
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že čtyřiapadesátiletá řidička Škody Fabie, která jela od Protivanova
směrem na Malé Hradisko, pravděpodobně nepřizpůsobila jízdu stavu

LEGO v Drahanech rozzářilo oči všech kluků
Následující dětský karneval pak oživil místní „kulturák“...

Drahany/mls - Formule, bagry,
náklaďáky, ale třeba i létající
talíře, či dokonce prehistoričtí
dinosauři. Každý, kdo uplynulou sobotu dorazil do budovy
Muzea Drahanské vrchoviny
v Drahanech, se mohl přesvědčit
o tom, že z kostiček LEGO lze
postavit skutečně cokoliv. Hned
poté mohly místní děti vyrazit na
zábavné odpoledne v místním
„kulturáku“, kde se mimo jiné setkaly s pravým klaunem.
Dojít na sobotní drahanskou výstavu
bylo snadné. Odejít však již mnohem
těžší. Někteří kluci se od modelů
vytvořených z kosteček Lega totiž
nemohli ani odtrhnout. A bylo přitom
jedno, jestli jim bylo pět, patnáct
nebo padesát let. Návštěva bývalé
drahanské školy se jim protáhla i na
více jak dvě hodiny.
S nápadem na výstavu objektů
složených z Lega přišel místní starosta. „Inspiraci jsem našel v Boskovicích, kde podobnou výstavu
pořádají každý rok. Já a obzvláště
moji dva synové máme Lego rádi,
proto jsme se do toho vrhli. Přispěli
i další místní, takže na první ročník

se nám sešlo celkem dost modelů.
Kromě toho jsme dostali také pět
na
video rnikpv.cz
stavebnic přímo od prodejců Lega.
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Kdo přišel, mohl si je přímo na místě
www
skládat,“ prozradil Večerníku Milan
Marek, který doufá, že to nebyla
poslední výstava Lega v Drahanech.
„Možná už na podzim by se mohla
konat další. Zvažujeme, že tentokrát
pozveme i přespolní, kteří se sdružují
na internetovém portálu kostky.org,“
nastínil další plány starosta Drahan.
Po druhé hodině se pak místní
drobotina sešla na karnevalu,
který se letos konal v džungli,
vníž se v rámci možností proměnil
místní kulturní dům. Hned na
úvod je přivítal klaun žijící si na
skutečně vysoké noze. Děti však
dokázal okouzlit a ty se hned po
jeho vystoupení se vší vervou
vrhly do soutěží, které si pro ně
připravily učitelky místní školy.
Akci zorganizoval místní Spolek
Pro všechny generace. Zálibu v Legu našel starosta Drahan Milan Marek stejně jako oba jeho synové.
holek. „Je nás asi deset děvčat a karFoto: Martin Zaoral
neval pořádáme asi čtvrtým rokem.
Kromě toho dáváme dohromady
ještě pálení čarodějnic,“ prozradila ženské něco podobného dělají. Těch tak čtyři do roka. To pak zvažujete, potřeboval,“ uzavřel veselou sobotu
nám usměvavá žena v leopardím akcí, které oživí náš ´kulturák´, je zda má vůbec cenu dávat peníze do tak trochu smutně starosta Drahan
kostýmu. „Je moc dobře, že tu bohužel čím dál méně. Máme tu jeho opravy, i když by ji už skutečně Milan Marek.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

jak se drahanský kulturák proměnil v džungli...
3x foto: Martin Zaoral

Olomouckého kraje. Koničtí policisté následně případ pečlivě
vyšetřili a zjistili, kdo seniorku
okradl! „Na základě operativního šetření policisté z obvodního
oddělení v Konici zjistili, kdo
má krádež na svědomí. Jedná
se o sedmapadesátiletou ženu
z Konicka. Ta se ke krádeži doznala. Odcizené peníze použila
pro vlastní potřebu a ostatní

věci zahodila do popelnice,“
vysvětlila mluvčí krajské policie. Policisté kapsářce ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže a trestného činu
neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. „Ženě hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ podotkla
Urbánková.

Ve Vrbátkách chytili šoféra
s dvojnásobným zákazem řízení

Želeč/mik - Když minulé pondělí 3. února odpoledne policejní hlídka zastavila na silnici za
Želčí řidiče škodovky, netušila,
co ji čeká. Z řidiče se vyklubal
neřidič a ještě k tomu opilý!
Bodejť by ne, když předešlý
večer flámoval...
„Policisté na silnici mezi obcemi
Želeč a Chválkovice zastavili
osmadvacetiletého řidiče vozidla
Škoda Felicia. Provedli u něho
dechovou zkoušku, která byla
pozitivní, a naměřili mu 1,09 promile alkoholu. Řidič uvedl, že od
nedělního večera popíjel alkohol

a přiznal vypití zhruba tří litrů
vína a ještě pivo a odlivku slivovice. Navíc policisté zjistili, že
muž nevlastní řidičské oprávnění
pro žádnou skupinu. Na místě mu
další jízdu zakázali,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Jak dodala, osmadvacetiletý muž
je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Teď mu hrozí až
roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Želeč: OPILÝ A BEZ ŘIDIČÁKU!
Muž přiznal tři litry vína a slivovici…

Vrbátky/mik - Zřejmě nechtěl
čekat, až mu vyprší dva zákazy
řízení, sedl do auta a prostě jel.
Při průjezdu Vrbátkami však
byl sedmadvacetiletý muž přistižen policejní hlídkou...
„Ve středu pátého února krátce po
jedné hodině odpoledne kontrolovali policisté ve Vrbátkách řidiče
Škody Felicie. Při kontrole zjistili,
že sedmadvacetiletý řidič z Olomoucka má vysloveny dva záka-

zy řízení motorových vozidel, jak
soudem, tak i příslušným magistrátem města. Bylo zjištěno, že až do
prosince 2014 nesmí usednout za
volant,“ popsala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že chlapík je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi

V Klenovicích vykradli Superba
Klenovice na Hané/mik - Škodu
za desítky tisíc korun způsobil
zatím neznámý zloděj, který si
v nočních hodinách vyčíhnul luxusní škodovku zaparkovanou
v Klenovicích na Hané.
„V noci z pondělí třetího na úterý čtvrtého února odcizil zatím
neznámý pachatel v Klenovicích
na Hané z vozidla Škoda Superb
navigaci, když na vozidle rozbil

Král džungle. Tento malý lev své tropické panství ovládal Měly napilno. Během připravených her děti po exotické Jede, jede mašinka. Klaun dokázal drobotinu zaujmout, mimo
jediným pohledem.
džungli běhaly s velkým nasazením.
jiné ji zapřáhl i do pestrobarevného karnevalového vláčku...

Přežili. Tři lidé v této škodovce měli velké štěstí, po nárazu do stromu se jen řidička lehce zranila.
Foto: Policie ČR

novou továrnu!
má být i ropa, přičemž nedávno
bylo ve věci zahájeno zjišťovací
řízení. Při této příležitosti vedení
města vyjádřilo řadu připomínek
týkajících se uvedeného projektu.
„Původně měla továrna vyrůst na
pozemcích za areálem bývalých
Stavebních strojů ve směru na
Měrovice. Nyní jsme zjistili, že
se přesunula blíž k městu. Stála
by asi třiasedmdesát metrů od
nejbližších dvou domů. To i na
základě našeho územního plánu
považujeme za nepřípustné,“

vysvětlila
Večerníku
Ivana
Dvořáková, starostka Němčic nad
Hanou.
O tom, zda stavba ve městě bude
či ne, však radnice přímo rozhodnout nemůže. „Nový závod
se plánuje na soukromých pozemcích, vedení města tedy nemá
pravomoc stavbu zamítnout či
povolit,“ upozornila první žena
němčického městského úřadu.
Nový závod by dle investora
zaměstnal asi stovku lidí. Řada
občanů Němčic se však obává
možných negativních dopadů
na životní prostředí. Jak vše nakonec dopadne, budeme sledovat
a následně vás informovat.

Hradišťan muzea kočárů
rozezní depozitář

právě v prostorách depozitáře
muzea. Písnička Hradišťanu zněla
i ve chvíli, kdy bylo torzo kočáru
představeno veřejnosti. Koncert
skupiny se v depozitáři muzea
konal, když byly dokončeny restaurátorské práce na tomto unikátu a do
dutiny v jeho kopuli byl slavnostně
uložen seznam všech sponzorů. Je
tedy jasné, že Hradišťan a jeho
primáš jsou těmi nejvhodnějšími
kmotry pro dokument, který byl
o smutečním kočáru natočen...

www.vecernikpv.cz

vedle regálu se zeleninou. Toho
využil tehdy neznámý pachatel
a peněženku vzal. Paní v ní
kromě peněz měla i osobní doklady, platební kartu a osobní písemnosti. Krádeží jí byla
způsobena škoda za šestnáct
stovek korun,“ připomněla případ z konické prodejny Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR

okno a z palubní desky ukradl
vestavěné zařízení. Tím způsobil
škodu za osmdesát tisíc korun. Policisté případ šetří pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže,
za který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ sdělila k případu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...

Jiří Pavlica se stane kmotrem filmového dokumentu

Čechy pod Kosířem/pav V pátek na svatého Valentýna
se v depozitáři Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem uskuteční
v pořadí druhý koncert známé
hudební skupiny Hradišťan
v čele s Jiřím Pavlicou. Téměř
čtyři stovky návštěvníků budou
zároveň svědky křtu filmového
dokumentu „Král kočárů.“
Jméno skupiny je už pevně spojeno
s největším smutečním kočárem
všech dob, který je vystaven

region@vecernikpv.cz

a povaze vozovky, s autem dostala
smyk, přejela do protisměru, kde
čelně narazila do stromu. Ve vozidle cestovali společně s ní další dva
spolucestující. Při nehodě došlo k
lehkému zranění řidičky, nikdo jiný z
osádky zraněn nebyl,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou u řidičky
vyloučila dechová zkouška, celková
hmotná škoda na vozidle a stromu
byla vyčíslena na 101 tisíc korun.

OBRAT: Radní z Němčic odmítli
Němčice nad Hanou/mls - Vedení
Němčic nad Hanou má výhrady
vůči plánovanému podniku,
v němž by se měly zpracovávat
staré pneumatiky. Nelíbí se jim
mimo jiné, že by měla vyrůst
v blízkosti obytných domů. Není
však vyloučeno, že závod ve
městě stejně vyroste...
O plánované výstavbě fabriky
na zpracování starých pneumatik v Němčicích se mluví už od
loňského října (Večerník již taktéž
informoval). Jedním z produktů

776 159 120

Zlodějka vybrala peníze a šrajtofli zahodila

Konice/mik - Ve druhé polovině
ledna letošního roku došlo v jedné z prodejen v Konici ke krádeži peněženky. Dlužno dodat,
že starší dáma přišla o šrajtofli
i vlastní neopatrností. Nicméně
zdejší policisté zabrali a krádež
objasnili. Zlodějskou je sedmapadesátiletá kapsářka!
„Pětašedesátiletá žena si peněženku při nakupování položila

Pokud byste se chtěli koncertu a křtu zúčastnit, máte ale
bohužel smůlu. Vstupenky jsou
beznadějně vyprodané. „Velmi
nás překvapilo a potěšilo, že lístky
byly během deseti dní vyprodané
i přesto, že depozitář disponuje kapacitou téměř čtyř set míst. Pro nás
to znamená, že se tento prostor stal
něčím výjimečným. A není divu,
koncerty, které se zde konají, mají
zvláštní atmosféru, která lidi vtáhne,
a všichni, ať už posluchači nebo

umělci, se sem rádi vracejí,“ konstatoval s potěšením Václav Obr.
Pokud jste si ale nestihli koupit
vstupenku na Hradišťan, máte
ještě možnost alespoň se zúčastnit
slavnostní premiéry dokumentu
„Král kočárů“. Film, který mapuje historii firmy Brožík a zároveň
zachycuje
osud
největšího
smutečního kočáru všech dob,
můžete zhlédnout v kině v Senici
na Hané v neděli 16. února od
16.00 hodin.

odstartoval novÝ seriÁl - rozhovory s opozicnÍmi
ˇ zastupiteli
Prostějovsko/red - Jak jste mohli zaznamenat již ve třech
číslech Večerníku, zahájili jsme nový seriál rozhovorů,
v němž po starostech jednotlivých obcí dostává prostor i je-

jich opozice. Prostor již dostali lipovský zastupitel Koudelka, Ti zájemci z řad zástupců opozice, kteří nechtějí čekat,
Radomír Krč ze Stražiska, držovický Jakub Martinek, načež že je z naší iniciativy oslovíme, se mohou sami ozvat na
řada přichází na Jiřího Zatloukala z Němčic nad Hanou.
e-mail: vecernik@pv.cz. Psát nám můžete i své reakce.
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Němčický zastupitel JIŘÍ ZATLOUKAL: „Máme svého kandidáta na starostu a já to nebudu...“
Němčice nad Hanou - Osmým rokem čeří vody němčického
rybníčku Jiří Zatloukal. Tamější opoziční zastupitel je znám svými
nesouhlasnými stanovisky k mnoha tahům současného vedení
města. V rámci našeho nového seriálu rozhovorů dostal Zatloukal
prostor jakožto zástupce opozice kromě kritiky minulých rozhodnutí rovněž představit i své vize, jak by se Němčice nad Hanou
mohly v následujících letech rozvíjet...
Jiří Možný
Aktuální volební období se chýlí ke
konci, co v současnosti stojí v Němčicích nad Hanou za pochvalu?
„Dobře u nás funguje kultura, pochvalu si
zaslouží i dům s pečovatelskou službou, jenž
plní svou funkci a je přínosem. Rovněž sokolovna je důstojným stánkem. Rozhodně
nechci tvrdit, že je vše špatně, často ale chybí
dotažení do konce. Třeba nedokončená cyklostezka nebo čistička. Ta je tak na zavření
někoho, protože jsme zbourali patnáct let
starou čističku, udělali jsme z ní pole a o sto
ppadesát metrů vedle jsme udělali novou...“
Na cizího člověka ale Němčice působí dojmem, že se slušně rozvíjí...
„Ano, zlepšilo se to, ale máme také zhruba
deset milionů korun ročně příjem ze skládky,
dříve to bylo i pětadvacet milionů. To jsou tak
obrovské částky, které se měly v Němčicích
využít jinak. Když vidím okolní Nezamyslice či Vrchoslavice, jak se i bez tak výrazného
přísunu peněz dokáží vypořádávat se svými
problémy a sehnat velké dotace, tak mě mrzí,
že toho nejsme schopni také. Máme třeba
obrovskou obsazenost kanceláří, jen chod
radnice nás ročně stojí deset milionů korun!“

touto lokalitou vyměnil padesátikorunové
pozemky za pětistovkové.“
Proč jsou parcely natolik neatraktivní?
„Když jsem se ptal lidí, proč staví jinde, tak mi řekli, že je to přece jasné. Nebudou stavět někde, kde padesát metrů z jedné
strany je vlaková rychlodráha, padesát

„Vidím na radnici rezervy, musí se už začít
šetřit. Řítíme se totiž do velkých problémů,
kdyby nám skládka zakolísala, může být
zle. Už teď nám příjmy klesly z pětadvaceti
milionů korun ročně na deset. “
Opoziční zastupitel JIŘÍ ZATLOUKAL o tom, jak by se měla
zlepšit ekonomika Němčic nad Hanou

Lze říci, že vlivem vysokých příjmů dochází k nehospodárnosti?
„Ano, tak to je. Skládka pokazila naše hospodaření natolik, že nám pomalu škodí. Děláme vysoce nadstandardní investice, které
potom musíme dofinancovávat. Pak přijdeme na pohřeb a jdeme hřbitovem v blátě...
Původní radnice je v dezolátním stavu, nemáme opravené všechny cesty, určili jsme
stavební lokalitu, do níž jsme investovali
takřka sedm milionů korun a všichni věděli,
že ta lokalita není vhodná, zájem o ni nebude. Teď po čtyřech letech se našel jeden
klučina, který se tam rozhodl stavět, dále
tam má aktivity jeden soukromník, který

metrů zepředu hlavní silnice,
lnice, vlevo pila
a vpravo uhelné sklady. Je pravda,
že než se zboural cukrovar,
krovar,
tak jsme pozemky neměli,
měli,
protože z druhé strany
ny
máme záplavovou ob-last. Najednou se nám
m
ale otevřely možnosti
a je tam i poměrně zajímavá lokalita mezi
sokolovnou a zdravotním střediskem,
kde by lidé měli
zájem stavět, ale tu
jsme neprosadili.“

Berete aktuální obrat u továrny na
likvidaci pneumatik jako své vítězství?
„Vidím to jako velký úspěch, nechci to brát
ale jako vítězství. Nepotřebuji žádný post,
nechci být starostou, chci, ať bere město
i názory ostatních lidí. Jistý doktor z Bardejova potvrdil, že zplodiny půjdou ven, byť
v rámci norem. Oz vali se nám další odborníci, že je to zatím stále neprozkoumané
a může z toho jít spousta jedovatých věcí.
Slovenské ministerstvo životního prostředí
nedoporučilo postavit tuto továrnu, u nás to
ale mělo stát kousek od obytných zón...“
Vedení města ale mimo jiné
argumentovalo vytvořením nových pracovních
pracovn míst...
„Nebudou, ale vy bbyste šel do
takového rizika?! P
Paradox je
ten, že my zaměstn
zaměstnáváme na
radnici polovinu ‚‚Neněmčáků‘, starostka zamítla
zamítl přeměnu
starých jeslí v domov
domo důchodců, zrušili jsme koupaliště,
které tak
také mohlo
zaměstnávat
několik
lidí.
něko
Máme
skládMá
ku,
ku která zapáchá,
a teď
p
ještě
další
j
chemii?

Foto: Jiří Možný

Navíc by tam byli chemici, kteří by zase přijížděli z okolí. A my se z Němčic dostaneme
na všechny strany. Máme to půl hodiny do
Brna, do Zlína, do Olomouce, čtvrt hodiny
do Vyškova,
do Kroměříže, do Prostějova.“
y
Dokončujete druhé volební období, půjdete i do třetího?
„Nevím, musím zhodnotit situaci. Měl jsem
při sobě dobrého kolegu, který byl členem
kontrolního výboru a začal upozorňovat na
některé věci. Bohužel ale zemřel. Nyní je nás
pět hmatatelných lidí, kteří se ptají. Někdy
možná dáme sedmičku, ale koaliční ‚osmička‘ je pro nás neprůstřelná. Mnoho lidí to
vidí tak, že co starostka chtěla, to prosadila.
Další mi ale naopak říkají, že máme proggram,, ale nemůžeme ho prosadit.“
Co by se v dalších letech mělo bezpochyby udělat?
„Okamžitě přehodnotit obsazenost úředníků
na radnici a snížit tyto režie. Máme necelé
dva tisíce obyvatel, sedmnáct zaměstnanců na
radnici a výdaje za deset milionů korun. Třeba
Nezamyslice mají téměř patnáct set obyvatel
a jen čtyři lidi. Dále je nutné dodělat všechny
nedodělky, to znamená především cesty.“
Třeba i bez dotací?
„To už je velké dilema, ale pokud by
příspěvek činil méně než sedmdesát procent,
tak ano. Když chcete udělat něco z dotačního
titulu, musíte mít super projekt a ten stojí peníze.
Dále jste vázáni různými povinnostmi, přičemž
až do konce nemáte jisté peníze. Vysoutěžením
jste také schopni snížit výdaje a můžete si to
udělat, jak chcete. Nejsme jen kritici, máme
i řešení. Věci by se měly dělat koncepčně a dokončit, ne je nechat nedodělané na příště.“

Zmínil jste, že starostu dělat nechcete. Proč?
„Jsem sebekritický. Mám sice spoustu zkušeností, nejsem ale stavařsky nebo ekonomicky vzdělaný člověk. Nelze to dělat jen
selským rozumem, musí tam být odborník.
Teoreticky už ale máme kandidáta na starostu. Nechtěl bych jmenovat, ale je to zkušený
člověk a není to můj ‚zeťák‘...“
Budou podle vás mít Němčice po
volbách nového starostu?
„Je to padesát na padesát a vyřeší se to během pár měsíců podle toho, jak to dopadne
s ‚chemičkou‘. Byl bych velice rád. Problém
ale je, že polovina nespokojených občanů
nejde k volbám, protože se domnívají, že to
bude pořád stejné. Děláme přehmaty, které nás stojí hodně peněz a chybí pak jinde.
Jestliže dáte výpověď provozovateli čističky,
on vás pak žaluje a platíte mu tři čtvrtě milionu korun odstupné, tak je to průšvih! Utekly
čtyři roky a chce další peníze. To nám pak
chybí
y na chodníky a další věci...“
Říká se, že kdo je v opozici, má to
jednodušší. Nebojíte se zodpovědnosti?
„To ano, velice dobře se vám kritizuje, když
nemáte zodpovědnost. Vidím ale na radnici
rezervy, musí se začít šetřit! My se totiž řítíme do velkých problémů, kdyby nám skládka zakolísala, může být zle. Už teď nám příjmy z ní klesly z pětadvaceti milionů ročně
na deset a je návrh ministerstva životního
prostředí, abychom přišly o nějaká procenta.
Navíc předpokládanou výstavbou spalovny
přijdeme takřka o všechny příjmy. Čím dřív
se na to připravíme, tím líp.“

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Světlo, stín
a
l
ě
t
á
k
s
n
e
ž
á
a nah
U Hanáka
V Galerii u Hanáka bylo
v pátečním podvečeru
opět plno. Akty úspěšného profesionálního
fotografa Jiřího Steigera
přilákaly několik desítek
zvědavých návštěvníků.
Výstavu zahájil sám
autor, o kulturní vložku
se postaral oblíbený
pěvecký sbor Proměny,
který vystoupil v negližé...
Prostějov/pav
Jiří Steiger pochází z Klopotovic,
v současnosti však provozuje
vyhledávaný fotografický ateliér
v hlavním městě České republiky. „Jsem v podstatě takový
´bezdomovec´. Na Moravě mě
považují za Pražáka a v Praze
zase za Moraváka...,“ okomentoval se smíchem svůj současný
životopisný původ autor výstavy. „V osmnácti letech jsem
z Klopotovic odjel na měsíc do
Prahy a už jsem se nevrátil,“ dodal Steiger.
V prostorách prostějovské
Galerie ´U Hanáka´ je nyní
k vidění čtyřiadvacet převážně
černobílých aktů, které spojuje
velmi precizní práce se světlem.

Sympaťák. Jiří Steiger zaníceně vysvětluje návštěvníkům, jak
jeho fotografie vznikaly.
Foto: Pavla Vašková
Podle slov autora jde o fotografie
nejnovější, žádná z nich není starší než dva roky a vznikly všechny
za účelem prezentace. Stěžejní
část jeho práce totiž představují
akty na zakázku. Ty ovšem veřejnosti neprezentuje, chrání totiž
soukromí svých zákaznic.
Jiří Steiger byl překvapen
hojnou účastí při páteční vernisáži. „Nepřikládám výstavám
velký význam. Normálně nevystavuji, ani nikam nechodím.
Už to není jako dřív, dnes se na
všechno můžete podívat na internetu. Lidé už nemají takovou
potřebu se sdružovat. Proto mě
velmi překvapilo, kolik na vernisáž přišlo lidí, opravdu jsem
to nečekal. Možná na výstavy
změním názor,“ nechal se slyšet

Steiger, jehož dílo bylo naposledy možno vidět v originálním
prostoru žižkovského nákladového nádraží. Tam se konala
výstava časopisu Reflex, jež
měla za úkol představit výherce
soutěže Akty X, ve které Steiger
získal první cenu v kategorii Akt
v interiéru.
Vystavené snímky u přítomných sklidily úspěch. „Mám
všeobecně ráda černobílou fotku, takže tady jsem ve svém
živlu. Nejvíc se mi líbí ty, které
jsou takové tajemnější a temnější, kde se jedná hlavně o hru
světla a stínů,“ svěřila se Večerníku se svými dojmy sympatická
dáma jménem Zdeňka.
Výstava v Galerii u Hanáka potrvá až do 11. března.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...

NADŠENCI SE BAVILI JAKO O ŽIVOT
Beznadějně vyprodaný ples v Žárovicích se stal pojmem

Žárovice/mls - „To zas do novin
napíšou, že jsme trhali rekordy,
nebo tak něco,“ prohodil krátce
po sobotní půlnoci rozjařený
člen Spolku plumlovských nadšenců, když hodnotil své účinkování ve scénce, která si vysloužila nadšený potlesk. A měl
pravdu. Vždyť žádný jiný ples
v regionu nebyl zcela vyprodán
už dva dny po té, co se lístky na
něj objevily v předprodeji. Kdo
jen na malou chvíli váhal, ten
pak mohl už jen dlouze litovat.
A kdo neváhal ani chvilku, ten
dobře věděl proč: ples nadšenců
totiž pokaždé nabídne něco, co
žádný jiný!
Kdyby Spolek plumlovských
nadšenců pořádal ples ve vídeňské
opeře, zřejmě by tento rozlehlý
svatostánek bez problémů vyprodal. Ovšem bez nezaměnitelného
prostředí „kulturáku“ v Žárovicích
by akce ztratila punc vesnické tancovačky, kde si každý může pít
a dovádět, jak je mu libo. A právě to
je jedna z věcí, která vždy přitáhne
tolik lidí. Jestli to totiž půjde takhle
dál, tak den před zahájením předprodeje budou před plumlovskou
restaurací Pácl bivakovat lidé snící
o tom, že se právě jim podaří ukořistit lístek na tuto jedinečnou akci.
I letos se ples mohl opřít o výtečný zvuk kapely BLACK ROSE
složené ze suverénních hudebníků. Při většině skladeb se taneční
parket zaplnil natolik, že už ani
nebylo patrné, kdo s kým vlastně
tancuje a vypadalo to, že každý
plouží s každým nebo minimálně
se všemi, kteří jej právě obklopují.
Nebývalou oblibu si mezi pravidelnými návštěvníky získala také
vystoupení jednotlivých členů
spolku. Kvarteto Čiperných
babiček se letos nechalo inspirovat prostředím japonských

YHRÁT PRO OBJEDNÁVKU
MŮŽETE V
PŘEDPLATNÉHO
TŘEBA LET
volejte: 582 333 433,
M
E
N
Ó
L
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
A
B

Prostějov/peh - Sobotní odpoledne patřilo v prostorách
Dětského Domova Mládeže na
prostějovské ulici Vápenice vílám, indiánům, pirátům i princeznám. Konal se tu už tradiční
karneval, kde si malí maskovaní návštěvníci mohli zatancovat,
zasoutěžit a hlavně se předvést
v mnohdy opravdu perfektních
kostýmech.
Pořadatelé sobotního karnevalového reje v prostorách DDM
mohou být s návštěvností více než
Afriky,“ usmívá se autor. Láka- spokojení. Ale právě vysoký počet
vou nabídku společného čtení účastníků byl i kamenem úrazu
tak trochu jinak by byla škoda dětského odpoledne, na některé
odmítnout zvlášť, když bude mít
poprvé živý hudební doprovod,
navíc v podání samotného autora knihy, skladatele, klavíristy
a producenta Zdenka Merty. Ten
knihu spolu s prostějovskými
čtenáři pokřtí a samozřejmostí
bude i autogramiáda, takže se
máme rozhodně na co těšit.
Herci a současně hlavními
čtenáři tentokrát budou Alan Novotný, Petra Bučková (alternuje
Markéta Lánská) a sám autor
Zdenek Merta.

nalistujte stranu 21

PRAŽSKÁ SVATBA a jiné erotické povídky,
aneb ani teď se při LiStOVáNí nudit nebudete!
Prostějov/peh - Pokud si s knihou rozumíte více než s většinou
lidí, přesto byste ale rádi vyrazili
za kulturou někam ven, namiřte
si to 13. února do Městského divadla v Prostějově. Určitě nebudete litovat...
Přijďte ochutnat knihu prostřednictvím projektu scénického
čtení LiStOVáNí. I tentokrát se
bude trochu číst a trochu hrát
v prostějovském městském divadle, kde si budete moci prožít
hned
jedenáct
milostných
příběhů dle předlohy hudebního
skladatele a současně spisovatele
Zdenka Merty s názvem „Pražská

svatba a jiné erotické povídky“.
Jak to tak v životě i v literárních
příbězích
bývá,
uslyšíme
o mužích a ženách, kteří se ocitnou v roztodivných situacích,
v čase naplněné touhy, často
komicky a hravě ztvárněných
v Mertově próze. V povídkách to
přímo jiskří napětím a není vždy
úplně jasné, kdo koho svádí...
„V Letním příběhu to vypravěči
tím nejhezčím způsobem nandá
dcera jeho někdejší známosti,
kdežto v Halloweenu se české
dívce napne lano životní pouti na
západ, dokonce přes oceán, ale
finále nečekaně zamíří do černé

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 tuto SOBOTU 15. ÚNORA 2014.
A vzhledem k tomu, že koncert bude zcela jistě VYPRODÁN, 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 rozdělujeme PĚTICI VSTUPENEK!
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich uspěla trojice z vás, ve druhém kole, které je
„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...
Soutěž probíhá od pondělí 3. do čtvrtku 13. února.
V prvním dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že lídr skupiny Kryštof se jmenuje RICHARD KRAJČO.
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, až se v losovacím osudí sešlo hned 414
správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou trojici: Petr KUDLÁČEK, Kostelecká 365, Prostějov * Ivo
KRÁTKÝ, Otaslavice 129 * Miluše KMOŠČÁKOVÁ, Mozartova 29, Prostějov
Vstupenky budou připraveny před samotným koncertem u vchodu do Společenského domu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ: JAK SE JMENOVAL FILM, JEHOŽ ÚSTŘEDNÍ PÍSNÍ
SE STAL HIT „KŘÍDLA Z MÝDLA“ A V NĚMŽ SI ZAHRÁL I RICHARD KRAJČO?
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 13. ÚNORA, 14.00 hodin. Dvojici výherců budeme
ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky, nezapomeňte proto uvádět svůj mobilní telefon.
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Pekelné kravičky. V úvodu svého vystoupení se Veselé kravičky proměnily ve svérázné členky motorkářského gangu Hells Angels, které osedlaly své ďábelsky rychlé koloběžky.
Foto: Martin Zaoral

Další fotografie najdete už teď na www.vecernikpv.cz!
profesionálních společnic. Publiku a speciálně svému bohatému
zákazníkovi pak předvedly tanec,
za který by se nemusely stydět ani
ty nejžádanější z gejš...
Po nich to na parketu rozbalili
spolkoví muži, kteří ukázali, jak
to chodí ve sluncem rozpáleném
přímořském letovisku Soči.
Přestože svoji taneční choreografii
zřejmě pečlivě nacvičovali, při samotném vystoupení to nebylo zas
až tak poznat. To však absolutně
nikomu nevadilo. Naopak jejich
neučesaná show byla publikem
přijata s bouřlivým nadšením.
Zlatým hřebem večera se i letos stalo půlnoční překvapení

v podání Veselých kraviček.
Svými předchozími živelnými
vystoupeními si tyto nespoutané
ženy nasadily laťku tak vysoko, že
by na ni s obavami koukal i Sergej Bubka. Nelze se tedy divit, že
i na tyto zkušené harcovnice letos
před vystoupením doléhala tréma.
Ta však spadla hned, jak první
z nich vyrazila na své pekelně
rychlé koloběžce vstříc nějakému
hodně drsnému dobrodružství. To
už byly všechny kravičky nejen v
kožených bundách, ale i ve svém
živlu. Kromě příslušnic motorkářského gangu se pak dokázaly
převtělit v elegantní petrohradské
primabaleríny, v nevázané chi-

cagské tanečnice z dob prohibice
a ke konci i v pravé české holky,
které to „rozjedou na plný pecky“... „Možná to vypadá jednoduše, ale holky to trénovaly skoro
dva měsíce,“ prozradil Večerníku
manžel jedné z nich.
Vůbec tím nejdůležitějším na celém bálu však bylo, že do relativně malého prostoru žárovického
„kulturáku“ se opět dokázal napěchovat nebývalý počet lidí, kteří
měli chuť se bavit, jako by to měl
být jejich poslední bál v životě.
A to i přesto, že je pořadatelé na
místě uklidňovali, že příští úžasný
ples se v Žárovicích bude konat
už v sobotu 14. února 2015!

z návštěvníků totiž nezbylo místo
k sezení. „Přestože jsme přišli už
deset minut před uvedeným zahájením, bylo tu plno,“ postěžovala
si například maminka Marcela,
která dorazila v doprovodu dcerky
v masce roztomilé myšky.
Bezpočet berušek, víl, vojáků,
pirátů a kovbojů se pochlubilo
kostýmem na tradičním průvodu masek, zatancovalo si, aby se
pak všichni vrhli na připravené
soutěžní disciplíny. „Kromě her
pro děti vystoupí malé mažoretky
a samozřejmě se bude tancovat,“
přiblížila program odpoledne pomocná organizátorka akce, která

přiznává, že s tak vysokou návštěvností organizátoři nepočítali. Na druhou stranu, stačilo ale
doplnit několik židliček a bylo po
problému..
Druhou menší vadou byla skutečnost, že programové složení
akce bylo určeno spíše menším
dětem a ty starší bylo pro rodiče
obtížnější zabavit. „Jsme tu poprvé a líbí se nám tu. Mrzí nás
ale, že jsou aktivity zacílené jen
na mladší děti,“ krčila rameny
maminka pětiletých sourozenců
Patricie a Samuela, kteří dorazili
v originálních kostýmech Barta
a Lízy Simpsonových.

Malému kovbojovi manželů
Procházkových se na karnevalovém rejdění líbilo, stejně jako
tříleté Nikolce Vejvodové. „Jsem
tu s dědečkem, protože maminka pracuje,“ přiznala maskovaná
princezna.
Není divu, že pořadatelé akce
upustili od soutěže o nejlepší
masku. Každý kdo viděl třeba jen
fotografie na našich internetových stránkách www.vecernikpv.
cz mi určitě dáte za pravdu, že
by měli vzhledem k povedeným
maskám, které do tělocvičny
DDM dorazily, absolutně nesplnitelný úkol...

jaak se baaviily dětiččkyy....
3x foto: Petra Hežová

Simpsonovic sourozenci. Na karnevalu Odpoledne plné zábavy. Malí kostýmova- Plná tělocvična. V tělocvičně DDM jste
bylo kromě princeznovských šatiček a vílích ní návštěvníci soutěžili i tancovali a rodiče v sobotu odpoledne mohli narazit na Spidermana, berušku i mušketýra
křidýlek k vidění i několik originálních masek. téměř nestíhali fotit

Studenti SOŠ podnikání a obchodu obsadili „Národ“
Maturitní ples se nesl v tradičním duchu

Prostějov/pav - Uplynulý pátek
se v Národním domě konal ples
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. Bálu
předcházelo stužkování, jehož
scénář má na škole už několik
let svá pevná pravidla. Studenti však tradiční harmonogram
vždy okoření svými vlastními
nápady. A nejinak tomu bylo
i tentokrát... Samotný ples pak
nabídl bohatý program, návštěvníci si mohli vybrat hned
ze tří hudebních interpretů.
Pro své maturitní stužky a šerpy
si v pátek 7. února přišly do Národního domu dvě třídy denního
a jedna třída dálkového studia.
Stužkování tříd denního studia
jako obvykle proběhlo přímo na
prknech sousedícího Městského

divadla. Zde rovněž budoucí maturanti předvedli své propracované taneční choreografie, které připravovali několik týdnů před akcí.
V hledišti pak seděli pyšní rodiče
i kamarádi.
Po stužkování se všichni přesunuli do prostor Národního domu.
O stylové zahájení plesu se postarala taneční škola Pirouette se slavnostní polonézou, v průběhu večera došlo na vystoupení tanečního
studia Just us s ukázkou street dance. Díky bohaté hudební nabídce
maturanti doslova nevěděli, kam
dřív skočit. V přednáškovém sále
vystupovala kapela Spectrum II,
v restauraci studentům hrálo folkové i country duo Pauli a Slavoj
a ve vinárně si mohli zatancovat
na hudbu, kterou jim pouštěl DJ

Pořádně to rozbalily.. Maturantky SOŠPO v Prostějově ze třídy
4. MT své vystoupení předcházející stužkování zopakovaly krátce
před půlnocí přímo v přednáškovém sále...
Foto: Petr Danyi
Michael Loro. Ostře sledované
bylo i losování tomboly. Ostatně
nelze se divit, vždyť hlavní cenou
byl letecký zájezd do Řecka...
„Od svých studentek mám na ples
jen ty nejlepší ohlasy, děvčata si to

moc užila. Na plese panovala výborná atmosféra,“ zhodnotila akci
Miroslava Hořínková, třídní učitelka třídy 4. MT, jejíž zvláštností
bylo, že až na jedinou výjimku ji
navštěvovaly samé holky.

Ze života města
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Rekonstrukci Tylovy ulice padnou za oběť STROMY i KEŘE
Křižovatku s Libušinkou a Studentskou „ozdobí“, jak jinak - RONDEL!

Jak Večerník již informoval v předcházejících vydáních, v letošním roce začne rozsáhlá rekonstrukce
silnice v Tylově ulici. Hlavním cílem investiční akce
města je to, po čem zdejší obyvatelé už léta volají.
Rozšíří se vozovka a přibudou parkovací místa. A co
víc, na křižovatce ulic Tylova, Studentská a Libušinka
vznikne RONDEL! Prostějovští radní ovšem nepopírají, že rekonstrukci ulice padne za oběť množství
zeleně. Zajištění míst pro parkování je totiž přednější
a hlavně v zájmu majitelů aut…
Prostějov/mik
Radní minulý týden ve výhledu
možností získání dotací v tomto
roce schválili seznam projektových námětů investičních akcí,
na jejichž realizace se město letos pokusí získat dotační tituly z
prostředků Evropské unie, státu
a kraje. A mezi ně patří snaha
získat peníze i na rekonstrukci
Tylovy ulice.
Z programu Podpory regenerace
panelových sídlišť ministerstva

pro místní rozvoj může město
získat dotaci až do výše sedmdesáti procent rozpočtových nákladů. „Požádáme o dotaci na regeneraci sídliště Tylova a Brněnská
a další etapu regenerace sídliště
Edvarda Beneše,“ upřesnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
„Co se týká Tylovy ulice, odbor rozvoje a investic zpracoval
v projektu rekonstrukce vozovek, parkovišť, městského mobiliáře, řešení vegetačních úprav

a výstavbu okružní křižovatky
Tylovy ulice v úseku mezi Studentskou ulicí a Libušinkou.
Předpokládaná výše celkových
nákladů činí dvacet milionů korun, z toho dotace mohou činit
maximálně čtyři miliony. Z pohledu poměru celkových nákladů
projektu k maximální výši dotace
se navrhuje tento úsek rozdělit
na dvě části. Letos bychom se
měli pustit do úpravy vozovky
a parkovacích ploch, v roce 2015
by byla na pořadu výstavba zmí-

něného rondelu. V rámci tohoto
projektu bude navýšen počet tolik potřebných parkovacích stání
v lokalitě a dojde k modernizaci
dnes již zastaralého dopravního
řešení. Plánovanými stavebními
úpravami se zvýší také bezpečnost chodců,“ doplnil náměstek
primátora Fišer.
Nejenom obyvatelé Tylovy
ulice v minulosti nadávali na
skutečnost, že kvůli parkování
aut po obou stranách komunikace se stává ulice takřka neprůjezdnou, protože uprostřed
zůstává volný jen úzký jízdní
pruh. „Tomu nyní bude konec,
v projektu je počítáno s rapidním
rozšířením vozovky a kolmým
parkováním po obou stranách,“
garantuje Zdeněk Fišer.
Na otázku Večerníku, zda za
rozšířením silnice v Tylově ulici
bude stát i kácení stromů a takzvaného živého plotu na straně
druhé, náměstek přisvědčil.

EXPRESS
z rady města

Výrazné změny. Tylova ulice se ještě během letošního roku
hodně změní. Bude tady více parkovacích ploch, vozovka se rozšíří a v roce 2015 zde přibude rondel.
Foto: Michal Kadlec
„Bohužel, vyřešení problému
s parkováním je pro radnici
i zdejší obyvatele prioritní záležitostí. Počítá se s kácením
některých stromů i keřů podél
pravé strany Tylovy ulice ve
směru k Wolkerově ulici. Samozřejmě jsme pod bedlivým
dozorem odboru životního prostředí a zrušenou veřejnou zeleň

vzápětí nahradíme jinou,“ dodal
náměstek primátora, který je na
radnici zodpovědný za stavební
investice v Prostějově.
Rekonstrukce Tylovy ulice by
podle předběžných odhadů
mohla začít v létě tohoto roku
poté, co magistrát obdrží dotaci
a zdárně bude dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Konšelé řeší „kauzu“: Čí je mostek na Hloučele? Opuštěný internát je
Prostějov/mik - Radní na
své úterní schůzi projednávali podnět občanů ohledně
opravy mostku přes Hloučelu
spojujícího lokalitu Hybešovy
ulice a okolí s Říční ulicí i tamní obchodní zónou. Jádrem
stížností je fakt, že mostek je
v havarijním stavu a je zapotřebí jeho rychlá oprava
či ještě lépe výměna za nový.
Kuriozitou ovšem zůstává,
že magistrát nemůže zatím
zjistit, komu starý mostek vybudovaný v roce 1965 patří…
Po provedeném šetření bylo totiž
zjištěno, že předmětný mostek
není v evidenci majetku města a nachází se na pozemcích

ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro státní
podnik Povodí Moravy. Provedení rekonstrukce lávky ze strany města tak není podle radních
možné. „Odbor správy a údržby
majetku města se pokusil dohledat informace týkající se výstavby tohoto mostku v archivu Stavebního úřadu Magistrátu města
Prostějova, avšak bezúspěšně.
Z prohlédnuté projektové dokumentace, která se týkala výstavby v této lokalitě, je patrné, že
v období koncem šedesátých a
začátkem sedmdesátých let minulého století, kdy se toto území
zastavovalo, byla lávka již vybudovaná. Žádné doklady týkající

NA PRODEJ

se výstavby či vlastnictví mostku
se však nedohledaly,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Podle platné legislativy lze tak
objekt považovat za opuštěnou
stavbu, kterou je po uplynutí
desetileté lhůty nutno odstranit. „Jedná se ale o krajní řešení. Na místě jsem se byl osobně
podívat a přesvědčil jsem se
o tom, že lávka, byť není v dobrém technickém stavu, je lidmi
využívána. Chceme hledat cestu,
jak mostek opravit,“ zdůraznil
Jiří Pospíšil s tím, že město se
v této záležitosti pokusí jednat
s Povodím Moravy.

Radní pod palbou

Foto: Magistrát města Prostějova

Prostějov/mik - Bývalý internát oděvní školy v Olomoucké ulici je už přes rok
opuštěný a Olomoucký kraj
jako majitel budovy usilovně
hledá jejího kupce. Přednost
dostal prostějovský magistrát.
Ten však o prázdný objekt
nemá zájem.
„S kolegyní Alenou Raškovu
jsme se na budovu v Olomoucké
ulici číslo pět byli podívat. Její
interiér je zachovalý, včetně
množství pokojů, tělocvičny i
sociálních zařízení. Hledali jsme
možnosti, k čemu bývalý internát
využít, ale žádný životaschopný
účel jsme nenašli,“ řekl Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Foto: Michal Kadlec
„Olomoucký kraj nabízí tento
objekt za čtyři a půl milionu
korun. Kraj nejdříve oslovil náš
magistrát z obavy, aby ho nekoupil někdo, kdo by z internátu
vybudoval ubytovnu pro sociální případy. V tuto chvíli ale
nevíme, co bychom s ní dělali,“
potvrdila náměstkyně primátora statutárního města Prostějov
Alena Rašková.

Kultura moc peněz z veřejných podpor neurve, má ale jiné možnosti

„Mnoho organizací je napojených přímo na rozpočet města,“ vysvětluje Milada Sokolová

Prostějov - Statutární město Prostějov bude letos
rozdělovat patnáct milionů na veřejné finanční podpory. Drtivou většinu těchto peněz chtějí ale sportovní
oddíly, takže se zdá, že na kulturu toho moc nezbude.
Jak ovšem vysvětluje radní a předsedkyně kulturní
komise rady města Milada Sokolová (na snímku),
několik organizací čerpá peníze přímo z rozpočtu.
Na toto i jiná témata Večerník členku Rady města
Prostějova a předsedkyni Kulturní komise vyzpovídal.
Michal Kadlec
Na veřejné finanční podpory je v městském rozpočtu pro letošní rok pamatováno částkou patnáct milionů
korun. Jenomže hned o dvanáct
z nich žádají prioritní sporty.
Nemáte obavu, že na kulturní
organizace zbudou takzvaně
jen drobky?
„Může se nám na první pohled
zdát, že do kultury jde méně
financí. Je to ovšem tím, že
kultura se podporuje kromě
veřejných finančních podpor

a kulturních grantů také přímo.
Městské divadlo, kino Metro
70, Kulturní klub Duha, ZUŠ
Vladimíra Ambrose, Městská
knihovna. Všechny tyto organizace jsou přímo napojené
na rozpočet města a tuším, že
je ročně podporujeme částkou
téměř dvacet milionů korun.
Tím ovšem nechci říct, že je
pro oblast kultury peněz nadbytek, osobně si dovedu představit, že by jich bylo víc.“
Budete jako předsedkyně kulturní komise
rady města nějakým způso-

bem usilovat o to, aby do této
sféry šlo co nejvíce peněz?
„Vždy každým rokem v kulturní komisi rozdělíme zastupitelstvem nám svěřený obnos mezi
různé kulturní organizace či žadatele. Pokud se ovšem vyskytne během roku nová či nenadálá
aktivita, snažíme se přesvědčit
radu města, aby finanční prostředky uvolnila z rozpočtové
rezervy rady.“
Které kulturní organizace či akce by podle vás
zasloužily největší podporu?
„Těší mě, že se v Prostějově rozšiřuje okruh žadatelů, kteří chtějí
v kulturní oblasti prezentovat
svoji činnost, či galerií, jichž je
již v našem městě nezanedbatelný počet. Osobně fandím kultuře
na náměstí, festivalům, koncertům. Na straně druhé si uvědomuji, že to s sebou nese určitá
negativa, například zvýšenou
hlučnost pro obyvatele bydlící
v centru.“

Mají organizace možnost
dosáhnout
ještě na nějaké
jiné peníze z
ro z p o č t u
města
kromě klasických veřejných finančních
podpor?
„Letos
jsme kulturní granty zamě-

řili převážně na aktivity směřující pprávě k oživení náměstí i ke
radn A jak jsem
stému výročí radnice.
již řekla, když js
jsou požadavky
opodstatněné, je možné se
rad města a její
obrátit na radu
rezervu.“
Jste ta
také předsedkyní Okrašlovacího
O
spolku města Prostějova.
Jak hodnotíte jeho činnost
ro
v uplynulém roce?
„Naše činnost se zaměřovala na
několik oblastí, výsadbu stromů, pořádání kulturních akcí,
podporu různých spolků i charitativní
činnost. Pevně
věřím, že
Prostějované již naše
aktivity od
roku 2007
zaznamenali a hodnotí je povětšiFoto: archiv Večerníku nou kladně.“

Vloni na podzim poničili
sprejeři malbu židovských
domů na hradební zdi ve Školní
ulici. Máte nějaké zprávy o tom,
jak dopadlo vyšetřování, a zda
pachatelé byli dopadeni?
„Policie České republiky mě
kontaktovala. Nahlásila jsem
škodu, kterou Okrašlovací spolek uhradil na odstranění nákresu na malbách. Případ byl však
odložen... Jsem ovšem o něco
chytřejší - 10PD nastříkaných
sprejem na malbách prý znamená ´Deset piv denně´. Prý
existuje nějaký takový spolek
v Prostějově. Znáte jej někdo?“
Dovolte poslední otázku, jak se nyní s měsíčním odstupem po jeho zveřejnění díváte na nové logo
města Prostějova?
„Můj názor je stále stejný a to,
že logo se mi velmi líbí. Výstižné, snadno zapamatovatelné, snadno použitelné. Prostě
myslím, že to bylo trefeno.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...
RÁT
MŮŽETE VYH
TŘEBA LET
BALÓNEM
nalistujte stranu 21

PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Myslíte, že o svém regionu víte vše? Nová hra vás vyvede z omylu!

Odstartoval nový projekt určený turistům a fotografům, s Večerníkem můžete vyhrát
Věděli jste, že se na Prostějovsku zřítil letoun MiG21U? Víte, za jakých to bylo okolností? A dokázali
byste najít památník této tragické nehody, při níž
zahynuli oba piloti? Máte alespoň ponětí, kde
u nás najdete hrob vojenského hrdiny generála
Františka Kraváka, jehož život za druhé světové
války ukončila sekyra německé gilotiny? A tušíte,
že v Držovicích je k vidění obří vodní čerpadlo
z ostravské teplárny? To vše a mnohem více můžete
objevit díky nové hře GeoSpy. Večerník se rozhodl
tuto stále populárnější novinku blíže představit...

Můžete být mezi
prvními
Podobně jako svého času Facebook i tento projekt má před
sebou zřejmě velmi slibnou budoucnost. V současnosti však
stojí na samém začátku a počet
„špionů“ se pohybuje v desítkách. „GeoSpy byl spuštěn asi
před měsícem. Může ho hrát
kdokoliv na světě. V součas-

s tím, že fotit a obsazovat můProstějovsko/mls
žete pozoruhodné civilní, hisGeoSpy navazuje na velice ob- torické, přírodní, technické
líbený Geocaching. V mnohém i vojenské objekty.
nad kopci Drahanské vrchoviny
je však jednodušší a zábavnější.
náhle zhasl proudový motor leJak to bylo s havárií
Princip Geocachingu zná asi
tounu. Ten začal prudce klesat.
každý. Někdo založí tzv. kešku
Piloti se nejprve dle předpisů
MIG-21 na vrchovině?
a ostatní ji jdou hledat. Po nasnažili znovu zažehnout motor.
lezení se zapíší jak do notýsku Velkou výhodou je, že kromě Posléze přešli na katastroficv kešce, tak na portál Geoca- samotných fotografií se na kou variantu postupu - navést
ching.com. Uživatel (geokešer) webových stránkách Geo- stroj nad neobydlenou oblast
tím získává jeden bod. Podobný Spy.org můžete dočíst řadu a zachránit si život pomocí kaprincip používá i nová hra Geo- zajímavostí o „obsazených“ tapultáže. Ztratili však cenné
Spy. „Místo kešky je zde objekt objektech. K jedněm z nich vteřiny nahazováním motoru,
- třeba prostějovský Národní patří například pomníček letec- a tak jim zřejmě bylo jasné, že
dům. Špion jej vyfotí a fotku ké tragédie, ke které došlo na nemají potřebnou výšku pro
nahraje na portál GeoSpy.org. Prostějovsku koncem devade- použití záchranných padáků.
Tím získává jeden bod. Jeho sátých let minulého století. „To V poslední chvíli se snažili
fotografii, stejně jako snímky říjnové ráno roku 1988 vzlétl přelétnout s letounem les a
dalších ´majitelů´ Národního z přerovské letecké základny přistát nouzově na poli za ním.
domu si pak mohou všich- stíhací letoun MiG 21 pilotova- Bohužel se jim to nepodařilo,
ni prohlédnout na webových ný zkušenou posádkou, kterou oba piloti našli v troskách smrt,
stránkách,“ vysvětluje jedna tvořil podplukovník Jiří Pohnán k cíli jim scházelo asi tři sta
z organizátorek Jana Hroteková a major Attila Szabó. Při průletu metů,“ píše se u tohoto málo

známého objektu, jehož snímky na www.GeoSpy.org nahrál
špion Daniel.

Komu je hra určena?
Řeklo by se, že podobných záležitostí se účastní pouze mladí
lidé. Nemusí tomu však tak
být. „GeoSpy je ideální nejen
pro všechny turisty a fotografy,
ale i pro lidi, kteří mají třeba jen
snímky z dovolených. Přitom
internetové stránky pro nahrávání snímků a obsazování objektů
nejsou ve své základní verzi
o nic náročnější než například
obsluha e-mailové pošty. Mezi
´špiony´ se objevují i lidé, kterým je téměř sedmdesát let,“ objasňuje zájem napříč generacemi
Jana Hroteková.

- mít se rádi po celý rok a nejen 14. února!

Prostějovsko, Olomouc/mls - V roce
2012 v soutěži „Podnikatel Olomouckého kraje“ zvítězila smržická
firma Laski Zdeňka Zapletala. Dva
roky před tím v klání uspěla Ludmila Podhorná s firmou Naděje z Brodku u Konice. Nyní má Prostějovsko
v soutěži opět svého zástupce. Stala se
jím Jana Kremlová, majitelka společnosti Alika z Čelčic zabývající se
výrobou pražených ořechů.
Jana Kremlová začala podnikat v roce
1992. Inspiroval ji její manžel, který
se do podnikání vrhl už o čtyři roky
dříve. Nejprve uvažovala o balírně léčivých rostlin, jelikož však rozuměla
pražení kávy, rozhodla se změnit plán
a založila malou pražírnu. Nyní se její
společnost zabývá především výrobou pražených ořechů, slaných snacků
a balením sušeného ovoce i olejnatých
semen.
Firma Alika přitom zůstává typickou
rodinnou firmou, kde Jana Kremlová
pracuje s manželem, s oběma dcerami
i jejich manžely. Důležitá rozhodnutí
přitom činí všichni společně. Dokument
o společnosti z dílny České televize byl
zařazen do seriálu „Cesty k úspěchu“.
Poslední novinkou je pak otevření
mateřinky přímo v areálu společnosti
v Čelčicích. Ve školce s kapacitou sedmi dětí o ratolesti pečují dvě učitelky.
Soutěž o podnikatele roku dává vyniknout dynamickým firmám, které mohou být vzorem pro ostatní. „Úspěšná
podnikatelská sféra společně s do-

lentýn, jehož jméno svátek nese, by
se asi hodně divil, jak se jeho bohulibá činnost na počátku věků odráží
na zisku soudobých prodejců květin
a ocenitelných důkazů lásky. Ale zatímco v anglicky mluvících zemích
si obchodníci 14. února pěkně namastí kapsy, Češi dávají přednost
permanentnímu vyznávání si lásky
a odměňování se milými drobnostmi v průběhu celého roku, zřejmě
dle hesla ‚co můžeš udělat dnes,
neodkládej na zítřek‘. Představte si
totiž tu zapeklitou situaci, když se zamilujete třeba o Velikonocích a museli
byste s vyznáním lásky čekat až do
února. Hrůza!
Ale pokud nejste právě příznivci
vycpaných zvířátek a srdíčkových
dekorací nebo držíte dietu a čokoládová bonboniéra by vás vyloženě
urazila, přesto byste byli rádi trendy,

a alespoň nějakou maličkostí byste
chtěli dát partnerovi najevo, že pro vás
moc znamená, zaskočte tento pátek do
Zlaté brány. V některém z obchůdků
určitě najdete to pravé, co potěší právě
toho vašeho miláčka, ať už připravíte
speciální večeři nebo svou lásku
odměníte vybraným vínem, šperkem
nebo květinou. Inspiraci můžete
nabrat přímo na svátek svatého Valentýna v pátek 14. února, kdy se
bude od 15:00 hodin v prostorách
prostějovského obchodního centra
Zlatá brána točit kolo štěstí, pro zamilované páry bude připraveno srdce
z lásky a naši nejmenší si budou moci
vyrobit valentýnskou dekoraci pro
maminku a tatínka nebo nejmilejšího
kamaráda ve škole.
Ať už jste zamilovaní nebo ne,
přijďte si do Zlaté brány udělat na
Valentýna radost.

Mezi sedm
ičku
nominova
ných se pr
obojovala
majitelka
firmy Alik
a
Jana Krem z Čelčic
lová
Milovnice zvířat. Mezi koníčky Jany Kremlové patří mimo hlídání vnoučat
také tai-či, tenis, lyžování, cestování a rekreační jízda na koni. Foto: archiv ČT
statkem kvalifikovaných pracovníků
a odpovídající infrastrukturou patří
k předpokladům rozvoje našeho kraje,“ uvedl v této souvislosti Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, který
soutěž zaštiťuje.

u Geocachingu i tohoto projektu se můžete zúčastnit
zcela zdarma. Pokud vás hra
zaujme a budete chtít lepší
možnosti, můžete si opatřit
„Prémiové členství“, které
přijde na třicet amerických
dolarů (dle kurzu z 2.2. zhruba
614 korun) za rok. Tohle členství však lze vyhrát, pokud se
zúčastníte soutěže s Večerníkem...

SOUTĚŽ O ROČNÍ „PRÉMIOVÉ ČLENSTVÍ“ V GEOSPY

VALENTÝN NA ČESKÝ ZPŮSOB
Prostějov/peh - Den žen, dětí
a maminek doplnil v českých
zemích celkem nedávno i svátek
všech zamilovaných - Svatý Valentýn. Ten je pro ty, kteří ještě
nenašli svou druhou polovičku,
hořkou připomínkou toho, že zatímco se tokající párečky 14. února
romanticky veselí a odměňují se
drobnými dárečky, čeká je doma
místo kytice růží a dobré večeře
jen poloprázdná lednička a televize
plná zbytečně přeslazených romantických seriálů...
Valentýnské veselí, zahrnující masivní nákup rudých růží, plyšáků,
čokoládiček a srdíček různých
velikostí a materiálů, se v našich
končinách týká především teenagerů
a čerstvě zamilovaných. Pro ty je
svátek tou pravou chvílí, kdy mohou
naplno vyjádřit své city. Kněz Va-

nosti je v něm zaregistrováno
dvacet lidí z Olomouckého
kraje a tři sta třicet sedm hráčů
celkem. V Olomouckém kraji
bylo zatím obsazeno necelých
čtyři sta objektů, každý den
však přibývají nové,“ poznamenala závěrem Hroteková.
GeoSpy nabízí celou řadu
možností a variant hry, které však můžete objevovat až
postupem času. Stejně jako

Držitele titulu EY Podnikatel roku
2013 Olomouckého kraje vybírá odborná porota právě v těchto dnech.
Jméno vítěze bude slavnostně vyhlášeno 27. února 2014 v Divadle na
Šantovce v Olomouci.

nominovaní na cenu podnikatel Olomouckého kraje
Ing. Jana Kremlová, ALIKA a.s.
Drahomíra Pisková, DRAPS s.r.o.
Ing. Pavel Žerníček, BC Morava, s.r.o.
Roman Mazák, CBA NUGET s.r.o.
Ing. Radovan Psotka, DITREX s.r.o.
Ing. Cyril Svozil, FENIX Trading, s. r. o.
Ing. Vladimír Odehnal, Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil VSKUTKU VÝJIMEČNOU SOUTĚŽ, která
souvisí s novou hrou, jenž pohlcuje region. Kdo z vás zná správnou odpověď na níže položenou
otázku, zašle ji jakýmkoliv způsobem do redakce, má šanci být mezi pěticí vylosovaných výherců,
kteří od nás obdrží profesionální licenci pro českou hru GeoSpy.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: VÍTE, U KTERÉ OBCE NA PROSTĚJOVSKU HAVAROVAL MIG-21U?
Své odpovědi, či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „GEOSPY“. 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 13. ÚNO-RA, 14.00 hodin. Jména
výherců zveřejníme v příštím
vydání, které vychází v pondě- Tady to bylo. Poblíž místa tragédie je malý pomníček se jmény obou pilotů
MIG-21U umístěný na betonovém podstavci.
Foto: www.geospy.org
lí 17. února.

VZKAZ PRO MILOVANÉHO MUŽE:
Miluji Tě... Takhle jistá si je
žena jen jedenkrát v životě

mm

INZERCE

Milému
Davídkovi Trávníčkovi
přeje
krásného Valentýna
slečna Ivanka z Držovic.
723 568 323

Zpravodajství
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Hádankáři a křížovkáři se „U tří bříz“ zapotili Prostějovan Petr Lessy si to nerozmyslel
ELITA badatelů se sjela do Prostějova

Prostějov/mik - Začínající
olympiáda v Soči? Tak ta
alespoň v sobotu padesátku
chytrých hlav z celé republiky rozhodně nezajímala.
Tradičně v prostějovské
restauraci U Tří bříz si dali
v tento den sraz vyznavači
hádanek, křížovek a luštitelských rébusů. Kroužek
Hanáci Prostějov totiž uspořádal další ročník Grand Prix
přeborů v luštění.
„Tato soutěž je letos po pražském
klání druhým dílem celorepublikové soutěže, kdy účastníci řeší
křížovky a hádanky, při kterých
musí každý uplatnit maximum logického myšlení, postřehu a rychlosti. Dnes přijelo do Prostějova
rovných padesát luštitelů křížovek
a hádanek, nejvzdálenější účastnící se stala Dana Bagajová z Mariánských lázní. Na účast si rozhodně nemůžeme stěžovat,“ řekl
Večerníku, který byl mediálním
partnerem akce, přímo na místě
Bohumil Korčák, místopředseda
pořadatelského hádankářského
kroužku Hanáci Prostějov.
Bezmála šest hodin se soutěžící

Chytrá hlava. Jiří Vejchoda z Brna si odvezl z Prostějova dvě zlaté medaile a stal se nejlepším luštitelem. S účastí luštitelů hádanek a křížovek byli pořadatelé spokojeni.
2x foto: Michal Kadlec
potili s řešením hádanek, které
jim předložili pořadatelé. Doping v podobě piva a nějaké té
štamprle byl naštěstí povolen.
Absolutním vítězem sobotního
Grand Prix se stal Petr Vejchoda
z Brna, který dominoval v hlavních soutěžích luštění hádanek
i křížovek. „Jsem rád, že jsem
po roce do Prostějova zase přijel
a loňské druhé místo si polepšil. Hádanky byly moc záludné
a u křížovek bylo nepříjemné, že
sice byly jednoduché, ale na jejich
vyluštění bylo zase hodně málo
času. Byl to spíš takový luštitel-

ZMETEK v „Národě“: Plošina
pro tělesně postižené NEFUNGUJE

Prostějov/mik - Už víc jak půl
roku se zdravotně postižení lidé
upoutaní na invalidní vozík bez
cizí pomoci do Národního domu
a divadla nedostanou. Proč?
Plošina pro imobilní občany už
totiž od srpna loňského roku nefunguje! „Koupili jsme zmetek,“
přiznává náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov
Alena Rašková.
Prostějovští radní v úterý minulého
týdne projednali informaci pracovníků Městského divadla o havarijním stavu plošiny. „Shodli jsme se,
že je nutné provést její celkovou
výměnu, a to co nejdříve,“ sdělila
dále Rašková.
„Plošina je většinu času mimo provoz, její oprava je neekonomická a
rovněž problematická vzhledem k
nedostupnosti náhradních dílů od
již neexistujícího dodavatele. Navíc postupem času zjišťujeme, že
tehdy před sedmi lety jsme koupili
zmetek. Ale kde ho teď reklamo-

Nejede a nepojede. Místo aby
pomáhala, už přes půl roku nefunguje. Plošina pro imobilní občany
v Národním domě je mimo provoz.
Foto: Magistrát města Prostějova
vat, když firma už neexistuje...,“
pokrčila rameny náměstkyně.
Magistrátu proto zadává zpracování
posudku a zajistí zadávací řízení na
instalaci nového zařízení umožňujícího bezbariérový přístup do budovy. „Na základě výsledku posudku
a výběrového řízení bude předložen
na schůzi rady města návrh řešení,
popřípadě rozpočtové opatření na
zajištění potřebných finančních prostředků,“ doplnila Alena Rašková.

ský sprint,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku nejúspěšnější soutěžící
sobotního Grand Prix v Prostějově, Brňan Petr Vejchoda.
Domácí reprezentanti se v hlavní soutěži na stupně vítězů neprodrali, ale ve vedlejších kláních uspěl Pavel Pilák, který
ovládl křížovky a v hádánkách

skončil druhý Karel Hroneš.
Hádankářského a křížovkářského klání se v Prostějově účastnila
i vítězka prvního dílu celoročního seriálu Grand Prix Iveta Dedková. Ta však skončila v poli
poražených. „Moc mi to dneska
nemyslelo,“ přiznala upřímně,
ale s úsměvem.

KONEČNÉ VÝSLEDKY Grand Prix
křížovky: 1. Petr Vejchoda, 2. Dan Marek, 3. Roman Čejka (všichni
Kabrňáci Brno
hádanky: 1.Petr Vejchoda (Kabrňáci Brno), 2. Ivona Kovářová
(Valašské Meziříčí), 3. Pavlína Horáčková (Zábřeh na Moravě)

a ve funkci prezidenta Policie ČR končí!

Praha, Prostějov/mik - Jak před
dvěma týdny policejní prezident
a prostějovský rodák Petr Lessy
prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, tak učinil.
Jeho úvaha o demisi na funkci
se ukázala nebýt jen prázdným
gestem, uprostřed minulého
týdne se stala realitou...
Ve středu 5. února oznámil Per
Lessy ministru vnitra Milanu
Chovancovi svůj odchod z funkce
policejního prezidenta ke dni 28.
února 2014. „Chci poděkovat Petru Lessymu i Martinu Červíčkovi
za to, že potlačili své osobní ambice a že jsme v zájmu policie došli
k dohodě,“ uvedl ministr vnitra
a dodal, že řízení o rozkladu generála Červíčka bude i nadále pokračovat, a aby bylo co nejtransparentnější, budou členy senátu
rozkladové komise zástupci obou
policejních odborových svazů.
Prostějovan Petr Lessy skončí
ve funkci po dohodě s ministrem vnitra k poslednímu úno-

Půjde na Slovensko. Rodák z Prostějova Petr Lessy oznámil svůj
odchod z funkce policejního prezidenta a míří k východním sousedům.
Foto: Ministerstvo vnitra ČR
rovému dni. „Bylo naplněno mé
očištění tím, že jsem byl znovu
ustanoven do funkce policejního
prezidenta. Ale nejde jen o očištění mého dobrého jména. Je to
i jasný signál pro Policii České
republiky, že takovéto příběhy
odvolávání policejních důstojníků už nebudou v policii nikdy
fungovat. Druhá věc, kterou jsem
při svém rozhodnutí velmi zvážil,

byla skutečnost, že na každém
poměrně vysokém postu v policii
je vždy umění odejít ve správný
čas. A já cítím, že ten správný čas
nastal,“ okomentoval svůj odchod Petr Lessy.
Od policie ale tento rázný muž
neodchází úplně. Podle dostupných informací jej čeká funkce
policejního přidělence na Slovensku.

MŮŽETE VYHRÁT
TŘEBA LET
BALÓNEM

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...

nalistujte stranu 21

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

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

Městu
chybí
kvůli nařízení PAMÁTKÁŘŮ?
Zahyne nová lípa na Pernštýnském
Prostějov/mik - Vloni v létě informoval Večerník o hynoucí,
bezmála stoleté, lípě na Pernštýnském náměstí, kterou se rozhodl magistrát pokácet. Stalo se,
a téměř vzápětí byla na stejném
místě vysazena lípa nová. A to je
podle odborníků právě problém.
Jenomže památkáři trvali na
svém…
Podle dendrologů platí zásada,
že pokud uschne strom, nově
vysazenému na tom samém
místě hrozí dříve či později ten
samý osud. Jenomže problém je
v tom, že Pernštýnské náměstí se
nachází v památkově chráněné
zóně. „Do vysazování stromů
v této zóně mluví především památkáři. My jsme původně chtěli
novou lípu vysadit o pár metrů
vedle, ovšem památkáři byli jiného názoru, a tak jsme nechali

pracanti z pracáku

Křehký osud. Nová lípa na Pernštýnském náměstí, vysazená na tom samém místě po starém uschlém stromě, má nejistý osud… Foto: Milan Fojt
ze země odfrézovat kořeny staré- poroste v pohodě, i když mnoho stromu a přesně na jeho místo hem pomaleji než by měl. Takže
zasadili nový. Ano, někteří od- uvidíme,“ pokrčila rameny Ivana
borníci tvrdí, že na stejném místě Hemerková, náměstkyně primánová lípa rovněž uschne, jiní tora zodpovědná za životní projsou však toho názoru, že strom středí v Prostějově.

Cyklostezka od hřbitova do žešovského kopce?

Prostějov/mik - K prvnímu lednu tohoto roku ukončil úřad
práce projekt veřejně prospěšných prací. Nedostal totiž od
ministerstva potřebné peníze.
Pro město Prostějov to znamená, že od začátku roku pro něj
přestala makat zhruba dvacítka
lidí z „pracáku“, která se starala
zejména o úklid v ulicích...
Vedení prostějovského magistrátu
se tak netají tím, že lidé v oranžových vestách starající se o úklid
v ulicích chybí. „Určitě chybí. Neznamená to sice viditelné zhoršení
pořádku a čistoty, ale pokud ulicemi prochází pracovníci a s bedlivým okem sbírají každý papírek,
na tváři města se to musí projevit.
Pracovníci z úřadu práce se v mi-

nulosti osvědčili, využívali jsme
je k úklidu města v maximální
možné míře. Naštěstí letos zatím
nenastala sněhová kalamita, úklid
města tak mohl probíhat ve standardních podmínkách,“ komentuje celou situaci Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Je vůbec nějaká šance, že se lidé
v oranžových vestách do ulic
Prostějova vrátí? „Pevně věřím,
že tomu tak bude. Neustále jsme
s úřadem práce v kontaktu. Už
jsme dokonce měli první pohovory se zájemci o tuto práci.
Z osmdesáti zájemců bylo vybráno dvacet, kteří by v případě dotace mohli pro město znovu pracovat,“ dodal Pospíšil.

Dvaaosmdesátiletý skaut Karel Metyš:

MICHAEL VAFEK: „TADY JDE O ŽIVOT!“ „VE VĚZENÍ JSME SI UPEKLI I KOČKU!“

Prostějov/mik - Prvoetapová
část cyklostezky ve směru na
Žešov dobudovaná městem
v polovině loňského roku stále
budí emoce. Jak Večerník již
informoval, její zjednosměrnění
ze strany dopravního inspektorátu a omezení provozu
či dokonce zákaz vjezdu pro
cyklisty ze směru od hřbitova
bylo jako píchnutí drátem radním do oka. Ti si následně na
rozhodnutí Michaela Vafka
z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově postěžovali.
Tomu však jde podle jeho slov
výhradně o bezpečnost!
„Ohrazuji se proti podsouvání
zavádějících informací! Policie
velmi aktivně spolupracuje se všemi
subjekty, které ovlivňují stav ko-

munikací, neboť máme zájem na
bezpečnosti našich spoluobčanů, respektive všech, kteří se na komunikacích vyskytují. Na cyklostezce byl
v rámci první etapy koncem prosince 2013 spuštěn pouze zkušební
provoz,“ svěřil se Večerníku se
svým názorem Michael Vafek.
Ten stále trvá na tom, že při provozu na části cyklostezky od hřbitova
po vjezd do zahrádkářské kolonie
na žešovském kopci, jde cyklistům
doslova o život! Zejména při
přejezdu Brněnské u bývalého
Agrostavu. „Výjezd z cyklostezky
na silnici mimo zastavěnou část
obce se všeobecně považuje za
velmi rizikové. Jedním z důvodů
je i rychlost projíždějících vozidel,
viditelnost cyklistů, odhad vzdáleností a podobně. Při rychlosti mo-

torového vozidla v dané lokalitě ve
výši devadesáti kilometrů v hodině
řidič motorového vozidla není
schopen vůbec reagovat na cyklistu
náhle vyjíždějícího na silnici z cyklostezky. Těmto rizikům chceme
ve spolupráci s příslušnými orgány
i magistrátem předcházet,“ uvedl
policejní dopravní inženýr.
I proto dopravní policisté
uvedenou
část
cyklostezky
zjednosměrnili. „Vzhledem k tomu, že cyklostezka mezi Žešovem
a Prostějovem se staví po etapách,
přihlédli jsme k řadě okolností
a i proto v zájmu bezpečnosti
do dokončení všech etap jsme
navrhli na dobu dočasnou, tedy
do zprůjezdnění celé cyklostezky,
její zjednosměrnění,“ vysvětlil
závěrem Vafek.

„Načerno“. Po celý loňský rok
i nyní užívají kolaři cyklostezku
ve směru na Žešov v rozporu
s dopravním značením a na vlastní riziko. Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - V posluchárně
Husova sboru se v páteční podvečer uskutečnila zajímavá přednáška dnes už dvaaosmdesátiletého Karla Metyše z Litomyšle.
Tento oddaný a dodnes činný
skaut vyprávěl o svém pohnutém životě, persekuci ze strany
komunistů a státní bezpečnosti.
„Po únoru 1948 jsem s kamarády
roznášel letáky s projevem prezidenta Edvarda Beneše. Chytili mě.
Strávil jsem nějaký čas ve vězení,
tenkrát jsme já i ostatní junáci byli
označeni za nepřátele lidu. Věděli
jsme, že komunistům se skauting
nelíbí a co nejdříve nás zakážou.
Bojovali jsme proti tomu, jak se
dalo, stejně jsme se ale potom museli scházet tajně,“ pronesl o době
po takzvaném vítězném únoru Karel Metyš.

Věrný skautům. Karel Metyš je i dnes přes svůj pokročilý věk
velmi činný ve skautském oddíle. Stejně jako kdysi Jaroslav Foglar.
Foto: Michal Kadlec
Dodnes je aktivním členem skautského oddílu, až do listopadu 1989
ukrýval doma před státní bezpečností junáckou vlajku a důležité
dokumenty. „Možná to někoho
pobaví, ale když nás komunisté

v osmačtyřicátém zavřeli, měli
jsme ve vězení takový hlad, že
jsme s kamarády na jedné brigádě
na statku snědli i kočku. Jo, upekli
jsme si ji,“ šokoval mimo jiné posluchače skaut Karel Metyš.

Jedna padesátimilionová koupě a plno neznámých otazníků...

Patří OP do starého železa? Čeká areál osud cukrovaru v Němčicích?

www.vecernikpv

Hospodářská kriminalita na Prostějovsku roste
Prostějov/mik - Počet zjištěných hospodářských trestných činů na Prostějovsku se
v roce 2013 zvýšil oproti roku
2012, a to z 283 zjištěných případů na 332 trestných činů. Z uvedeného nápadu trestné činnosti
bylo v roce 2012 objasněno 164
hospodářských trestných činů
a v roce 2013 bylo objasněno
235 těchto deliktů. Objasněnost
oproti roku 2012 se tedy zvýšila
z 57,95 % na 70,78 %., což je nárůst o 12,85 %. Při tomto zvýšení
počtu hospodářských trestných
činů došlo také ke zvýšení škod
způsobených trestnou činností.
V rámci struktury majetkové
trestné činnosti byly v roce 2013
nejčastěji prověřovány úvěrové
a pojistné podvody a dále podvody a zpronevěry související

s činností podnikatelských subjektů.
„V případě úvěrových podvodů jde
o trvale vzestupnou tendenci v porovnání let 2009, 2010, 2011, 2012
a 2013. V roce 2012 bylo prověřováno 80 trestných činů, které byly
kvalifikovány jako úvěrové podvody. Vloni již těchto trestných činů
bylo prověřováno 120. Velká část
úvěrových podvodů byla realizována zkráceným přípravným řízením
a v roce 2013 bylo takto zpracováno 68 případů, to znamená
nárůst oproti roku 2012 o 78 procent,“ vypočítal Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Druhou významnou oblastí zastoupenou v nápadu hospodářské trestné činnosti jsou trestné
činy daňové, kde došlo k výraznému nárůstu 27 trestních věcí

oproti 9 trestním věcem v roce
2012. „Došlo k nárůstu i trestných činů zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění,
a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Dále se jedná
o pokračující trend podvodů,
zejména pak vylákání zboží s následným nezaplacením, a to jak
v režimu obchodně právním, tak
v občanskoprávním, kdy tyto spory přechází v insolvenční řízení.
Na stejné úrovni s rokem 2012
zůstává informační kriminalita.
V rámci této problematiky byly
prověřovány dva případy, které
byly kvalifikovány jako porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k
databázi a dále neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ uvedl Pavel Novák.

Prostějov/mls - V průběhu uplynulého týdne vyšlo najevo, že
novým majitelem sídla zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov se stala společnost Astria
Group a.s. Jaké má s objektem
plány, však zatím konkrétně neupřesnila.
„Naše společnost zahájila provádění nezbytných stavebně-technických analýz s ohledem na
další možnou využitelnost areálu.
V současné době se nebudeme
blíže vyjadřovat k záměrům, které
nás vedly k investici do tohoto areálu a to do doby, než budou dokončeny všechny technické a právní
analýzy,“ zaslal Večerníku tiskové
prohlášení Ondřej Batta, předseda
představenstva společnosti Astria
Group. Tento mladý muž s trvalým bydlištěm v Kralicích na
Hané má podle webových stránek

ve společnosti PV Recykling na
starosti nákup a prodej kovů. Z obchodního rejstříku pak vyplývá, že
je i jejím jednatelem.
Hlavní výrobní a administrativní
areál je rozsáhlý a skládá se z několika nemovitostí. Jeho součástí je
několik výrobních a administrativních budov, sklady, teplárna, kotelna a železniční vlečka.
Večerník se trochu zamyslel, jak
může někdejší kolos, do něhož den
co den mířily tisícovky lidí, dopadnout. Pokud uvážíme oblast podnikání nových vlastníků a reálné
možnosti na využití rozlehlého areálu, pak se jako nejpravděpodobnější jeví jediná varianta, podle níž
objekt OP zřejmě čeká demolice!
„Co jiného by s tím také dělali?
Vezměte si například cukrovar
v Němčicích nad Hanou, který
demolovala společnost APB Plzeň. Nejrůznějších kovů tam bylo
tolik, že na tom vydělali dost velké
peníze. A to nemluvím o tom, že

až bude areál srovnán se zemí, pozemky se prodají za solidní cenu,“
vyjádřil se zdroj blízký firmě PV
Recykling, sídlící ve Vrahovické
ulici v Prostějově. Tato společnost
se zabývá výkupem kovů, likvidací
autogramů či demontáží a likvidací
továrních hal a vysloužilých strojních technologií.
Jelikož tuto variantu nikdo oficiálně
nepotvrdil, stále se jedná o spekulaci. „Pozemky po cukrovaru patřily
firmě Eastern sugar a skutečně je
demolovala plzeňská společnost.
Každá demolice je však poměrně
nákladná záležitost. Předpokládám,
že majitel pozemků i objektu za
ni tehdy musel spíše zaplatit. Jaká
částka se dala vydělat na prodeji
kovů, to nedokážu odhadnout,“ vyjádřil se pro Večerník místostarosta
Němčic Jan Vrána.
Jak by tedy prostor ve Vrahovicích, kde stávala jedna z největších evropských textilek, mohl za
pár let vypadat? „U nás to bylo

tak, že uvedená společnost po
demolici vytěžila všechny kovy
a další látky, které ji ukládal demoliční projekt. Na místě pak zůstal
stavební recyklát, což je prakticky
podstatná část bývalého cukrovaru
srovnaná se zemí. Při splnění určitých podmínek lze však pozemky
už nyní využít pro další stavbu,“
reagoval Vrána.
Zda bývalý hlavní výrobní areál Oděvního podniku Prostějov
skutečně čeká demolice, či se pro
něj podaří najít jiné využití, ukáže
teprve čas...
Dodejme, že oohledávky vůči
zkrachovalému textilnímu gigantu OP Prostějov nárokuje podle
insolvenčního rejstříku 555 věřitelů, kteří požádali celkem o více
než dvě miliardy korun. České
spořitelně, která je zajištěným věřitelem, dluží prostějovská textilka
zhruba 675 milionů korun. Znalci
hodnotu podniku odhadli zhruba
na miliardu korun.

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

A GRATULUJEME!!!

Vendula Husárová
5. 2. 2014 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Lucie Burešová
3. 2. 2014 52 cm 3,65 kg
Přemyslovice

Josef Mirga
2. 2. 2014 48 cm 2,60 kg
Držovice

Simona Zavadilová
4. 2. 2014 49 cm 2,95 kg
Olomouc

Adam Bláha
3. 2. 2014 51 cm 3,75 kg
Brodek u Prostějova

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

Adéla Jedličková
4. 2. 2014 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Pavlína Bartková
4. 2. 2014 53 cm 3,85 kg
Smržice

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!

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...
RÁT
MŮŽETE VYH
TŘEBA LET
BALÓNEM

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

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO

zvolilo do čela studenta CMG
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Na „zdravce“ diskutovali o zdravém životním stylu i onkologii
Prostějov/red - Před čtrnácti
lety, přesně dne 4. února 2000
byla podepsána na Světovém summitu proti rakovině
v Paříži Charta proti rakovině s cílem zainteresovat vládní
i nevládní organizace k úsilí
za snížení výskytu tohoto onemocnění, podporovat práva
pacientů, podporovat výzkum
a zlepšení kvality života onkologických pacientů. Zároveň
byl 4. únor vyhlášen Světovým
dnem proti rakovině.
K těmto dvěma zásadním výročím a tématům se uskutečnila
minulý týden na prostějovské
Střední zdravotnické škole přednáška, kterou pro tamní žáky
zorganizovalo sdružení ARCUS
ONKO Centrum, které má centrum ve Slavětíně.
Přednášku vedla přímo ředitelka
sdružení Jana Koželská, která seznámila studenty třetího ročníku
školy o činnosti celé organizace,

o Pařížské chartě a následně se
zaměřila již přímo na odborná
témata. Velkou výhodou bylo,
že studenti mohli s přednášející
i diskutovat, neboť danou problematiku probírají i na škole
v odborných předmětech, takže
společně zabrousili na velmi odbornou bázi, a nešlo jen o laický
pohled, který je bohužel mezi veřejností ten rozšířenější.
Další přednášející byla Lenka
Sehnalová, která kromě hlavního
tématu pohovořila i o zdravém životním stylu a své hlavní aktivitě
Nordic Walkingu a to i s praktickými ukázkami chůze s holemi.
Obě dámy mohly jen smutně
konstatovat, že ač v našem státě je statisticky každý TŘETÍ
člověk nějakým způsobem
onkologicky postižen, finanční
tok na výzkum a pro organizace
podporující onkologické pacienty
je značně omezený a to někdy až
velmi tristně. Proto vítají jakéko-

Živá debata. Do odborné diskuze s ředitelkou sdružení ARCUS
ONKO Janou Koželskou se zapojili i studenti Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Foto: Martin Mokroš
liv podpůrné aktivity, kterých se
například účastní i žáci prostějovské ´zdravky´, ať už se jedná
o Květinkový nebo Srdíčkový
den a podobně.
Jak konstatoval zástupce ředitelky školy Martin Mokroš, celá

akce na škole vznikla na základě
vynikajících vzájemných vztahů
odborných partnerů projektu Prostějov-Zdravé město, jehož jedním ze stěžejních cílů je pomáhat
dobrým věcem. V tomto případě
byl cíl splněn měrou vrchovatou.

Nové vedení. Jakub Huňka (uprostřed) ve volbě nového starosty získal maximální počet hlasů.
V pětičlenné radě jej doplní ještě místostarostové Ondřej Provazník a Nikol Srostlíková společně
s Antonínem Chytilem a Ester Zapletalovou.
Foto: Jan Zatloukal
Prostějov/mls - Velkým zemětřesením by se gram na druhé pololetí je totiž pestrý,“ vyjádřil
dalo nazvat období následující po nedáv- se krátce po svém zvolení Jakub Huňka.
ném odstoupení starostky Zastupitelstva Zastupitelstvo nyní čeká série debat u kuladětí a mládeže města Prostějova (ZDMMP) tých stolů, které se v minulé činnosti ZDMMP
Jany Větříškové. Padla tak celá rada a mu- osvědčily. Po vzoru krále Artuše totiž členové ZDMMP zvou rozličné osobnosti,
selo dojít k doplňujícím volbám...
Čtvrteční desátá hodina patřila v obřadní síni aby u kulatého stolu jako rovný s rovným
prostějovské radnice všem členům mládež- pohovořili o nejrůznějších tématech. Jednického zastupitelstva, kteří pod dohledem ním z prvních, s kým už v minulosti byla
primátora Pišťáka, radní Milady Sokolové či započata spolupráce, je známý politolog Petr
koordinátorky Zdravého města Aleny Dvo- Sokol. „Jsme rádi, že s tímto pánem můžeme
řákové volili svého starostu. Volba probíhala spolupracovat. Zažila jsem ho na několika aksice tajně, ale i tak se dalo předpokládat, jak cích naší školy a debata s ním byla vždy velmi
přínosná i příjemná. Navíc měl vše pečlivě
dopadne.
„Volba měla totiž nakonec jediného kandidá- připraveno, což pomohlo našemu lepšímu pota. Tím odvážným, který měl zájem pokusit se chopení problému,“ konstatovala nová radní
vyvést zastupitelstvo dětí a mládeže z období Ester Zapletalová.
nečinnosti, byl student cyrilometodějského Další částí kulatého stolu by měla být beseda
gymnázia Jakub Huňka. Ten také v této vol- s poslankyní Ninou Novákovou, která má na
bě obstál a získal maximální počet hlasů,“ in- starosti školství a vzdělávací politiku. Ta na
formoval Večerník koordinátor ZDMMP Jan pozvání dětských zastupitelů přijede na konci
Zatloukal. Kromě něj byla zvolena i nová rada. měsíce do Prostějova na svou dvoudenní náJejí součástí je funkce první místostarostky, vštěvu. V hledáčku je i další osobnost, kterou
kterou s přehledem obhájila Nikol Srostlí- je sám arcibiskup Jan Graubner, který by se
ková z Obchodní akademie v Prostějově. mohl vyjádřit k roli náboženství v naší spoDruhého místostarostu pak bude po zbytek lečnosti. Na programu bude i pravidelné
volebního období vykonávat Ondřej Pro- Dětské slyšení, kterého se obvykle účastní
vazník, který v minulosti působil též jako na osm desítek žáků a studentů prostějovstarosta a i nyní původně kandidoval na ských škol, kteří pokládají dotazy čelným
funkci. „Nový starosta bude mít kolem sebe představitelům města či víkendový výlet do
zkušený tým, který je doplněn i dalšími čle- Vídně. Starosta se tedy bude mít co ohánět...
ny Rady - tajemníkem Antonínem Chytilem „Opravdu mu není co závidět, bude to mít těžz CMG a Ester Zapletalovou ze SOŠ podniká- ké. Každý zvolený starosta má plány, ale při
dopadu na reálnou půdu už těch úspěšných poní a obchodu,“ upřesnil Zatloukal.
Jaká byla bezprostřední reakce nového činů bývá méně. Jsem rád, že byl zvolen Kuba,
starosty? „Jsem potěšen důvěrou, které se protože je to velmi kultivovaný mladý muž se
mi dostalo. Nezbývá mi nic jiného, než ji ob- zdravě jistým projevem, věřím, že mu jeho
hájit poctivou prací, která přinese své ovoce charisma pomůže držet otěže zastupitelstva
a navrátí prestiž našemu zastupitelstvu. Práce pevně, spravedlivě, ale i inovativně,“ uzavřel
máme hodně a musíme začít co nejdříve. Pro- Jan Zatloukal.

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

Český zahrádkářský svaz ZO
Vrahovice – Kelčice XII. ROČNÍK soutěže o nejlepší domácí pálenku „VRANOVSKÁ
ŠTAMPRLA“ v restauraci
U TOMA v Kelčicích v sobotu
8. března 2014 od 15.00 hodin.
Soutěžní vzorky budou příjímány
již ve čtvrtek 20. února od 17 do
20 hodin a v pátek 21. února od
16 do 20 hodin v hostinci Pod
Půjčovna
rehabilitačních Kaštany ve Vranovcích.
a kompenzačních pomůcek
TJ SOKOL ČECHOVICE
LAZARIÁNSKÉHO SERVIoddíl kopané pořádá:
SU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY
chodítka – pevná, pojízdná, pod- v sobotu 15.2. a 1.3.2014 v Sopažní, servírovací stolky a polo- kolovně. Zahájení 20.00 hod.
hovací lůžka (mechanická, elek- 15.2. hraje k tanci a poslechu TYRtrická). Kontakt po telefonu KYS M. Přikryla a 1.3. NOVIOS
pí. V. Zapletalová 776 054 299 P.Kožnárka. tel.č. 607 719 389
Srdečně zvou pořadatelé
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
nadále poskytuje služby neviPROSTĚJOV
domým a slabozrakým obča- pondělí 10. února v 17.00 honům na adrese: Kostelecká 17, din – putování po Tatranských
Prostějov.
chatách – podkrovní sál
úterý 11. února v 10.00 hodin
ICM Prostějov,
– Senior klub
Komenského 17, Prostějov
středa 12. února ve 14.00 hoV průběhu jarních prázdnin, din se koná posezení u bylinkotj. 17.-21. února 2014 bude vého čaje v učebně
mít ICM Prostějov prázdnino- čtvrtek 13. února od 15.00 do
vou otevírací dobu od 10.00 do 17.00 hodin se koná KARNE16.00 hodin.
VAL V KNIHOVNĚ
Zvême vás všeckê na náš bál.
Bôde 22. února 2014 v kostelecké sokolovně, začne o osmi
hodinách večir. Všeckê vás
srdečně zvó hanáci ze sóborô
Kosíř.
Semtamník SONS
úterý 11. února – Výlet do
Olomouce s návštěvou výstavy
Šangri-la. Odjezd z Prostějova
vlakem ve 13.00 hodin. Pojedeme pouze v případě předem
nahlášené účasti.
čtvrtek 13. února od 13.00 do
16.00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
TJ Sokol Určice
pořádá Společenský ples
v sobotu 15. února 2014 ve
20.00 hodin v sále místní sokolovny. Předprodej vstupenek
v Kulturním klubu Určice
tel. 582 357 224 a 734 714 838

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...
RÁT
MŮŽETE VYH
TŘEBA LET
BALÓNEM
nalistujte stranu 21

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

MC Cipísek
Kurz efektivního rodičovství
pro pokročilé – dle rozpisu
pro nahlášené.
Individuální psychologické poradenství – poradenství s psycholožkou dle objednání – 13. února.
Individuální výživové poradenství pro děti a dospělé – poradenství s výživovou poradkyní
dle objednání.
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15.00 do
17.00 hodin. Na tyto herny
není nutné se hlásit předem.
Na všechny programy MC
Cipísek je potřeba se z kapacitních důvodů přihlásit
předem.
MUZEUM A GALERIE
V PROSTĚJOVĚ
Od 18. února se koná tématická
výstava „Jak žily děti na zámku“

KINO METRO 70

KRYŠTOF
Ostravar Club Tour 2014
KDY: sobota 15. února 2014, 19.30 hodin
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov

Populární česká kapela Kryštof vyráží na
pokračování klubového turné Ostravar Tour
2014 a žádný pravověrný fanoušek téhle
hudební partičky by u toho neměl chybět.
Zvlášť, když se ostravští frajeři rozhodli navštívit i Prostějov, a spolu se svými zdejšími
přívrženci si pořádně zařádit.
Koncertní šňůra Kryštof Ostravar Club Tour
2014 odstartuje ve čtvrtek 13. února v Ostravě
a během následujících sedmi týdnů zavítá do
dalších devatenácti měst v České republice. Pokud se i vy počítáte mezi příznivce této oblíbené
kapely, jistě vás nepřekvapí zjištění, že naprostá
většina koncertů, včetně toho prostějovského,
byla vesměs vyprodána už několik dní po zahájení předprodeje vstupenek.
Kryštof Ostravar Tour 2014 navazuje na loňské
úspěšné turné Inzerát Tour, kterým se kapela
Kryštof, v čele se svým frontmanem Richardem Krajčem, vrátila na přední příčky hitparád
a upevnila si tak svou pozici na špičce české
hudební scény. Mimochodem, na sklonku loňského roku získala tato skupina tři Zlaté slavíky.
O skvělou atmosféru na koncertě určitě nebude nouze, takže pokud jste šťastnými majiteli
vstupenek na prostějovské vystoupení kapely
Kryštof, přijďte ochutnat kousek Ostravy v podání této populární hudební partičky, která o své
fanoušky pečuje svými skladbami už neuvěřitelných dvacet let!
TJ SOKOL ČECHOVICE
oddíl kopané ve spolupráci
s MŠ a ZŠ Čechovice
pořádají DĚTSKÝ KARNEVAL 2.3.2014 v Sokolovně. Začátek akce od 14.00
hod. Vstupenky lze zakoupit
od 24.2. do 28.2.2014 v MŠ
Čechovice.
Ekocentrum IRIS
V pátek 14. února 2014
od 16.00 do 17.30 hodin
se koná beseda
„O pranostikách nejen
na Hané“

Foto: internet
Jestliže jste doposud neměli to štěstí, tak vězte,
že do volného prodeje se vrátily některé odřeknuté rezervace, tudíž něco málo lístků ještě
koupíte v předprodeji ve Společenském domě.
A kdo neuspěje, může zkusit štěstí v naší telefonické soutěži o dva „volňásky“, kterou najdete
na straně 10 dnešního vydání.

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
náměstí 1.
Dále zve své členy i nečleny
na zájezd 1.3.2014 do Maďarska - Mosonmagyaróvár
- termální lázně. Jste srdečně
zváni.
Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773.

Domovní správa, s.r.o

Prostějov/red - Práce na rekonstrukci mlýnského náhonu v Kolářových
sadech jsou v plném proudu, zástupci
města apelují na trpělivost obyvatel
Šmeralovy ulice, ve které nyní dochází
k určitému omezení dopravy.
„Oznamujeme veřejnosti, že ve druhé
polovině měsíce ledna jsme zahájili práce na akci Revitalizaci Kolářových sadů,
a to konkrétně úpravy mlýnského náhonu. Stavební práce budou realizovány na
základě vydaného povolení tak, aby bylo

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...
František Dimec 1949
Prostějov
Vladimír Jirák 1952 Kralice na Hané
Ludmila Petruželová 1929 Vrbátky
Dáša Kaděrová 1934
Klenovice na Hané
Ing. Ladislav Pospíšil 1930 Žešov
Rostislav Látal 1929
Prostějov
Vlasta Škrabalová 1926
Malé Hradisko
Hermína Pazděrová 1919 Prostějov
Ján Cmorej 1966
Prostějov
Miroslav Crhonek 1944 Drahany
Ludmila Majerová 1932 Hruška
Vladimír Král 1923
Rozstání
Marie Greplová 1922
Hrochov
Emilie Veverková 1925
Vyškov

Rozloučíme se...
Středa 12. února 2014
František Šnévajs 1931 Ptenský Dvorek
11.00 Obřadní síň Prostějov
Božena Smutná 1954 Čelčice
13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 14. února 2014
Josef Krátký 1940 Otaslavice
11.00 kostel Otaslavice
Jaroslav Procházka 1939 Brodek u Prostějova 11.30 Obřadní síň Mlýnská
Josef Konšel 1929 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 15. února 2014
Anna Kouřilová 1921 Bedihošť
13.00 kaple Bedihošť
František Sekanina 1924 Drahany
14.00 kostel Drahany

omezení dopravy co nejmenší. Stavební
úpravy budou obsahovat práce na korytě
mlýnského náhonu, které bude upraveno
z důvodu eroze stávajících břehů. Konečná úprava břehů bude z části z gabionových stěn,“ uvedl Antonín Zajíček,
vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. Rekonstrukci
bude provádět firma Stavby Krejčí, za
prostějovský magistrát bude provádět
stavební dozor pracovník Odboru rozvoje
a investic Ing. Petr Brückner. „Lze

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Čelechovice
Dne: 24.2. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čelechovice ul. Světničky od č. 122 po č. 135 a ul.
Cukrovarská od č. 35 po č.25
a 39.
Obce: Dubany, Hablov
Dne: 24. 2. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Dubany, Hablov
včetně podnikatelských subjektů, odběratelská trafostanice
Vrbátky ZD (č. 300678), odběratelská trafostanice Dubany
voda (č. 300611), FVE Dubany 1 (č.702341), FVE Dubany
2 (č.702290)
Dne: 26. 2. 2014 od 7:30
do 14:30 hod v rozsahu dne
24.2.2014 vypínání oznámené
přes internetový portál bylo žadatelem zrušeno!
Obec: Prostějov, k.ú. Kralice
Dne: 26.2. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
Kojetínská ul.celý bývalý areál OSP (mimo fa. Aragotex
a Melzer), ZAPA beton, odběratelé mezi ul. U spalovny
a ul. Rovná, ul. U spalovny

Bruslení pro školy,
školky a veřejnost

úterý 11.2. 9.00 - 10.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 12.2. 18.15 - 19.15 hodin
sobota 15.2. 18.30 - 19.30 hodin
neděle 16.2. 14.30 - 16.30 hodin

očekávat, že v průběhu prací bude
muset být omezen průjezd Šmeralovou ulicí. Žádáme tímto občany
o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k jejich nemovitostem,“ apeluje
Antonín Zajíček s tím, že předpokládané
dokončení prací je plánováno nejpozději do konce června 2014. Pokud občané
budou potřebovat bližší informace, mohou kontaktovat Petra Brücknera, telefon
582 329 361 (volat mezi 8.00 až 9.00 hodin ráno).

celá mimo neuvedené velkoodběratele, Kojetínská ul.
13, 13a, Pozemstav, ČS PHM
Slovnaft, Rema, T Mobile,
Švehlova stř. škola, celý Kralický Háj včetně fa. Duno odběratelská trafostanice Haná
Metal (č.701198), odběratelská trafostanice Jyderup (č.
300646)
Obec: Prostějov, k.ú. Kralice
Dne: 26.2. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
Kojetínská ul.celý bývalý areál OSP (mimo fa. Aragotex
a Melzer), ZAPA beton, odběratelé mezi ul. U spalovny
a ul. Rovná, ul. U spalovny celá
mimo neuvedené velkoodběratele, Kojetínská ul. 13, 13a,
Pozemstav, ČS PHM Slovnaft,
Rema, T Mobile, Švehlova stř.
škola, celý Kralický Háj včetně
fa. Duno odběratelská trafostanice Haná Metal (č.701198),
odběratelská trafostanice Jyderup (č. 300646)
Obce: Plumlov
Dne: 27. 2. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Plumlov včetně všech
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti: Stará cesta, ul:
Bezručova, Fučíkova, Nová,
Pod Kostelem, ,Sv. Čecha, Příční, ul. Hyblova, Krátká, Dukelská, Rudé armády, Wolkerova,

pondělí 10. února
17:30 Dědictví aneb
Kurva se neříká
20:00 Prodloužený víkend
americké romantické drama
úterý 11. února
17:30 Prodloužený víkend
20:00 Velká nádhera
art film
středa 12. února
17:30 Prodloužený víkend
20:00 Dědictví aneb
Kurva se neříká
čtvrtek 13. února
17:30 HERKULES:
Zrození legendy
americký akční film
20:00 HERKULES:
Zrození legendy
pátek 14. února
17:30 HERKULES:
Zrození legendy
20:00 Zimní příběh
americký romantický film
sobota 15. února
17:30 HERKULES:
Zrození legendy
20:00 Zimní příběh
neděle 16. února
17:30 Zimní příběh
20:00 HERKULES:
Zrození legendy

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 12. února
15:00 Bio Senior
- Babovřesky
sobota 15. února
15:00 Krtek a hodiny
pásmo pohádek
17:30 Jasmíniny slzy
americké romantické drama
20:00 Jasmíniny slzy

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
pondělí 10. února
19:00 Ještěrka na slunci
čtvrtek 13. února
19:00 LISTOVÁNÍ:
Pražská svatba a jiné
erotické povídky

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

víceúčelová hala - zimní stadion

Práce při rekonstrukci mlýnského náhonu
znepříjemní život lidem ve Šmeralově ulici

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098

Pavel Hindrich 1944
Prostějov
Alois Řehulka 1931
Otaslavice
Ladislav Ponížil 1939
Prostějov
Ján Čelovský 1930
Prostějov
Miloš Foltin 1934
Prostějov
Jindřich Hála 1930
Prostějov
Dagmar Kroupová 1927 Prostějov
Jan Piňos 1921
Prostějov
Věnceslava Hrubanová 1911 Hamry
prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.
1933 Prostějov
Jaromír Janečka 1950 Prostějov
Vojtěch Salaš 1935
Kostelec na Hané
Marie Černá 1932
Prostějov
Pavel Doležal 1976
Prostějov

TIP Večerníku

Sokolovská, V sýpkách, U boží
muky, Partyzánská, Na stráži,
V.B.Plumlovské, zámek, ul.
Podzámčí, celá Běliska, chatová lokalita Špičák, Kadláčí,
Šumná, Žralok
Obec: Olšany
Dne: 27. 2. 2014 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Olšany -celá ul. směr
Studenec, od křižovatky sm.
Třebčín po konec obce vč.
č 449, ul. za nákupním střediskem celá pravá strana a levá po
č. 107 včetně, mateřská škola
a nová výstavba u MŠ.
Obec: Pivín
Dne: 28. 2. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Pivín ve směru od
Dobromilic po č.238, 235
a protější strana po č. 80, dále
ulička po č.71
Obec: Okluky
Dne: 28. 2. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá osada Okluky včetně chat
a podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 2. 2014 od 7:30 do
15:00 hod Vypnutá oblast:
část města s ulicemi: Kotěrova,
nám. Odboje 6,7, J. Kuchaře,
Třískova a Hybešova celé, Barákova 51 a 53, Močidla RD +
garáže.
E.ON Česká republika, s.r.o.

OD 10. 2. DO 16. 2.

TE
TELEFON
ELEFO 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE: se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 14:00 hodin. Slunce se nachází v období maxima
své činnosti a je proto veliká pravděpodobnost sledování
zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: oblohy se koná v pondělí
a v pátek v 18.30 hodin. Dále je večerní oblohu možné
pozorovat ve středu v 17.30 hodin. Měsíc je kolem úplňku
a králem večerní oblohy je Jupiter. V případě špatného počasí je
připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA: v 15.30 hodin uvádíme pohádku
MĚSÍC U KREJČÍHO. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍCH SNÍMKY Z VESMÍRU
a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále
expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech
výše uvedených pozorování.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
14.2 Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SŠ automobilní Prostějov
14.2 Obecní ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
Obec Mostkovice
15.2 Velký sportovní ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
Sokol Čechovice, odd. kopané
15.2 Myslivecký ples
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
MS Němčice n/H
15.2 Společenský ples
Sokolovna Určice
Určice
TJ Sokol Určice
15.2. Společenský ples hnutí Ano Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Hnutí Ano 2011
INZERCE
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Exkluzivní interview s frontmanem hvězdné kapely Kryštof, která přijede v sobotu do Prostějova

„DOUFÁM, ŽE SE POTKÁME SE STARÝMI ZNÁMÝMI Z MINULÝCH KONCERTŮ!“
Herec a zpěvák Richard Krajčo hovoří nejen o svém turné a spolupráci s Tomášem Klusem...

Ostrava, Prostějov - Populární kapela Kryštof v čele
s Richardem Krajčem vyráží na turné a již tuto sobotu
15. února dorazí i do Prostějova. Váš oblíbený Večerník
vám ale už teď jako předvoj přináší speciální rozhovor
se samotným lídrem kapely Richardem Krajčem. Jak
se k nám do Prostějova těší? Co by vzkázal čtenářům
Večerníku a svým zdejším fanouškům? Proč si vybral
ke spolupráci na své současně nejhranější písni „Cesta“
právě mladého zpěváka Tomáše Kluse? A kde se letos
ještě můžete s kapelou Kryštof potkat? Odpovědi nejen na
tyto otázky se dozvíte právě z povídání s možná největší
hvězdou současného českého showbyznysu...
Petra Hežová
Kapela Kryštof dorazí se
svým Ostravar Tour i do Prostějova. Jak se k nám těšíte?
„Těšíme se samozřejmě moc, jako
na každé setkání s našimi fanoušky
(úsměv). O to víc nás těší, že někteří
z nich jsou s námi od dob našich rozjezdů a neopustili nás ani teď, po dvaceti letech existence. V Prostějově navíc
nehrajeme poprvé, takže doufám, že se
tu potkáme se starými známými z minulých koncertů (smích).“
Ostravar Tour ale není vaším
letošním jediným turné…
„Ano, na léto chystáme speciální rodinné festivaly s názvem Kryštof Kemp,
při kterém nabídneme fanouškům vystoupení na sedmi největších amfiteátrech naší republiky. Uvidíme se tak
v Náměšti na Hané, Hukvaldech, Loktu
nad Ohří, Mikulově, Benešově u Prahy,
ve Svojšicích u Přelouče a v Plzni. Na
příští rok si totiž chystáme menší pauzu, takže vynecháme, až na několik výjimek, všechny letní festivaly.“
A proč právě Kryštof Kemp?
„Chtěli jsme vlastní festival,
ale s jiným přístupem, protože naši
věrní příznivci si na koncerty začali
vodit děti nebo psali, že by je s sebou
rádi vzali. Tahle akce se nám zdála
jako ideální spojení. bude to celodenní zábava pro všechny generace spojená s akustickými koncerty kapely
Kryštof a našich hostů, jako jsou na-

příklad Mňága a Žďorp, Nebe a další.
Určitě se přijeďte podívat (úsměv).“
Vaše právě probíhající klubové turné je už teď beznadějně
vyprodané. Budete pro Kryštof
Kemp nějak podstatně upravovat
repertoár?
„Kempy budou jiné, už díky komunikaci s fanoušky. Písničky budou blíž
akustickým verzím z divadel, především aranžérsky upravené. Jinak by
to ani ve venkovním prostředí nešlo.
Ale myslím, že fanoušci se mají na co
těšit...“
Vaše kapela má za sebou dvě
desítky let existence. Jakou
největší změnu ve vaší tvorbě pozorujete v porovnání s vašimi začátky?
„Kdysi ze mě písničky padaly jedna za
druhou, ale dneska je to trochu těžší. Už
to není tak, že bych byl někde zavřený
sám s kytarou a neměl nic jiného na práci. Život kolem mě už tolik času nenabízí, ale zase mi skýtá jiné krásy. Navíc
- ano, spoustu věcí jsem už řekl. Někdy
dostanu nový impuls na nový příběh a
někdy píšu o stejných věcech, akorát se
je snažím popsat jinou metaforou...“
Jako například „jsme všichni
sráči“, jak zpíváte v písničce
„V peřinách“?
„Jsme všichni sráči, o tom žádná
(smích).“
V čem je sráč Richard Krajčo?
„To po mně nechtějte slyšet
(smích). A myslím, že každý si s odstupem času přiznáme, že jsme některé

INZERCE
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okamžiky mohli řešit jinak.
V životě řešíme různá dilemata a děláme různé kompromisy. Člověk si kolikrát
uvědomí, že si mohl stát
víc za svým, nebo naopak
pokorně sklonit hlavu
a neudělal to. A okolí too
na člověku ani nemusíí
poznat...“

ale nevyplnili jjsme, protože
některé scény samozřejmě
vyžadují scéni
scénickou hudbu
písničk
a ne písničkovou.
Karin
ř
mi nakonec řekla:
‚Ty si
dohromad tuhle huddal dohromady
bu, víš jaký je ten film a co
v něm má být, tak to musíš
j jsem poddokončit. A já
(smích).
lehl (smích).“

Jak už bylo řečeno, zpíváte ji
společně s Tomášem Klusem.
Spolupracovali jste i na textu?
„Rozepsal jsem ho sám, ale ocitl jsem se
najednou v bodě nula. Dal jsem Tomovi sloku, ale pokročit se mu nepodařilo,
a tak jsem požádal svého kamaráda Petra Harazína, jinak člena skupiny Nebe,
jestli by mi nepomohl on. Společně se
nám to povedlo dokončit a jsem rád, že

„Píseň Cesta jsem původně do našeho alba
zařadit ani nechtěl. Kluci z kapely si ji ale
poslechli a řekli, že jsem se snad zbláznil.
Údajně na desce rozhodně musí být...“
Lídr kapely Kryštof RICHARD KRAJČO
o svém momentálně největším šlágru
text i emoce písničky nakonec oslovily
Tomáše Kluse natolik, že ji se mnou na
desku nazpíval.“
Proč právě Tomáš Klus?
„Protože naše osudy jsou si podobné. Se skupinou Kryštof jsme si
Foto: internet

V souvislosti s tím se ale nemohu nezeptat. Vaším celoživotním mottem je: „Vše je tak, jak má
být“. Stále to platí?
„Je to celoživotní krédo, takže platí stále (úsměv).“
Ve filmu Křídla Vánoc jste
hrál, ale zároveň jste pro něj
složil hudbu, díky níž jste nyní nominován na prestižní cenu Českého lva.
Původně jste ale tuto nabídku odmítl. Co vás přesvědčilo?
„Odmítl jsem to, protože jsem nikdy
hudbu pro film neskládal. Bál jsem se,
že to nezvládnu. Přišel jsem s protinávrhem, že ukážu režisérce Karin Babinské zajímavé české kapely, jejichž hudba by se do filmu mohla hodit. Myslel
jsem, že tím vyplníme celý ten film,

V souvislosti s veleúspěšnou
písní Cesta, kterou zpíváte
spolu s Tomášem Klusem, jsme se
doslechli, že jste ji k písním alba Inzerát nechtěl přidat. Je to pravda?
„Myslel jsem si, že to není typ písně,
kterou by na albu Inzerát chtěli fanoušci mít. Někdy vzniknou písničky,
které obsahují ryze můj pocit a nemusí mluvit z duše ostatních v kapele... (úsměv) A já měl při psaní Cesty
zrovna takový zvláštní pocit. Původně
jsem s ní do repertoáru kapely nepočítal. Pak jsme dávali písničky na desku
dohromady a já řekl klukům, že mám
ještě jednu, ale myslím si, že na album
nepatří. Oni si ji poslechli a řekli mi, že
jsem se zbláznil, že na desce být musí
(smích).“

už zažili přešlapování na křižovatkách
a rozhodování se, kterou cestou jít dál.
Tomáš je teď podle nás v bodě, kdy má
před sebou první velkou křižovatku.“
Máte po více než dvaceti letech
působení na české hudební scéně ještě nějaký cíl, který vás táhne
vpřed?
„Jednou jsem prý v nějakém pořadu,
těsně po vydání naší debutové desky
Magnetické pole v roce 2001, klukům
z kapely slíbil, že je dotáhnu na fotbalové stadióny. Sice si nepamatuji, že
bych něco podobného řekl, ale postupně
k tomu opravdu směřujeme, aspoň v Čechách (úsměv). A dostat se na stadion je
asi jednou z těch vysněných met. Ale
hudba není jen o hraní na stadionech, to
by byla velká nuda. Znám minimálně
dva případy z české hudební scény, ve
kterých to podle mého názoru kapelám
spíše uškodilo.“
Co byste vzkázal čtenářům
Večerníku?
„Ať určitě přijdou na koncert, když už ne
tady v Prostějově, tak na některý z Kempů. Samozřejmostí bude super hudba
a skvělá atmosféra, určitě si to moc užijeme. Moc se na vás těšíme (úsměv).“

kdo je
richard krajčo

F
Frontman
populární
lá í kkapely
l K
Kryštof
š f se narodil
dil 11. ččervna 1977
v Ostravě a ke svému ‚černému‘ ostravskému původu se vždy
hrdě hlásí. Původně se vyučil elektrikářem. Po maturitě studoval na ostravské Vysoké
y
škole báňské,, studium ale po
p několika
semestrech ukončil a začal se věnovat hudební kariéře. Živil se
jako DJ v klubech a v roce 1993 založil hudební skupinu Kryštof. Roku 1996 byl
ppřijat
j na Janáčkovu konzervatoř na hudebně dramatickýý obor. V letech 1998 až
2009 moderoval v České televizi společně s Alešem Juchelkou hudební hitparádu Medůza. Mezitím v roce 2000 získal Cenu Alfréda
f
Radoka v kategorii
g „„Talent
roku“. Od roku 2003 byl členem Činohry Národního divadla v Praze, kde však
o deset let později na protest proti způsobu odvolání ředitele první scény Jana Buriana ministrem kultury Jiřím Balvínem skončil a dle svých slov svého činu nijak
nelituje. 6. srpna 2005 se oženil se zpěvačkou Ivou Frühlingovou, ale začátkem roku
2006 se jejich manželství rozpadlo. V roce 2008 se oženil podruhé s modelkou Martinou Poulíčkovou, bývalou manželkou sportovního moderátora TV Nova. Na jaře
2009 se jim narodilo první dítě - syn Richard. V listopadu 2011 k nim přibyla dcera
Berenika. V září 2013 ale Krajčo
j ppotvrdil,, že se s manželkou rozvádějí.
j Nejnověji
j
j se
těší z nominace na cenu Českého lva v kategorii „Nejlepší hudba“ za soundtrack
k filmu Křídla Vánoc, kde si Krajčo zahrál jednu z hlavních rolí.
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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
"ESKÁČKO" UŽ VYHRÁLO

Prostějovští fotbalisté
dřeli na kempu
v Ústí nad Orlicí
čtěte
na straně

23

ROZHOVOR
GAMBOVÁ JAKO ZJEVENÍ

TATSIANA MARKEVICH PRO TUHLE SEZÓNU V PROSTĚJOVĚ
SKONČILA! OD TÉ PŘÍŠTÍ SE VŠAK DO VK MOŽNÁ VRÁTÍ...

Exkluzivní interview
s navrátilkyní do řad
ROZHOVOR
ROZHO
O VO
OR
VK AGEL Prostějov
čtěte
na straně

Prostějov/son
Pros

VEL
VELMI
ZAJÍMAVÝM ZPŮSOBEM SE VYVINULA SITUACE
OHL
OHLEDNĚ
BĚLORUSKÉ SMEČAŘKY TATSIANY MARKEVICH.
TAT PĚTADVACETILETÁ VOLEJBALISTKA UŽ MOMENTÁLNĚ
TATO
NEN ČLENKOU VK AGEL PROSTĚJOV, ALE OD PŘÍŠTÍHO
NENÍ
SOU
SOUTĚŽNÍHO
ROČNÍKU SE DO HANÁCKÉHO KLUBU ASI VRÁTÍ!
JAK JE TO MOŽNÉ? „LETOŠNÍ ANGAŽMÁ TÁNI V NAŠEM
ODD
ODDÍLU
SE ZKOMPLIKOVALO TÍM, ŽE JÍ KONCEM MINULÉHO
KAL
KALENDÁŘNÍHO
ROKU 2013 VYPRŠELO VÍZUM V ČESKÉ
REP
REPUBLICE
A PRO NOVÝ ROK 2014 NA JEHO PŘIDĚLENÍ STÁLE
MA
MARNĚ
ČEKALA. PROTO JSME CELOU ZÁLEŽITOST MUSELI
NĚJ
NĚJAK VYŘEŠIT,“ PUSTIL SE DO VYSVĚTLOVÁNÍ NEPLÁNOVANÉ
ZÁL
ZÁLEŽITOSTI SPORTOVNÍ
více čtěte na straně 31
MA
MANAŽER VK PETER GOGA.
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT
E
T
E
Ž
Ů
M
PŘEDPLATNÉHO
T
TŘEBA LE
volejte: 582 333 433,
M
E
pište:
inzerce@vecernikpv.cz
N
Ó
L
BA

Foto: internet

nalistujte stranu 21

basketbal

PÁTEK 14. 2.

20:00

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN – 16. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC „B“
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka

SOBOTA 15. 2.
NEDĚLE 16. 2.

13:00
10:00

EXTRALIGA KADETEK U17 – 17. A 18. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
BASKET SLOVANKA
TJ OP PROSTĚJOV
BK STRAKONICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 15. 2.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 12. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL JULÁNOV
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

basketbal

SOBOTA 15. 2.

15:00

LIGA JUNIORŮ U19 – 17. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
BC NOVÝ JIČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

„JSEM PŘIPRAVEN!“
Soči (Rusko), Prostějov/jim První polovinu minulého pracovního týdne strávil hokejový
obránce Lukáš Krajíček na
domácím ledě v Prostějově, ve
čtvrtek se pak vydal společně
s částí výpravy do ruského Soči
a v pátek se osobně zúčastnil zahajovacího ceremoniálu XXII.
zimních olympijských her.
Jediný Prostějovan na olympiádě
má již také za sebou dva improvizované tréninky české hokejové reprezentace, dnes večer, tj.
v pondělí 10. února, by se měl
poprvé na ledě sejít se zámořskými
hráči a již ve středu od 18.00 hodin
ho se postaví v dresu se lvíčkem na
prsou Švédsku. V pátek 14. února
sehraje Česká republika zápas proti
Lotyšsku (9.00 hodin) a v sobotu se

utká se Švýcarskem (18.00 hodin).
„Nachlazení odešlo, na každý zápas bych měl být připraven, po těle
se cítím dobře. První trénink v šesti
lidech byl docela těžký, teď už to
bylo lepší, a jak se sejde celý tým,
tempo už bude normální,“ zahlásil Večerníku přímo z olympijské
vesnice v Soči třicetiletý debutant
pod pěti kruhy. Osobně zatím
netuší, jakou roli bude v mužstvu
plnit a s kým vytvoří obrannou
dvojici. To vše se dozví právě
dnes. Věří ale ve společný týmový
úspěch a návrat domů s medailí,
nejlépe zlatou...
Reportáž z tréninku najdete na
straně 23 a exkluzivní rozhovor
s Lukášem Krajíčkem si pak
můžete přečíst na straně 26
dnešního vydání!

Ariete Prostějov

- finalista Českého poháru 2013/2014
reportáže z FINAL8 Českého poháru najdete na straně 28

OLYMPIJSKÉ ZAMYŠLENÍ

MIRKA ČERNOŠKA

Stalo se už příjemnou tradicí, že při každých olympijských hrách, ať už v létě či zimě, vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší bezprostřední a autentické pocity jednoho z mužů, který se pohybuje v přímém zákulisí, kde je nejen na dosah všem sportovním hvězdám a dalším důležitým veličinám.
Ostatně, bodejť by ne, když tak trochu tahá za nitky českého olympismu. Řeč je o Miroslavu Černoškovi, spolumajiteli marketingové společnosti TK
PLUS Prostějov a majiteli agentury Česká sportovní, která je již několik roků oficiálním partnerem ČOV. Po celou dobu konání Zimních olympijských
her v Soči 2014 vám tak v každém vydání Večerníku přineseme přímou zpověď muže, který bude u toho!
„Již poosmé se vydávám na olympijské hry v pozici šéfa České
sportovní, která je marketingovým partnerem Českého olympijského výboru. Přímo se budeme podílet především na pobytu
reklamních partnerů a věřím, že oni budou opět spokojeni,
minimálně stejně jako byli na předcházejících olympiádách.
Současně budeme pečlivě sledovat také sportovce spojené
s naší agenturou. Česká sportovní má v ohni tři želízka.
V rámci projektu Starteam podporujeme hokejisty Jaromíra Jágra
a Jakuba Voráčka a také lyžařku Šárku Strachovou. Té budeme
držet palce nejen na svahu. Šárka bude v průběhu olympiády
v Soči kandidovat do Mezinárodního olympijského výboru za
sportovce a my se jí pokusíme při této kandidatuře maximálně
pomoci. Také z tohoto důvodu bude přímo v dějišti olympiády
se mnou Petr Chytil a má žena Petra.
Začátek olympiády provází nezvyklá atmosféra. Bezpečnostní
opatření jsou opravdu pečlivá. Něco podobného jsem zažil
v roce 2002 v Salt Lake City několik měsíců po teroristickém
útoku na newyorská „dvojčata“. Věřím, že také tentokrát
olympijské myšlenky sportu a míru vyhrají nad jinými názory.
Jsem rád, že i letos jsme se s vedením Večerníku domluvili, že
z dějiště olympiády budu informovat o novinkách a zajímavostech ze zákulisí. Věřím, že budu moci zprostředkovat řadu
příjemných zážitků spojených s úspěchy našich reprezentantů.
Za chvíli to vypukne. Snímek z prostředí Českého domu v Soči pár minut před slavnotním zahájeDržte palce! “
Miroslav ČERNOŠEK,
ním Zimních olympijských her 2014.
2x foto: Zdeněk Duplá/Česká sportovní
spolumajitel TK PLUS a majitel agentury Česká sportovní a.s.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I druhé číslo měsíce února
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.
Také dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé

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

Správná odpověď z č. 5: na snímku byl dům z ulice Brněnská 32.
Vylosovaným výhercem, jenž získává POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč OD STUDIA CRAZY STYLE v Prostějově,
se stal MICHAL DOSEDĚL, Přemyslovice 426.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, posílejte do redakce nebo
telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 13. ÚNORA, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 17. ÚNORA
2014. Dnes se zápolí o LOŽNÍ SOUPRAVU, kterou věnovala FIRMA PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

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

…. A VEŠKERÉ ZDOBENÍ NEJEN NA DORT

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

TIP
k obrazovce
PANE, VY JSTE
VDOVA!
FILM ČR (1970)

SOBOTA 15.2.2014

21:15 HODIN

BLECHA, CHAMR, IMERZE, JOJO, KAPSY, KLAM, KOLO,
KOVO, MEKY, MRAK, OČISTA, OCHRANA, OZIMY,
PAPÁ, PELECH, PROČ, SKLONY, SOMRÁK, TEMPO,
TLOKY, VAJÍČKO, VKLAD, VLÁKNO, ZÁMEK

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 13. ÚNORA 2014, 14.00
hodin. Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „Yankee Candle“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov 47, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla prodejna BY LENA, sídlící v prostějovské ulici Úprkova. POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ
400 Kč jej čeká přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit
na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší zejména ty, jež
mají rádi něco sladkého...
Partnerem dalšího kola je totiž CUKRÁŘSTVÍ FAGOŠ.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ VÝHRU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 17. ÚNORA 2014.
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Režie: V. Vorlíček
Hrají: I. Janžurová, J. Sovák,
E. Cupák, O. Schoberová, F.
Filipovský, Č. Řanda st., J. Libíček, O. Šimánek, L. Kopřiva, H. Růžičková, V. Menšík,
O. Velen, J. Mareš, M. Kopecký, J. Hrzán, J. Lír, S. Zázvorková, L. Kostelka
Astrolog Hampl, který předpovídá budoucnost, zjistí, že
se na krále chystá atentát. Ve
svém horoskopu se však také
dočte, že bude zabit, pak se
stane dvojnásobnou vdovou
a nakonec se ožení se svou
sousedkou, herečkou Molly,
ale současně si vezme i jejího
snoubence, tajemníka Steinera. A protože hvězdy nelžou,

tovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou je již
poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč.
V minulém, celkovém součtu již
stošestačtyřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Martina Jirouše.
Novou posilu prostějovského fotbalového týmu 1.SK, která má na
jaře sázet góly v MSFL, poznala
celá řada našich čtenářů...
Z porce 395 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Petra RŮŽIČKOVÁ, V. Špály 12, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH PIZZ, které si poskládáte sami z těch nejrůznějších
kousků. Cenu v hodnotě 430
Kč věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politiky. Graficky jsme
mírně poupravili člena Zastupitelstva Olomouckého kraje a obyvatele Doloplaz, který je dobře znám
také prostějovským volejbalovým
přívržencům….
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stosedmačtyřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
13. ÚNORA 2014, 14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete email na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS,
zveřejníme v příštím čísle,
které vychází tradičně PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ, a to 17. ÚNORA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

všechno se do puntíku vyplní... Zásluhu na úspěchu filmu má především autor scénáře Miloš Macourek, který
do příběhu dokázal dostat
téměř neuvěřitelnou spoustu
zápletek, záměn, omylů, intrik a kouzelně morbidního
humoru. Skvěle si však vedla
i herečka Iva Janžurová.

VÍCE NEJEN O TÉTO OBLÍBENÉ ČESKÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

NECHTE SE HÝČKAT...

I druhé 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 PREMIÉROVĚ zápolí
o poukaz na masáž od Aleny
Prokešové ze studia RESET.
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, jenž je
POUKÁZKA NA SLUŽBY
STUDIA RESET V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou tentokrát věnovalo
právě zmíněné studio RESET
v Prostějově! Řešení v podobě
4 označených čísel nám může-

te 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 13. ÚNORA 2014, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 3 - 9 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově
stopětatřicátým výhercem stal
Ladislav SOLDÁN, Anglická 4,
Prostějov, jenž si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnovala prodejna JAŠ, jež
byla partnerem uplynulého
kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
17. ÚNORA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná
šance!

MASÁŽE
Alena PROKEŠOVÁ

Skálovo nám. 2a, Prostějov

www.studio-reset.cz

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Kristýna Greplová, Vicov 214
Poukaz od firmy Gatta si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Správné řešení z minulého čísla: Šperk rovná se žena
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 13. 2. 2014, 14.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

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

BYTY

1+1,lodžie, Divišova
4000kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV SLEVA: 490 000Kč
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.
Pronájem obchodu 73m2, Svatoplukova, PV
5000Kč/měs. + ink.

Prodej RD 4+1 se zahrádkou v PV.
Cena: 1 250 000Kč+provize RK

Prodej RD 6+1 v Klenovicích na Hané.
Garáž, zahrada, bazén.Výborný stav!
Cena: 2 900 000 Kč

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

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

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahrádkou
s posezenímaudírnou.Plochapozemku255m2.Cena:Kč1.790.000,-

Prostějov, Plumlovská ul. Pronájem obchodu 189 m2, 4 výlohy.
Cena: Kč 16.000,-/měsíc

Klenovice na Hané, okr.Prostějov. Prodej dokonalé novostavby RD
5+1, terasa, dvojgaráž, plyn. ÚT, krb s rozvodem, klimatizace. Zast.
Cena: Kč 4.000.000,plocha 156 m2, zahrada 570 m2.

Prostějov, Husovo nám. Prodej budovy pivnice. Zast. plocha vč. dvora
Cena: Kč 3.310.000,365 m2.
BYTY – PRODEJ:

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

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

Kč 2.095.000,Kč 1.399.000,Kč 729.000,Kč 1.100.000,Kč 2.149.000,Kč 2.895.000,-

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

Kč 239.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, zařízený, Pv, ul. Šárka
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
2+kk, Olomouc, Nezvalova ul.
Kč 10.000,-/měsíc + ink.
2+1, Určice
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Pv, Určická ul.
Kč 7.000,-/měsíc + ink.

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, sídl. Hloučela

Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

BYTY – PRODEJ:
1+1, K.H. Kepky, DB, 40 m2, 5.patro
470.000,-Kč
2+1, Vrbátky, OV, 60 m2, 1. patro
500.000,-Kč
2
799.000,-Kč
2+1, Podjezd, DB, 66 m , 3.patro, cihla
2+1, Čelechovice na Hané, OV, 1.patro, 63 m2, cihla,
parkovací stání, oplocený pozemek
1.350.000,-Kč
3+1, Dobrovského, DB, 1.patro
999.000,-Kč
3+1, B. Šmerala, DB, 7.patro, 86 m

2

info o ceně v RK!

3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro

750.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
! ! ! NÁŠ TIP ! ! !
RD Vrahovice, 451 m2, 4+1, zahrada info o ceně v RK!
RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada 700.000,-Kč
RD Pěnčín, 2+1, 259 m , nová střecha!
2

440.000,-Kč

RD Přemyslovice, 2+1, 223 m2, veranda, zahrada 280.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD Dzbel, 5+1, 454 m2, vhodný k bydlení i rekreaci
800.000,-Kč
RD Winklerova, 4+kk, 363 m2, garáž, zahrádka 2.060.000,-Kč
RD Smržice, vícegenerační dům, momentálně dispozičně
2x2+1 a 1+1, ale možnost změny, dvůr, zahrada, po částečné
rekonstrukci, DOPORUČUJEME!!!!
1.660.000,-Kč
RD Vincencov, dvůr, zahrada, v započaté rekonstrukci, krásné
místo u lesa, k bydlení i rekreaci!
540.000,-Kč

PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY
O VÝMĚŘE 46 M2, 116 M2
prostory jsou po kompletní rekonstrukci
Cena pronájmu dohodou!!!
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
2) Zem.usedlost 7+1 v Rozstání - velký pozem.
1.560 tis.Kč
3) RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.290 tis.Kč
4) RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
5) Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
6) RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
7) 1+1 DR Resslova
500 tis.Kč
8) RD 2+kk Lidická, 298 m2
1.250 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+kk sídl.E.Beneše - po rekonstr., 6.100,- vč.ink.
1+kk Fügnerova - po rekonstr., 5.350 + ink.
2+1 Fügnerova - po rekonstr.
6 tis.+ 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+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
590 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 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
2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , 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
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Lidická, Plumlovská, Krasická, Domamyslice
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK
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PLUMLOV RD, 7+1, luxusní
rodinné sídlo na
výjmečném místě
s výhledem na Plumlovskou přehradu, zast. plocha 170m2, zahrada
1035m2.
CENA: 6.190.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina a
příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.190.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
HVOZD - RD 5+1,
po částečné rek.,
pozemek celk.
830m2, dvě koupelny, garáž, dva sklepy, prostorný dvůr.
CENA: 690.000Kč.
BEDIHOŠŤ - RD
s prodejnou 85m2,
sklad 60m2, v patře
BYT 2+kk, 85m2,
2
terasa 40m , vše po kompl. rekonstrukci,
pozemek 928m2. CENA: 3.800.000Kč.
PLUMLOV RD, 6+1, prostorný, po rekonstrukci, garáž, všechny
ing. sítě, i k podnikání, zast. plocha
280m2, zahrada 426m2.
CENA: 2.990.000Kč.

www.reality-domino.cz

Volejte: 739 322 895
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 B.Šmerala 86m2
1.000.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Kostelecká po rek.
11.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova
5.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
2+1 Dolní cihla
6.000Kč +ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 90m2
8.500Kč+el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

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

13. 2. 2014

DOPORUČUJEME

VYHRÁT
MŮŽETE
T
TŘEBA LE
BALÓNEM

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

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

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+kk, M.Pujmanové 490.000 Kč
* BYT 2,5+1, Okružní
690.000 Kč
* BYT 2+1, Dolní
780.000 Kč
* BYT 3+1, Holandská
990.000 Kč
* BYT 3+1, 81 m2
1.150.000 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
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, zrek.,Okružní 1.250.000 Kč
* BYT 2+1, zrek.,Okružní 1.450.000 Kč
* BYT 3+1, Šmeralova 1.040.000 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. kancelář 40m2 6.500/měs.
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byty 3+1 a větší, po rek. i pův.stav
* RD v PV a okolí
* Byty 1+1 a 2+1
* zahradu v PV a okolí
* chaty a pozemky do 25 km od PV
WWW.VNB-REALITY.CZ

Pronajmu garáž v Krasické ulici
v Prostějově. Tel.: 732 215 683
Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
kotelny) vhodná i jako sklad. Tel.:
602 532 316
Hledáme ke koupi RD v Prostějově,
spěchá. Za nabídky děkujeme. Tel.:
605 011 310 i SMS
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci.
Nájem 5 000 Kč. Tel.: 608 887 354
Koupím RD se zahrádkou v PV
nebo okolí do 20. km. RK nevolat!
722 539 880
Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel. 774 421 818
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice. 774 101 818
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

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

PRONAJMU zrekonstruovaný byt
3+1, Kostelecká ul., PV. 11 000 Kč
vč. ink./měs. 724 724 356

Hledám ke koupi byt v Pv, větší 2+1 nebo 3+1. RK nevolejte!
728 318 836

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013

Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966

Pronajmu nebytové prostory
na ul. Plumlovská vedle Úřadu
práce, po rekonstrukci. Tel.:
607 849 947

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
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658
Pronájem RD v Určicích, částečně
podsklepený s bytem 2+k s užitnou
plochou 60m2 (hostinecké zařízení).
Tel.: 603 832 796
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 2 tis). Tel. 775 011 885.
RK nevolat
Pronájem nebytových prostor vhodné na kanceláře 25m2 a 15m2, Určická ul. Plně funkční soc. zařízení,
vytápění, teplá voda. 737 924 952

Prodám RD v Pv, 4+1 a 2+1 s garáží. Vhodný pro bydlení i podnikání.
Tel.: 606 953 141
Hledáme pěkný byt 3+1 nebo
i větší, nejlépe po rekonstrukci, tel.:
774 409 430
Prodám pozemek v Plumlově,
944m2. Atraktivní místo s výhledem na Plumlovskou přehradu
a okolí. Cena 2 200 Kč/m2. Tel.:
774 983 849
Pron. byt 2+1, ul. Šlikova, cihla. po
rek. vl. měř., náj. 5 500 Kč + ink.
Tel.: 604 820 358
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko.
Tel: 602 570 658
Pronajmu garáž. Sladkovského ul.
Tel.: 732 619 482
Pronajmu byt 2+1, starší zástavba,
centrum města. Tel.: 603 204 749
Pronajmu velkou nadstandardní garáž 30 m2 na Okružní ul. uzavřený
objekt + elektrika. Tel.: 604 511 585
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897

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

Pronajmu garáž č.72 na Sídl. Svobody se sklepem na ovoce a zeleninu. Cena 1 200 Kč/měs. Tel.:
603 525 134

Pronajmu byt 2,5+1, Pv, Okružní.
Nájem 6 800 Kč vč. inkasa. 1 nájem
předem. T.: 723 364 576

Pronajmu podkrovní byt 1+1 ul.
Olomoucká, nezařízený. Nájem
4.200 Kč + ink. 777 205 014
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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
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REALITY

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

www.realitypolzer.cz

6GN

www.
vecernikpv
.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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FINANCE

PRODÁM

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

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

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

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.

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

Stěhování bez pomoci zákazníka
a
a vyklízecí služby. Rychle, levně..

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitostí. Splatnost až 15 let, nízké
splátky, bez prověřování registru.
Tel.: 775 439 282 nebo 607 048 621
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
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu
půjčku. Pracujeme pro více věřitelů
Volejte: 777 551 492
Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 911 761
Hotovostní půjčka 5 až 15 tisíc, vyplácení při podpisu smlouvy. Pracuji pro
jednoho věřitele. Tel.: 607 275 496
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů

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
Prodám konzumní brambory. Cena
12 Kč/kg. Tel.: 607 816 893
Prodejna Ivka, Plumlovská ul.
zahajuje doprodej kvalitní zimní obuvi (vysoké kozačky, nízká,
zdravotní na velmi problémové
nohy) s 30% slevou. U nás také
zakoupíte důchodky, kvalitní kožešinové papuče a pantofle, atd. Tel.:
603 445 601

Prodej palivového dříví. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
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Pro studenta gymnázia hledám
doučování češtiny, matematiky a
fyziky. Tel.: 602 792 729
Chcete vylepšit vaši angličtinu? Procvičte vaši řeč s rodilým
mluvčím. Lekce v příjemném
prostředí zábavnou formou. Tel.:
777 808 410
Přenechám zavedený bazar v Pv
včetně vybavení a zboží za odstupné 60 000 Kč. T.: 702 368 092

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je

v PÁTEK 14. února v 10.00 hodin

Hledám ke spolupráci spolehlivou
a samostatnou švadlenu na opravy
a úpravy oděvů. Tel.: 777 118 123

Pronajmeme tři pracovní místa pro
manikérky a dvě pracovní místa
pro kadeřnice. Pouze s vlastním
ŽL, nízké měsíční náklady. Tel.:
731 115 250

Michal Vaněk ZEDNICTVÍ - provádí
obkladačské práce, pokládku zámk.
dlažby, opravy komín. těles a práce
menšího rozsahu. Tel.: 606 317 530,
zednictvivanek@email.cz

Přijmeme šatnáře do X-baru. Směny
pá + so. Tel.: 777 757 280, 721 120 292

VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804

Přijmeme: telefonistyky, asistenty-ky, referenty-ky, obchodní zástupce, managera. Nabízíme výdělek
od 26 000 Kč/m. firemní vůz a benefity. Info na 731 979 998

Restaurace Bowling Palace přijme kuchaře. Info: 728 634 274

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
Dne 21. února – SEMMERING
1 denní lyž. zájezd CK Minitrans a Svaz lažařů. Inf. a přihl.:
776 671 104

SEZNÁMENÍ
Hledám pro svoji kamarádku vdovu, muže vyšší postavy, nekuřáka, ve věku 69-74 let k občasným
schůzkám, výletům, dovolené
apod. Tel.: 608 758 095

rubriku vzpomínky
najdete na straně 22
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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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Přijmeme kuchaře/kuchařku. Tel.:
777 729 149

Přijmeme barmanku na noční provoz
do zavedeného baru s diskotékou.
Provoz pá-so.
Tel.: 777 757 280, 721 120 292

OZNÁMENÍ

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Hledáme brigádníky na DPP na
pozici pracovník novinové služby,
podm. ŘP sk.B, prac. doba Po až So:
4.00-7.00 hod. Informace na tel. č.
731 132 452

Prodám obchodní vybavení prodejny s oděvy. T.: 777 304 260

Půjčka, kterou opravdu dostanete.
Tel.: 605 453 062

3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

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

Přenechám prodejnu s oděvy se zařízením na Palacké ulici č.9 v Olomouci (naproti zdravotní školy).
Tel.: 777 304 260

RŮZNÉ
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Koupím Haki lešení nebo trubkové.
Cena dle dohody. Tel.: 734 481 013

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953

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

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

Práce doma, výroba zvířátek. Jednoduchá činnost. Info za nadepsanou a ofrankovanou obálku + 1x
známku navíc. Josef Olejníček,
Podvalí 260, 751 01 Tovačov.
Přijmeme zámečníky na HP. Tel.:
582 393 995 Řehulka s.r.o. Ohrozim
Přijmu brigádnici na prodej satelitní
televize. 775 562 356

PRÁCI HLEDÁ
46 let, karosář hledá práci ve svém
oboru. T.: 737 624 364
Nemáte umístěné dítě v jeslích nebo
školce? Zdravotní sestra - asistent
pedagoga nabízí hlídání a výchovu
vašeho dítěte. Tel.: 777 066 157

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Koupím jakýkoliv starý motocykl
JAWA, ČZ, pionýr, moped, babetu,
vozík PAV nebo sajdu i nepojízdné
bez dokladů. Tel.: 608 878 066

Kominické práce a frézování zadehtovaných komínových průduchů 150 Kč/m. T.: 602 481 262
Zahrajeme na svatbě, plesu apod.
T.: 608 539 783
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu, 602 76 47 13
Nabízíme vyklízení domů, bytů,
pozůstalostí nebo menší stěhování
v Pv a okolí. Ceny nízké-dohodou.
Tel.: 702 368 092
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Nabízíme vyklízení, půd a sklepů.
Vykupujeme i starožitnosti. Tel.:
777 124 888
Stolařství Filouš, tel.: 605 905 087.
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, obkládání schodů. Provádíme i opravy
starožit. nábytku.
Renovace koupelnových van
akrylátovou vložkou.
Tel.:608 462 346

ČTENÁŘSKÁ
SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...
HRÁT
MŮŽETE VY
TŘEBA LET
BALÓNEM
nalistujte
stranu 21
PRO OBJEDNÁVKU
PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433,
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Pokračujeme! Velká soutěž je tady!

PROLEŤTE SE
BALÓNEM!
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás zkraje roku 2014 připravil VELKOU
KOUČTENÁŘSKOU
ČTENÁŘSKOU
SOUTĚŽ, čímž hodlá jak podpořit pozici nejčtenějšího regionálního periodika, tak přeát nějakou
devším ocenit věrné čtenáře a současně dát nejen všem předplatitelům možnost vyhrát
tu zajímavou a hodnotnou cenu. Na tři nejúspěšnějších a nejšťastnějších čeká velmi zajímavá
eden z vás
výhra. Jak jsme již v předminulém čísle prozradili, můžete se třeba proletět balónem. Jeden
ovolenou
u
poletí 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.

SAUNU SI UŽIJE ADOLF HOŘAVA Z PROSTĚJOVA
K.VKOÍLZO: VVyhrajte HODINU BOWLINGU a něco pro zkrášlení VELKÁ
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ má za sebou již druhé kolo, které bylo
3
Ve druhém kole čtenářské soutěže jste opět usilovali o body navíc a mohli jste tak být výhře o
něco blíže. Jinak tomu nebude ani v kole třetím, kde na vás čeká navíc BONUSOVÁ otázka,
která vás může dostat na přední výherní pozice.
Připomínáme, že soutěž je pro všechny čtenáře Večerníku, přičemž ti s předplatným mají bodové zvýhodnění.
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!

TŘI OTÁZKY PRO
3.
KOLO:
2

1

BONUSOVÁ OTÁZKA PRO 3. KOLO,
kde můžete získat až 4 body NAVÍC!

Jaký projekt právě probíhá v Prostějovském Večerníku?
a) ….ještě VĚTŠÍ Prostějovský Večerník s pohodou
b) Prostějovský Večerník V NOVÉM!

Ve třetím kole soutěže můžete vyhrát…
1. cena: balíček od salonu NAISY, poukázku na
bowling do BOWLING PALACE
a půlroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2. cena: balíček od salonu NAISY,
kniha s recepty dr. Oetker
3. cena: triko a polštář

1. místo - ADOLF HOŘAVA,
VOJÁČKOVO NÁM. 10, PROSTĚJOV
s 12 body, který vyhrává V.I.P. permanentní vstupenku na 10 hodin do páry/
sauny Městských lázní v Prostějově a 2 polštářky

1. V jakém roce bylo rozhodnuto, že
Mostkovice budou od Prostějova odděleny? e
vát
získá
a) 2002
b) 1990
c) 1950
Správné
body
odpovědi, ne2. Od jakého roku slouží stará radnice
bo třeba jen tipy
jako sídlo Muzea Prostějovska? te
vá
nám zasílejte na
získá
a) 1995
e-mailovou adresu:
b) 1850
souteze@vecernikpv.cz,
c) 2000
body
či telefonujte na 582 333 433. Svůj anketní
3.
Jakou vkládanou přílohu najdete každé
lístek můžete také donést přímo do redakce
pondělí v Prostějovském Večerníku?
v Olomoucké ulici, či jej poslat poštou na známou
váte
a) časopis Květy
získá
adresu. Čas na to máte do čtvrtku 13. února 2014. Jména
b) časopis Maminka
trojice výherců ze druhého dějství zveřejníme v příštím vydání,
c) TV pohoda
které vyjde v pondělí 17. února 2014.
bod

3

ještě úspěšnější něž kolo první. Všechny podmínky soutěže splnilo 152
soutěžících, z nichž se nám sešlo hned 30 správných odpovědí. A jak jistě
všichni víte, v každém z jednotlivých klání jsou volná pouze tři výherní
místa, načež tedy došlo k opětovnému slosování. Z osudí byli rukou šéfredaktora Petra Kozáka vylosováni….

2.místo - RICHARD BERG,
BRNĚNSKÁ 39, PROSTĚJOV
také s 12 body, který vyhrává balíček od salonu NAISY

3.místo - FRANTIŠEK SVOBODA,
SÍDL. SVOBODY 5/13, PROSTĚJOV
opět s 12 body, který vyhrává triko.

O 4. – 30. místo se podělili:
Miluše Hovorková * Rieger Horst * Pazdera Zdeněk * Oldřich Lošťák * Olga
Svobodová * Otakar Marek * Jedličková Zdeňka * Jindřich Stach * Věra
Vizzini * Lenka Szabó * Přecechtěl Jaromír * Batz František * Libor Buřt *
Jiří Vítek * Pavel Duda * Vinkler Pavel * Oldřich Dvořák * Danišová Božena
* Marie Procházková * Mackovi * Paul Jiří * Jana Nenálová * Kohoutová
Markéta * Vysloužilová Jana * Trnečková Lenka
Nevylosovaní soutěžící ovšem nemusí smutnit, body se vám počítají do
velkého hodnocení o hlavní ceny.

Správné řešení z 2. kola:
1. Který den vychází Prostějovský Večerník? c)pondělí
2. Od kterého roku je historické jádro města městskou památkovou zónou?
c) 1990
3. Kolik obyvatel žilo v Prostějově ke dni 1.1.2013? a) 44 330

Zatím půltucet stoprocentních

Průběžné pořadí po 2. kole s 24 body:
1. až 6. místo: Otakar Marek, Brněnská 36, Pv, Lenka Szabó, Mlýnská 38, Pv,
Libor Buřt, Určice 445, Jiří Vítek, Žeranovská 23, Pv, Marie Procházková,
Krasická 43, Pv, Mackovi, Sídl. Sport 793, Kostelec na Hané všichni 24 bodů.

Partneři čtenářské soutěže s Večerníkem

Vzpomínky, sport
VZPOMÍNKY

V našem srdci zůstaneš,
i když s námi nejsi dnes.

Dne 13. února 2014
uplynou 3 roky, co nás
navždy opustila naše drahá
maminka a babička
paní Emílie
HRABALOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
Jiřina a Dagmar s rodinami.

Dne 13. února 2014
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dnes, tj. 10. února 2014
by se dožila 66 let
paní

Dne 11. února 2014
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Hanáčkova.

Dne 7. února 2014
jsme vzpomenuli
6. výročí úmrtí
paní Boženy GREPLOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Ivo s rodinou

Kdo jste jí znali, vzpomeňte
s námi.
Manžel a zarmoucená
rodina.

Dne 5. února 2014
uplynulo 4. výročí úmrtí
paní Marty VAŘEKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcery a vnoučata

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál
Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.

Dne 12. února 2014
uplynou smutné 3 roky
od úmrtí naší drahé a všemi milované maminky
paní Boženky
ŠEVČÍKOVÉ.
Je to nejsmutnější den
v našem životě.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme
dcera Anička a syn
Beďa s rodinami.
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Dne 4. února 2014
jsme vzpomenuli 5. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka,
babička a kamarádka
paní Jiřina ZAJÍCOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

www..
vecernikpv.cz
.cz

Zlatá urna patří Ivančicím
Tovačov, Prostějov/jim - Šestice týmů složená z hráčů nad pětatřicet let se
v Tovačově na počátku ledna střetla v již jedenáctém ročníku turnaje v sálové
kopané O zlatou urnu pohřební služby Pavel Makový. Hrálo se každý s každým
na dvakrát deset minut a do posledního zápasu nebylo jasné, kdo si odveze cenné
trofeje. Klání odpískalo duo Lukáš Zbožínek, Laďa Snášel a vítězi se stali fotbalisté Ivančic před Olomoucí a Lobodicemi.
Konečné pořadí turnaje: 1. SEZU Ivančice 12 bodů, 2. BERNARD Olomouc
9 b., 3. Lobodice 8 b., 4. Březolupy 6 b., 5. Kojetín 6 b., 6. Tovačov 5 b.

Ti nejlepší. Turnaj O zlatou urnu se nejvíce vydařil ivančické sestavě.
Foto: Pavel Makový

V němčické hale „Suprovka“ se stále něco děje

Němčice nad Hanou/jo - Nová sportovní hala v Němčicích nad Hanou
„Suprovka“ jede naplno. Žáci místní základní školy využívají prostory nově otevřené haly v hodinách
tělesné výchovy, od pondělí do pátku se tu v odpoledních a večerních
hodinách konají tréninky sportovních oddílů, víkendy patří
turnajům ve futsalu, fotbalu, florbalu nebo tenisu. Stoupá také zájem
veřejnosti o squash, kdy návštěvníci
mimo jiné oceňují služby bezplatného zapůjčování squashových raket a míčků. Před vánočními svátky
pak doplnila nabídku sportovního
vyžití i nově vybavená posilovna.
V sobotu 11. ledna se v Suprovce
uskutečnil prvoligový turnaj starší
přípravky ve fotbalu a mezi soutěžními
týmy byly celky AC Sparta Praha, FC
Zbrojovka Brno, SK Sigma Olomouc,
AS Trenčín, FK Senice, 1.SC Znojmo
a pořádající 1.SK Prostějov.
Zcela zaplněná tribuna celý den jen
vřela a velké ovace diváků si všichni
zúčastnění užili i při vyhlašování
závěrečných výsledků. Ve finálovém

zápasu po zásluze vyhrál tým mladých
fotbalistů AC Sparta Praha, který ve
vyrovnaném zápasu porazil 1. SK
Prostějov, třetí místo obsadilo Znojmo.
O týden později se v hale uskutečnil
turnaj druholigových mužstev ve florbalu, který pořádal oddíl Sokola Ivanovice. Turnaje se kromě pořádajících
Ivanovic dále zúčastnily FATR
Dubňany, Florbal Kuřim, Panthers
Ratíškovice, Čechie Zastávka u Brna,
Florbal Sivice.
Následující neděle pak patřila v hale
mladým fotbalistům. Místní oddíl
FK Němčice nad Hanou připravil
turnaj mladších přípravek, kterého
se zúčastnilo sedm soutěžních oddílů
- TJ Sokol Čechovice, výběry 2004
a 2005 1.SK Prostějov, FC NESYT
Hodonín, Sigma Olomouc 2005, FK
Němčice, FK SAN-JV Šumperk.
Rodiče společně se svými dětmi
prožili den plný adrenalinu a nervozity, jak to všechno dopadne. Vyhrát
chtěli všichni, podařilo se to ale pouze
hráčům Šumperku. Druhé místo získal
1. SK Prostějov 2004 a třetí skončil
Hodonín.

Domácí naděje. Turnaje mladších přípravek se vedle další šestice týmů
zúčastnil i výběr FK Němčice nad Hanou.
Foto: Jana Oulehlová

Korfbal: Starší ani mladší žáci ještě neprohráli

Prostějov/jim - Výtečnou sezonu prožívají žákovské výběry prostějovských korfbalistů. Ti
starší vedeni Davidem Konečným vyhráli rovněž své sedmé a osmé střetnutí tohoto ligového
ročníku a se šestnácti body a skóre 111:25 vedou tabulku, velice podobně jsou na tom i jejich mladší kolegové. Výběr Martina Šnévajse
a Anety Lešanské již dokončil celou základní
část, na dvanáct vítězství v řadě navázal dalšími třemi dvoubodovými zisky z domácího
turnaje.
Páté kolo Ligy starších žáků pořádal právě prostějovský oddíl a domácího prostředí využil
k plnému počtu bodů. První výhra přišla bez boje,
protože KC Šenov nedorazil a Severomoravané
tak prohráli bez boje, Brno pak s domácími hráči
nedokázalo držet krok a tým SK RG zvítězil vysoko 20:2.
„Pro zápas jsme byli jasným favoritem, vždyť šest
hráčů základní sestavy jsou členy reprezentačního
výběru U16 a někteří i U19. Tato šestice je pak
doplněná dvěma mladšími žáky, kteří jsou ve své
věkové kategorii tuto sezónu dosud bez porážky,“
připustil kouč David Konečný, že body proti Brňanům byly tak trochu povinností.
Domácím se podařilo hned z prvních dvou útoků
dvakrát skórovat a tím se družstvo uklidnilo. Pak
sice nedokázalo využít několika vyložených šancí včetně dvou penalt, o výsledek se ale obávat
nemuselo, protože Jihomoravané za celý první
poločas neskórovali. „Naštěstí soupeř byl v útoku bezzubý. Poté se rozjel náš střelecký koncert
a skóre na naší straně utěšeně narůstalo. Jediné
dva koše soupeře zaznamenala nejlepší hráčka
soupeře Vendy Jemelíková, která je také ve výběru U16,“ poznamenal Konečný.
Celkově mu udělalo radost, že si zkušení hráči
příjemně zahráli a zastříleli. „Ale ještě větší radost
je sledovat naše dvanáctileté kluky a holky, kteří
i proti o tři roky starším hráčům dovedou díky své
korfbalové šikovnosti zakončit a skórovat. Bylo
super i to, že jsme měli možnost si odehrát navíc
i jedno přátelské utkání s KK Brno, ke kterému
za nás nastoupili téměř jen hráči kategorie mladších žáků a nezklamali. Byl to pro ně výborný
trénink,“ potěšilo domácího kouče, jenž si tak vynahradil nesehraný duel s Šenovem.

ÁT
MŮŽETE VYHR
TŘEBA LET
BALÓNEM

Ve druhém utkání čekal na domácí těžší oříšek – aktuálně čtvrté České Budějovice. Jihočechům navíc
patřil úvod, rychlou střelou z větší vzdálenosti otevřeli
Sestava a koše Prostějova: Havlová 7, Křížková 1, skóre a asi po pěti minutách přidali další koš a vedli 2:0.
Štefák 2, Ošťádal 2 - Francová 4, K. Lorencová, Šnajdr „Takový náskok může být v této kategorii rozhodující,
4, Podhorný. Střídali: Valenta, Buriánek, N. Lorencová, prostějovští ‚mlži‘ však nesklopili hlavy. Po bojovném
Krčová.Trenér: David Konečný.
výkonu do poločasu alespoň jednou skórovali a po střídání stran jsme ihned vyrovnali,“ potěšilo Lešanskou.
Tabulka Ligy starších žáků:
Budějovice se však vzápětí opět dostaly do vedení
1. Prostějov
j
8 8 0 0 111:25 16 a tato přetahovaná pokračovala až do stavu 4:4. To se
2. Sokol Č Budějovice 8 7 1 0 59:33 15 nám konečně podařilo jít do vedení a tento náskok jsme
pojistili dalším košem asi dvě minuty před koncem.
3. Kolín
10 6 0 4 74:69 12 Soupeř už nenašel dostatek sil a tak jsme mohli slavit
4. Brno-Nový Lískovec 10 5 1 4 86:60 11
další cenné vítězství,“ ohlížela se prostějovská trenér5. Respo Kutná H.
7 5 0 2 68:45 10 ka za vybojovaným vítězstvím a pojištěním prvního
6. Brno
10 5 0 5 63:79 10 místa.
Místo zkontumovaného zápasu s Kutnou Horou pak
7. Náchod
10 2 1 7 72:103 5
domácí hráči na závěr odehráli ještě přátelský zápas
8. Modří Sloni Znojmo
j
9 0 2 7 45:123 2
proti KK Brno, aby si zahráli všichni členové soupisky.
9. ZŠ Šenov
10 0 1 9 38:79 1
Tento zápas skončil remízou.

SK RG Prostějov
- KK Brno 20:2 (11:0)

Ve druhé polovině ledna pokračovala liga mladších žáků
posledním turnajem základní části. Pořadatelem byl
poprvé Prostějov, na Hanou se dále sjeli výběry Brna
a Českých Budějovic, naopak chyběl tým Kutné Hory.
Vedoucí tým tabulky se tak premiérově v aktuálním ročníku mohl předvést před vlastním publikem a i přes mírnou nervozitu některých hráčů oba zápasy vyhrál. Udržel
si tak neporazitelnost, s níž vstoupí do nadstavby.
„V prvním zápase nás čekal papírově slabší soupeř
z Brna, který se však každým kolem zlepšuje, a proto
jsme ho nechtěli podcenit,“zdůvodnila trenérka Aneta Lešanská nasazení nejsilnější sestavy. A tento tah
se prostějovskému realizačnímu týmu vyplatil, byla
z toho výhra. „I přes nervózní začátek a spoustu zkažených přihrávek jsme soupeře přehráli pestrou hrou
a přesným zakončením zejména chlapecké části týmu,“
popsala ve stručnosti dění na hřišti, jež vedlo k celkem
sedmi nastříleným košům.

SK RG Prostějov
- KK Brno 7:1 (5:1)
Sestava a koše Prostějova: Barča Krčová (Eliška
Horká), Majda Májková, Vojta Ošťádal (František
Valenta), Kuba Podhorný 3, Kačka Foretová, Nikča
Lorencová 1, Pepa Valenta 1, Tom Buriánek 2 (Martin
Dušek). Trenéři: Martin Šnévajs a Aneta Lešanská.

SK RG Prostějov
- KCC Sokol
České Budějovice 6:4 (1:2)
Sestava a koše Prostějova: Barča Krčová, Majda
Májková, Vojta Ošťádal 2, Kuba Podhorný 1, Kačka
Foretová, Nikča Lorencová 1 (Eliška Horká 1), Tom
Buriánek (František Valenta), Pepa Valenta 1. Trenéři:
Martin Šnévajs a Aneta Lešanská.

Korfbalová liga mladších žáků:
1. Prostějov
j
15 15 0 0 108:37 30
2. Šenov
15 12 0 3 79:37 24
3. Kutná Hora „A“
15 10 1 4 141:58 21
4. Sokol Č. Budějovice 15 8 0 7 75:86 16
5. Brno-N.Lískovec 15 7 0 8 86:84 14
6. Kolín
15 3 1 11 49:84 7
7. Kutná Hora „B“
15 3 0 1240:118 6
8. Brno
15 1 0 1432:106 2

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

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Mladší žáci Pivína vládli v Nezamyslicích

Nezamyslice, Prostějov/jim Šestice výběrů složená z mladších
žáků narozených povětšinou
v roce 2001si dala na počátku února dostaveníčko v nezamyslické
hale. Turnaji hranému systémem
každý s každým kralovali hráči
pivínského Sokola, kteří za pět utkání ani jednou neprohráli a inkasovali pouze jednu branku. Mimo
to navíc ovládli také individuální
hodnocení v podobě nejlepšího
střelce i gólmana.
Pivínští mladíci, jejichž tým tvoří
i několik fotbalistek, si postupně
poradili s Otaslavicemi, Brodkem
u Konice, o rok mladším výběrem
1.SK Prostějov i Určicemi, jedinou
ztrátu zaznamenali při bezbrankové
remíze s Brodkem u Prostějova.
Pěti přesnými zásahy k celkovému
prvenství přispěl i nejlepší kanonýr
klání Stanislav Vrba.
Druhé místo připadlo prostějovskému ‘eskáčku’. To kromě
porážky 0:5 s Pivínem ani jednou
nezaváhalo a soupeřům nasázelo
celkem sedmnáct branek. Díky tomu
se stalo nejlépe útočícím družstvem.
Pomyslný bronz si vysoutěžili fot-

skóre přisoudil páté místo Brodku
u Konice, na Otaslavice tak zbyla
šestá pozice.

Vítězové. Mladší žáci Pivína brali v Nezamyslicích i s dívčí pomocí pohár pro
vítěze.
Foto: OFS Prostějov
balisté Brodku u Prostějova. Ti zvládli těsné souboje s Otaslavicemi
i Určicemi, poradili si i se jmenovcem z Konicka a částečně uspěli i proti
vedoucímu duu. S Pivínem z toho
byla již zmíněná bezbranková remíza,
s 1.SK Prostějov prohra 1:3.
Určičtí si zajistili čtvrtou pozici
výhrou nad závěrečnou dvojicí, ta
se pak mezi sebou rozešla nerozhodným výsledkem 2:2. Lepší poměr

Výsledky turnaje:
Pivín - Otaslavice 5:1, 1.SK Prostějov - Určice 1:0, Otaslavice - Brodek
u Prostějova 1:2, Brodek u Konice
- Pivín 0:3, Určice - Otaslavice 3:2,
1.SK Prostějov - Brodek u Konice
3:1, Brodek u Prostějova - Určice 3:1,
1.SK Prostějov -Otaslavice 10:1, Pivín - Brodek u Prostějova 0:0, Brodek
u Konice - Určice 2:3, Pivín - 1.SK
Prostějov 5:0, Otaslavice - Brodek u
Konice 2:2, 1.SKProstějov - Brodek
u Prostějova 3:1, Určice - Pivín 0:2,
Brodek u Konice - Brodek u Prostějova 0:4.

Konečná tabulka:
1. TJ Sokol v Pivíně
5 4
1 0 15:1
2. 1.SK Prostějov 2002
5 4
0 1 17:8
3. TJ Sokol Brodek u Prostějova 5 3
1 1 10:5
4. TJ Sokol Určice
5 2
0 3 7:10
5. TJ Jiskra Brodek u Konice
5 0
1 4 5:15
6. TJ Sokol Otaslavice
5 0
1 4 7:22
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Stanislav Vrba (TJ Sokol v Pivíně) 5 branek
Nejlepší brankář: Aleš Kvapil (TJ Sokol v Pivíně)

13
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6
1
1

Sport

Fotbalisté 1.SK Prostějov mají za sebou soustředění v Ústí nad Orlicí

„Hráči to odmakali,“ konstatoval František Jura
Ústí nad Orlicí/tok - Ve středu
5. února ráno dorazili fotbalisté
1. SK Prostějov do místa zimního soustředění, které bylo stejné
jako to letní. Ano, „eskáčko“
se i tentokrát vypravilo do Ústí
nad Orlicí. Hráči se rychle nastěhovali do známých pokojů
Sporthotelu Tichá Orlice, aby
prakticky záhy už spěchali na
dopolední trénink. „Bylo to docela náročné, z autobusu jsme
byli nějak ztuhlí, takže jsme se
museli hodně rozhýbávat,“ poznamenal k úvodu programu
Martin Hirsch, krajní záložník
třetiligového týmu.
Jak zmiňujeme v našich reportážích, hlavním účelem pobytu
v Ústí nad Orlicí byla kondiční
stránka. Došlo ale i na herní testy.
Přestože ten druhý výsledkově
nedopadl zcela podle představ,
trenérské velení 1.SK Prostějov
bylo se získanou dávkou natrénovanosti spokojeno. Co je trápilo,
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Makali všichni. Pot ze sebe na soustředění vydával kompletně
celý tým, jeho největší hvězda Lukáš Zelenka nebyl výjimkou. „Ještě tak, kdyby byli všichni zdraví," podotkl kouč. Foto: Tomáš Kaláb
byl zdravotní stav řady hráčů...
„Nejdůležitější pro nás trenéry
je především práce konkrétního
hráče během tréninků,“ zdůraznil pro Večerník hlavní přínos
soustředění trenér František Jura.
„K tréninkům jste všichni přistupovali zodpovědně, svědomitě jste

je odpracovali, a díky tomu jsme
se v herní přípravě posunuli o kus
dopředu. Za to všem patří dík,“
pochválil Jura své svěřence na
závěrečné poradě, která se konala
v sobotu před přátelákem s Letohradem. „Co mě pochopitelně radost nedělá, je vysoký počet hráčů

na marodce,“ dodal pro Večerník.
Využili jsme příležitosti a zeptali
se prostějovského kouče, jak dopadly lednové zdravotní testy na
Sportovní klinice Agel. „Výsledky byly každopádně pro nás, jako
realizační tým, velkým přínosem.
V několika případech nedopadly
tak, jak jsme očekávali. Někteří
hráči půjdou na kontrolní vyšetření: Potřebná opatření byla
součástí individuálních pohovorů, které jsme s hráči tady v Ústí
vedli. Na podzim počítáme s opakovanými testy, abychom viděli
posun v čase,“ komentoval toto
téma Jura.
A kdo dopadl nejlépe? „Úplně
nejlíp na tom byl Milan Machálek, ten své dispozice zatím uplatňuje na hostování ve Vyškově.
Jinak z našich hráčů měli nejlepší
výsledky Tomáš Machálek, Tomáš Mazouch a Pavel Hloch,“
prozradil „premianty“ týmu
František Jura.

Naskočí Šafářová do dohrávky Fed Cupu?

Sevilla/lv - Celá řada překážek se postavila do cesty českým
tenistkám, které se o uplynulém víkendu pustily do boje ve
čtvrtfinále Fed Cupu. Jak jistě víte, do španělské Sevilly vůbec
neodcestovala nemocná Petra Kvitová, v dějišti utkání se pak
nachladila další prostějovská hráčka Lucie Šafářová! A proto
musely do úvodních dvouher nastoupit Barbora Záhlavová-Strýcová a Klára Zakopalová. Ani to nebylo vše...
Utkání se kvůli dešti několikrát příjemné. Něco takového by se
přerušovalo a v průběhu dvou dnů nemělo stávat,“ posteskl si nese dohrála jediná dvouhra. Čes- hrající kapitán českého družstva
ká republika prohrává 0:1, když Petr Pála. Hrát v únoru pod
Záhlavová-Strýcová podlehla širým nebem na kurtu, kde
Carle Suaézové 1:6, 4:6. Střet- není umělé osvětlení, nebyl
nutí Zakopalové s Marií-Terezou zkrátka dobrý nápad. MeziTorrovou bylo přerušeno za stavu národní tenisová federace ITF
6:3, 2:0 pro českou tenistku. Celé povolila Španělům pořádat
utkání se bude dohrávat dnes, tj. zápas v malém areálu Blas
Infante, což byla chyba. Prov pondělí 10. února.
„Pro všechny je to hodně ne- dloužení programu je vzhledem

k termínové kolizi s turnajem
WTA v katarském Dauhá, kam
jsou přihlášeny Klára Zakopalová, Lucie Šafářová i Španělka Suarézová, velký problém.
„Celý tým je ze všeho hodně
zklamaný. Nikomu se nelíbí, že
pořadatelé nepřipravili žádnou
náhradní variantu,“ uvedl Pála.
Deštivé počasí má jedinou výhodu. Není vyloučeno, že do utkání
ještě naskočí Lucie Šafářová,
která se pilně uzdravuje. „Všichni
v to doufáme. Uvidíme těsně před
začátkem dohrávky,“ prohlásil
nehrající kapitán českého výběru.
Výsledek najdete na našich
internetových stránkách
www.vecernikpv.cz!

Lukáš Krajíček potrénoval v Prostějově

Na úvod přišlo první vítězství v přípravě

Ústí nad Orlicí/tok – Jelikož
počátek soustředění se stejně
jako v létě neobešel bez zdravotních komplikací, měl generální
sportovní manažer a hlavní trenér prostějovského „eskáčka“
František Jura se sestavou pro
první zápas v rámci soustředění jisté problémy. U Fládra se
totiž projevila namožená třísla
z předchozí přípravy v Orlové,
drobné problémy měl i Krč,
který ovšem poločas odehrál.
Naopak v 55. minutě raději po
ostrém zákroku odstoupil Rus,
protože se mu opět ozvalo léčené koleno... I přes tyto zdravotní
neduhy podal tým Prostějova
velmi solidní výkon, který nakonec stačil na první „zimní“
výhru.
Samotné utkání s domácí Jiskrou
Ústí nad Orlicí tak bylo vítanou
příležitostí vyzkoušet některé další taktické varianty. Na pravém
beku se objevil Martin Hirsch.
„Je to asi šest let, co jsem naposled hrál obránce,“ usmál se hráč,
před nímž na pravém kraji zálohy operoval Tomáš Mazouch,
na levém zase Tomáš Machálek
a v útoku to bok po boku zkoušela dvojice Zatloukal – Jirouš.
„Hrál jsem víc ofenzivního
obránce, jak jsem normálně

zvyklý,“ konstatoval krajní univerzál po zápase. V první půli
v zápalu hry několikrát „vyměnil“ pozici s Mazouchem, načež
ve druhé pětačtyřicetiminutovce
hrál už na svém obvyklém místě
levého záložníka. „Do poločasu
jsme přece jen díky Zelenkovi
rozehrávali přesněji, po přestávce
byla celá záloha běhavější, hru
rozhýbal hlavně Petržela,“ hodnotil Hirsch základní rozdíl mezi
oběma poločasy.
Po chybě domácího obránce
Felgra se hned v 6. minutě prosadila právě nová posila 1.SK
Martin Jirouš, který z levé strany
vstřelil první gól v prostějovském
dresu – 0:1. Už o deset minut
později mohlo být vedení výraznější, když na gólmana šel sám
Zatloukal, ale strážce domácí
svatyně nepřelstil. Domácí se
prosazovali především ze standardních situací, přičemž velmi
aktivní byl především nejlepší
hráč Jiskry Vaňous, avšak vážnější ohrožení Burešovi nehrozilo.
A jelikož ani Prostějovští nedotáhli žádnou z akcí do finálního
konce, skončila první půle za jednobrankového vedení 1.SK.
Do druhého poločasu vyměnil
trenér Jura hned šest hráčů. Navíc nastala zajímavá situace, kdy

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
1. SK Prostějov

0:2
(0:1)

Branky: 6. Jirouš, 76. Felgr vlastní. Žlutá karta: Studený

Sestava 1. SK Prostějov:
1. poločas: Bureš - Hirsch, Pavlík, Hloch, Pančochář - Mazouch, Soušek, Zelenka, Machálek - Zatloukal, Jirouš.
2. poločas: Kofroň - Krejčíř, Pavlík, P. Hloch, Rus (55. M.
Hloch) - Mazouch, Studený, Petržela, Hirsch - Krč, Jirouš.
Trenéři: František Jura a Roman Popelka

v důsledku akutního nedostatku
brankářů na domácí straně odchytal druhý poločas v bráně
Jiskry Ústí nad Orlicí Tomáš
Bureš. Zatímco v prvním poločase chytil nejméně dvě dobré
šance domácích, teď Ústeckým
pomohl vychytáním pokusů Petržely, Mazoucha či Studeného.
Ani Kofroň na druhé straně ne-

zahálel. A tak nakonec rozhodla
přece jen obtížnější komunikace
Bureše s domácími zadáky, když
Felgr si smolně vstřelil vlastní
gól, což se mu běžně nestává,
jak poznamenala po zápase
domácí lavička... - 0:2! Každopádně triumf prostějovský výběr
potěšil, byl totiž vůbec prvním
v této zimní přípravě.

Doma. Jediný prostějovský olympionik Lukáš Krajíček finalizoval svou přípravu na hokejový turnaj na
ploše Víceúčelové haly-ZS.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim - Po boku prostějovských Jestřábů se na počátku uplynulého týdne proháněl
i jediný regionální olympionik
pro Lukáš Krajíček. Třicetiletý obránce se sice po návratu
z Běloruska potýkal s nachlazením, to však po několika
dnech ustoupilo a čas zbývající
do čtvrtečního odletu do Soči

si kromě odpočinku s rodinou
a přáteli zpestřil i navlečením
žlutého dresu a tréninky po
boku místního hokejového
„A“-týmu.
„Cítím se dobře. Měl jsem teď
několik dní volna, ale každým
dnem se to lepší. Znám tu spoustu kluků, bylo super je po dlouhé
době vidět. Být s nimi na ledě je

vždy příjemné,“ podělil se o své
dojmy krátce po skončení úterního tréninku.
Jeho současný klub je v letošní sezoně KHL daleko od bran
postupu do vyřazovací části,
nebránil by se tak Krajíček prodloužení ročníku v barvách Jestřábů? „Bylo by super zahrát si
za Prostějov, ale sezona je dost
dlouhá, takže se těším na volno,“
usmíval se reprezentační bek, jehož čeká olympijský debut.
Česká nominace je podle něj
dobrá, zamrzelo ho ale zranění
Vladimíra Sobotky, jenž kvůli
zlomenině čéšky přišel na poslední chvíli o účast na „Hrách“.
„Máme silný útok, dobré gólmany a obrana také bude kvalitní. Tyto turnaje jsou ale hodně nevyzpytatelné,“ upozornil
Krajíček na fakt, že mezi kandidáty na medaile patří i dalších
pět šest celků.

František JURA - 1. SK Prostějov:

„Utkání svůj účel splnilo. Byly tam některé lepší pasáže, na kterých můžeme stavět. Kromě Hirsche jsme chtěli také vyzkoušet na postu defenzivního záložníka Studeného, tyto varianty ještě vyhodnotíme. Musíme
zapracovat na finální přihrávce do malého vápna nebo na přední tyč,
které chodily přímo na brankáře.“

Závěrečnou prověrku ovlivnila marodka,
tým s Letohradem padl
Ústí nad Orlicí/tok - Na samotný závěr zimního soustředění
v Ústí nad Orlicí sehráli fotbalisté 1. SK Prostějov další
ze série přípravných utkání,
tentokrát proti diviznímu Letohradu. V podstatně lepších
klimatických podmínkách byli
herně lepším týmem, avšak
soupeř rozhodl o výsledku a
svém vítězství povedenou technickou střelou po hodině hry.
V průběhu týdne marodka týmu
stále narůstala, takže v sobotu
8. února bylo stoprocentně fit
pouze třináct hráčů, což trenéru
Jurovi neskýtalo příliš možností k experimentování. Oba
brankáři odchytali po poločase,
přičemž až na jednu výjimku
odehráli hráči v poli v podstatě celých devadesát minut, což
bylo v závěru zápasu po náročném týdnu docela znát.
Naopak úvod střetnutí jasně
ukazoval výkonnostní rozdíl
mezi oběma celky. Prvních pět
minut se Letohrad prakticky
nedostal přes polovinu hřiště,

výborná první desetiminutovku
byla zakončena nebezpečnou
Pavlíkovou střelou, kterou brankář soupeře s obtížemi kryl. Poté
výrazný tlak povolil a hrálo se
především mezi oběma šestnáctkami. Asi nejblíže gólu byl
po půlhodině hry prostějovský
Jirouš, který hlavičkoval do
břevna, odražený míč vracel do
brány Krč, ale brankář Letohradu byl na místě. Těsně před pauzou zaujala ještě Pančochářova
křížná střela, která těsně minula
pravou tyč letohradské svatyně.
Po obrátce tempo zápasu znatelně opadalo, a ke slovu se dostal
také divizní soupeř. Střídající
Kofroň byl ale při prvotních příležitostech na místě. Po hodině
hry ovšem nedosáhl na technickou střelu devatenáctiletého
Kabourka, který trefil horní roh
jeho branky. Tři minuty před
koncem měl ještě na kopačce
vyrovnání Jirouš, jeho střela ale
opět mířila mimo tři tyče.
Na levém okraji zálohy nastoupil
Aleš Krč, jak se na této pozici cí-

1:0

FK OEZ Letohrad
1. SK Prostějov

(0:0)

Branka: 62. Kabourek. Žlutá karta: Krejčíř (Pv)

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš (46. Kofroň) - Krejčíř (78. Hirsch), Pavlík, Hloch, Pančochář
- Mazouch, Soušek, Zelenka (50. Studený), Krč - Zatloukal, Jirouš.
Trenéři: František Jura a Roman Popelka.

til se jej
j j Večerník
V č ík zeptal
t l na kkontil,
ci utkání? „Není to úplně moje
parketa, nejlíp se samozřejmě cítím na hrotu,“ přiznal. Na nic se
však nevymlouval. „Každý hráč
se ale musí vyrovnat s postem,
který mu určí trenér, což jsem
se snažil naplnit. Nemám úplně
zautomatizovanou defenzívu,

t je
j ještě
j ště třeba
tř b zapracovat.t
na tom
Jinak si myslím, že taktické pokyny jsme jako tým plnili dobře,
v závěru ale už všem docházely
síly.“
Tuto sobotu jedou prostějovští
fotbalisté k dalšímu přátelskému utkání na půdu druholigového Třince.

Roman POPELKA - 1.SK Prostějov:

„Byli jsme limitovaní počtem hráčů, i tak si ale myslím, že utkání po
herní stránce svůj účel splnilo. V poslední fázi soustředění jsme pilovali
především rozehrávku od vlastní brány a následný přechod do útoku,
což jsme si prověřili v praktickém zápase. Jinak se budu zase opakovat s
problematickou finální fází, kdy jsme nezužitkovali vypracované příležitosti, ale to v dnešním kontextu nebylo to nejpodstatnější.“

V kolektivu. Lukáš Krajíček absolvoval několik tréninků po boků
Jestřábů, ti tak od něj mohli mnohé odkoukat. Foto: Jiří Možný

Určice i se Škodou vyzrály na Kojetín
Chropyně, Prostějov/jim Další nepříjemnost při skládání sestavy musí řešit kouč fotbalových Určic Evžen Kučera.
Po odchodech Ivo Zbožínka
s Alešem Rusem a zranění
Michala Skopalíka je mimo
hru i Michal Ján, jenž musí
na operaci. Dobrou zprávou
je pro něj naopak projev kmenového hráče Uničova Filipa
Škody, jenž si při premiéře
proti Kojetínu plnil defenzivní
povinnosti a navíc se postaral i
o jednu vstřelenou branku.
„V tomto duelu jsme již chtěli
zkoušet i něco taktického, zejména bránění a přechod do
útoku. Stále ovšem tvoříme
mužstvo a musíme improvizovat, z podzimní obranné pětice
nám zůstal jen David Javořík,“
posteskl si Kučera s tím, že
Ján musí na operaci menisku
a k dispozici bude asi až v
květnu, u Skopalíka se pak vů-

TJ Sokol Určice
FK Slavoj Kojetín

2:1

Branky Určic: Škoda, Svozil.

Sestava Určic:
Nejezchleb - Javořík, Vaněk, Škoda, Hochman - T. Zapletal,
Bednář, Haluza, Svozil, Schön - Los. Střídali: P. Zapletal, Halouzka, Petrásek, Pekař. Trenér: Evžen Kučera.

bec nedá odhadnout, kdy bude
moci začít s přípravou.
Do zadní čtveřice se tak společně s
Radimem Vaňkem přesunul i Patrik Hochman, poprvé pak navlékl
určický dres Filip Škoda. „Splnili
očekávání a hráli dobře. Musíme
ale přidat na důrazu a rychlosti. Co
se Filipa týče, udělal slušný dojem.
Dal gól, v hlavičkách je prospěšný
podobně jako Zbožínek, chce to
ale potrénovat, protože poslední
dva roky hrál ve Zlatých Horách,“

věří v úspěšné složení defenzivy.
Relativně spokojen byl Kučera
i s hrou směrem dopředu, na
gólovky vyhráli jeho hráči 7:3.
„Máme tam hodně kluků z nižších
soutěží, musí si zvykat na jinou
rychlost hry i náš styl. Celkově
jsem ale se vším spokojen, nyní
mě trápí pouze zranění v obraně,“
poznamenal lodivod Určic s tím,
že základem je nyní složení obrany, a proto se více soustředí na doplnění defenzivy.

Martin Jirouš: „Obecně se každý hráč snaží hlavně přežít“
Ú nad Orlicí - V předposlední
Ústí
den zimního soustředění v Ústí
nad Orlicí konečně vysvitlo sluníčko, takže dopolední trénink absolvoval tým za ideálních, téměř
jarních
podmínek. Kromě kondiční
j
přípravy
se trenérské duo zaměřilo na
příp
taktické
taktic varianty rychlého přechodu do
útoku. Při poledním odpočinku Večerník
útoku
navštívil Martina Jirouše, abych jej požánavšt
dal o první dojmy nejen z končícího souFoto: T.Kaláb středě
středění, ale i působení v 1.SK Prostějov.

Tomáš Kaláb
Za dobu své kariéry
jste absolvoval spoustu zimních soustředění
v různých klubech, jak se
vám líbí tady v Ústí nad Orlicí?
„Je pravda, že už jsem toho
prošel celkem dost, ale ta soustředění jsou ve své podstatě
podobná. Tady máme vše,
co potřebujeme, to znamená
slušné hřiště pro trénink, posilovnu, zázemí pro regenera-

ci, dobrou stravu. Navíc jsme
sehráli dva přípravné zápasy,
kde si můžeme vyzkoušet různé herní varianty.“
Kde jste byl v zahraničí nejdál?
„V počátcích mého angažmá
v mužském fotbale jsme jezdili
hodně na Kypr, teď je v módě
spíše Turecko a se Spartou
jsem byl ve Španělsku. Vždy
jde o to uniknout z české zimy
do středomořského tepla. Je to
přece jen příjemnější i na psychiku, když se člověk probudí

do slunečného rána, je teplo
a ve chvílích volna se můžete
vykoupat v moři.“
Jak dlouho prvoligová
soustředění trvají?
„Obvyklá doba je deset dnů,
i když někdy se stává, je-li doma obzvláště mrazivo,
že se pobyt protáhne na dva
týdny. Přiznávám, že to už je
přece jen dlouho, nejde jen
o fyzickou únavu, ale na někoho už po takové době může
začít působit pověstná ´ponorková nemoc´“.

Ve srovnání s tím je
pětidenní soustředění
asi dost krátké?
„Samozřejmě, že je všechno víc nahuštěno, tím pádem
i fyzicky náročnější. Obecně se každý hráč snaží tato
soustředění hlavně ´přežít´,
co nejvíc natrénovat, aby byl
stoprocentně připraven na
nadcházející sezónu. Rozdíl je
třeba v režimu po přátelském
utkání, kdy je při delším pobytu následující den víc zaměřen
na regeneraci.“

O soupeře k přátelským utkáním asi
není na kempech nouze?
„Lokality jsou většinou vytipované více mužstvy, těch
mající odpovídající zázemí je
zase svým způsobem omezený okruh. Nejdelší dobu jsou
tyto rezorty využívané třeba ruskými týmy, které mají
doma dlouhou zimu. S těmi
jsme se například se Spartou
potkávali ve Španělsku vcelku
pravidelně. Jinak to byla taková všechochuť.“

Fotbal Extra – 9. díl
Zimní fotbalová přestávka již nakročila do své druhé poloviny a regionální mužstva se stále více probouzejí ze zimního
spánku a zahajují přípravu na zbytek ročníku. Stejně tak se
posouvá vpřed i seriál Prostějovského Večerníku ohlížející
se za podzimním děním na zelených trávnících. Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci mají před sebou stále ještě necelé
dva měsíce pauzy, 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 a trojici Klenovice na Hané,
Čechovice a Hanou Prostějov v I.A třídě. Před týdnem nastal
čas nahlédnout do I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu, v čemž pokračujeme i nyní. Po trojici nejlepších se dostává i na Kostelec na Hané, Mostkovice, Plumlov,
Nezamyslice a Hvozd, na úvodních patnáct kol vzpomíná
i podzimní lipovská posila Martin Dostál. Příští týden náš seriál kvůli startu jarní části házenkářské druhé ligy přerušíme,
poté již nastane čas na soutěže pořádané Okresním fotbalovým svazem Prostějov. Čechovice a Hanou Prostějov
v I.A třídě. Před týdnem nastal čas nahlédnout do I.B třídy
Olomouckého krajského fotbalového svazu, v čemž pokračujestějov v I.A třídě. Před týdnem nastal čas nahlédnout
do I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu,
v čemž pokračujeme i nyní. Po trojici nejlepších se dostává
i na Kostelec na Hané, Mostkovice, Plumlov, Nezamyslice.
Čechovice a Hanou Prostějov v I.A třídě. Před týdnem nastal.
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

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

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

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

4
5
3

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

P
5
5
6
6
5
7
6
6
6
6
7
7 4
1 9
2 10

S
32:21
29:21
45:33
22:24
25:17
23:30
31:26
33:30
30:27
24:34
23:22
21:21
13:29
23:39

+/B
28 (4)
26 (2)
25 (4)
25 (4)
22 (-2)
22 (-2)
21 (0)
21 (0)
21 (0)
21 (-3)
20 (-1)
19 (-5)
16 (-8)
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
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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

Novinky z I.B třídy

aneb přestupová škatulata

Svozil odmítl divizi a bude asistentem

Jaroslav Svozil starší a Jaroslav Svozil mladší utvoří v jarní
části trenérský tandem pivínského Sokola. Třicetiletý kapitán sice
dostal několik nabídek z moravské divize a z rakouských soutěží, rozhodl se ale v týmu zůstat a nově bude svému otci asistovat.
„Jarda zůstává a snad ho udržíme nastálo. Bude to má prodloužená
ruka na hřišti, navíc nemohu být na všech trénincích,“ vysvětlil
pro Večerník zkušený a úspěšný kouč, co si od tohoto tahu slibuje.
Svou roli v tom hraje i fakt, že Svozil mladší prošel vyššími soutěžemi a nabíral tak dostatek zkušeností. „Má něco odehraného,
trénoval pod Bittengelem, Šimurkou, Machálkem. Už teď to s ním
dost konzultuji, já jsem takový samouk. Pouze v Opavě jsem zažil
Paličku a Hapala,“ zmínil Svozil starší.

Do Kostelce na Hané se vrací Konečný,

Plumlov se nemění

Jedinou změnu zatím doznal kádr kosteleckých fotbalistů. Z hostování v okresním přeboru se do aktuálně pátého týmu „A“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS vrací Petr Konečný, jenž strávil dosavadní část sezony v Sokolu Přemyslovice. A podle kouče mužstva
Petra Waltera nelze žádné další přesuny v sestavě očekávat. „Kromě Petra žádné změny nejsou. Ani odchody, všichni kluci zůstávají. Veškerá hostování máme na celou sezonu, tam by se nemělo nic
měnit,“ těší Waltera stabilita kádru a minimální zásahy do složení
družstva.
Podobně to vidí i jeho kolega z plumlovské lavičky Pavel Voráč,
jenž věří, že dosavadní hostování z 1.SK Prostějov či Určic budou
pokračovat rovněž na jaře. „Moc změn dělat nebudeme. Chceme,
aby u nás chtěli hrát, postupně bychom je třeba začali kupovat,
abychom stále nemuseli sázet na hostování. Máme o ně zájem,
a pokud oni budou chtít, tak nebude problém. S Určicemi i 1.SK
jsme již jednali,“ naznačil Voráč.

Miroslav Lakomý zpět v Nezamyslicích

S jednou ztrátou, ale také jedním staronovým hráčem může
pro jarní část I.B třídy Olomouckého KFS počítat kouč Nezamyslic Marek Pavelka. Z hostování v Tištíně se totiž s největší pravděpodobností vrátí zkušený střední obránce Miroslav Lakomý, naopak zdravotní potíže vyřadily ze zbytku ročníku Martina Přikryla.
„S Mirkem jsme domluveni, snad nám v Tištíně vyjdou vstříc.
Získáme stopera a budeme moci posunout Mariánka do zálohy,
v zadní řadě je celkem utopený,“ věří ve zkvalitnění defenzivy
i ofenzivy. „Oslovili jsme ještě jednoho hráče, jenž se rozhodne,
jestli by měl zájem pomoci, nebo ne,“ doplnil. Horší je to s Martinem Přikrylem, jenž musel na operaci s kolenem. „Bude mimo hru
do konce jara. Věřím, že chybět nebude, že ho dokážeme nahradit.
Když chce, tak dokáže pomoci, u něj je ale problém, že je lajdák
a někdy se mu nechce,“ sdělil Večerníku s úsměvem Pavelka.

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO

Fotbalové ohlédnutí
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„A“ skupina I.B třídy oplývá v této sezóně velkou vyrovnaností. Pátý Kostelec na Hané a desátý Plumlov dělí jediný bod

„Postup s Lipovou by byl krásný“
Osmigólová letní posila mužstva Martin Dostál si zvyká na pozici kanonýra

K přesunu o dvě soutěže níže
se v létě odhodlal kmenový
hráč Kralic na Hané Martin Dostál. Jednatřicetiletý
technik totiž vyměnil krajský
přebor v konických barvách
za I.B třídu v dresu Lipové.
A zatím může být spokojen.
Ačkoliv není typický kanonýr
a pozice zakončovatele je pro
něj nezvyklá, stal se s osmi
brankami nejlepším podzimním kanonýrem mužstva
a společně se svými spoluhráči
zimuje na druhém místě „A“
skupiny s těsným mankem na
vedoucí pivínský Sokol.
„Přesně jsem nevěděl, do čeho
jdu, jaká bude úroveň soutěže.
Hodnotím to ale dobře. Mužstvo
je dobře poskládané, jsou tam
mladší hráči i zkušenější, co
hrávali vyšší soutěže. Je to
vyvážené, tak půl na půl. Myslím si, že v případě posílení o
jednoho až dva hráče, by se
reálně mohlo hrát o postup,“
popisoval své zážitky za úvodní
půlrok v novém působišti.
A proč se vlastně rozhodl odejít
do nižší soutěže? „Do Konice
jsem šel za kamarádem Otou
Cetkovským, on se ale pak rozhodl odejít, tak jsme odešli
společně. Ozval se mi Pavel
Růžička, s nímž jsem hrál
v dorostu i Kralicích. Zvážil
jsem nabídku a jednalo se o
to, že už mám přes třicet let a
nechtěl jsem již mít tréninkové
vypětí třikrát čtyřikrát týdně,“
vysvětlil bývalý hráč tehdy
divizního Protivanova či Boskovic, jenž se v Lipové potkal
s bývalými spoluhráči Karlem
Spáčilem, Petrem Ohlídalem a
Milanem Macourkem.

Na rozdíl od Cetkovského se
pro odchod do Rakouska nerozhodl, preferoval totiž setrvání
v nejbližším okolí. „Zvažoval
jsem to, ale rozhodovaly by
i další aspekty. Před tím jsem
jezdil tři sta kilometrů a sám,
bral bych to jen s kamarádem a maximálně do dvou set
kilometrů,“ přemítal.

S Vrchoslavicemi šlo hrát,
ostatní jen bránili
Přechod z župy do I.B třídy pro
něj ale byl výrazný skok. Fotbalovou kvalitu nahradila spíše
bojovnost a tvrdost. „Někdy
zápasy hodně bolely a byl jsem
řádně okopáván. Výrazný rozdíl
je i v rozhodčích. Krajský přebor
totiž často pískají rozhodčí, kteří
mají vše před sebou, v I.B už
tak vysoká kvalita není,“ porovnával.
Jednou z mála výjimek byl
zápas s Vrchoslavicemi, jenž
nabídl celkem devět branek. „To
byl jeden z nejlepších zápasů.
Takový soupeř nám vyhovuje,
také chtěli hrát kombinační
fotbal po zemi, není to tak bojovné mužstvo, jako většinou
v I.B jsou. Ostatní spíše bránili,“
těšilo Dostála.
I tak stihl v nezvyklé pozici na hrotu poslat v patnácti duelech hned
osmkrát míč do sítě. „Opravdu to
pro mě není ideální pozice, vždy
jsem spíše plnil roli podhrotového
útočníka nebo člověka, který góly
chystá. Osm gólů špatné číslo není,
ale v I.B třídě jsem si představoval
aspoň deset až patnáct gólů. Podle
šancí jsem mohl dát o šest sedm
gólů navíc, v jednom zápase jsem
zahodil penaltu,“ nebyl však se
svým výkonem v útoku moc spo-

„Proměnit jen dvacet procent šancí, měli bychom víc bodů“
Kostelecký trenér Petr Walter páté místo vítá, výsledek ale nepřeceňuje

Ani Pivín, ani Lipová, ani Vrchoslavice. Nejlépe bránícím mužstvem celé I.B třídy Olomouckého KFS se
poněkud překvapivě stal TJ FC Kostelec na Hané.
O sezonu dříve patřil výběr Petra Waltera v této statistice se sedmapadesáti inkasovanými brankami
k nejhorším, za patnáct utkání na podzim 2013 ale
obdržel pouze sedmnáct gólů. Díky tomuto a nejlepší
bilanci na cizích hřištích se tak Kostelečtí drží v horní
polovině tabulky a ztrácejí pouze čtyři body na druhou Lipovou a šest na vedoucí Pivín.
Podzim jste dokončili na
pátém místě, můžete tedy
momentálně slavit?
„Pohled na tabulku by možná sváděl ke spokojenosti, ale já bych byl
opatrnější, protože soutěž je strašně
vyrovnaná. My na pátém místě
máme dvaadvacet bodů, ale na dvanáctém místě Tovačov má jen o tři
body méně. Dobře se na to dívá, ale
se spokojeností bych to vážně moc
nepřeháněl.“
Co vám k řádné spokojenosti chybí?
„Nějaký bod navíc. Když se podívám na tabulku doma a venku,
tak ve venkovní tabulce jsme na
prvním, ale v domácí tabulce na
desátém místě. Hodně jsme ztratili
doma, kdybychom měli aspoň o tři
body víc... Zbytečnou ztrátou byla

Osobnost soutěže. Letní lipovská akvizice Martin Dostál vyměnila krajský přebor za I.B třídu. Ve druhém
týmu tabulky se potkal s řadou bývalých spoluhráčů a stal se nejlepším kanonýrem mužstva.
kojen. Na jaře tak věří ve více štěstí
v koncovce, byť více by ocenil
konečné první místo v týmové tabulce než vyhrát pořadí střelců.

situace byla ideální. „Muselo
by ale dojít k nějakému posílení kádru, abychom nehráli o sestup a nezískali jen
několik bodů. I.A je kvalitnější
Gólů mohlo být i patnáct soutěž,
což jsem měl možnost
Postupu výš by se ale nebránil, poznat z některých přáteláků,“
I.A třída by pro něj za současné uvědomuje si.

Pro jaro tak zůstává v aktuálně
druhém týmu tabulky. „Jsem
tam spokojen, nějaké větší ambice, co se týče vyšších soutěží,
už nemám. Výš bych třeba šel,
ale ne za každou cenu. Postup
s Lipovou do I.A třídy by byl
krásný,“ zasnil se.

domácí prohra s Radslavicemi,
hlavně zpočátku zápasu jsme měli
velké šance, které jsme neproměnili, a nakonec jsme zápas prohráli
0:1. Stejně tak mě mrzí prohra
v Kojetíně. To jsou zápasy, kdy
jsme z mého pohledu měli nějaké
body uhrát, určitě by se pak na tabulku dívalo ještě lépe.“
Co pro vás znamená, že jste
venku nejlepší?
„Soutěž je strašně vyrovnaná a každý bod dovezený zvenku a ztracený
doma bude hrát roli. Bodů budeme
muset na jaře udělat co nejvíce, abychom se co nejdříve dostali do klidu
a neměli starosti se záchranou.“
Očekáváte podobnou vyrovnanost i na jaře?
„Osobně si myslím, že tabulka
bude vyrovnaná celou letošní se-

„Jsme velice rádi, že máme Nezamyslice
za sebou. Myslím si, že ani ony nebudou
odevzdané a budou se chtít porvat
o setrvání v soutěži. Na předposledního
ale máme jen šest bodů, to není nic moc.“
kostelecký trenér PETR WALTER o ambicích v jarní části probíhajícího ročníku
Foto: archiv Petra Waltera
zonu. Říkal jsem to již na začátku
a očekávám, že to tak bude až do
konce. Z mého pohledu není rozhodnuto ani o postupujícím, ani
o sestupujícím. Ještě se to zamotá
a bude to zajímavé.
Jak to podle vás dopadne ve
vedoucí trojici?
„(úsměv) Je to velice těžké tipovat. Předpokládal jsem, že nahoře budou Lipová i Vrchoslavice,
ale obrovským překvapením
jsou pro mě Pivín a Radslavice. Tyto dva celky hrály loni
o záchranu a letos jsou na špici.
Favorita nemám, může se stát
cokoliv. Od poloviny tabulky je
na první místo šest bodů, může
někdo posílit a vytáhnout se.“
Máte za sebou předehrávku s Nezamyslicemi,

ty jste dokázali i podruhé porazit. Dá se tedy říci, že o záchranu se již strachovat nemusíte?
„Jsme velice rádi, že máme Nezamyslice za sebou. Myslím si,
že ani ony nebudou odevzdané
a budou se chtít porvat o setrvání
v soutěži. Na předposledního ale
máme jen šest bodů, to není nic
moc. Stačí dvakrát prohrát a tabulka bude vypadat úplně jinak.“
Stanovil jste si metu, které
chcete dosáhnout?
„Bylo by velice pěkné, kdybychom se na konci sezony dokázali
udržet na pátém místě nebo aspoň
v horní polovině tabulky. Každá
příčka navíc bude dobrá. Chtěli
bychom co nejdříve nasbírat devět
bodů, abychom se dostali nad třicet, což se říká, že stačí k záchraně.
Tím by jaro mělo být klidnější.“

Jak hodnotíte herní projev, pozorujete nějaké
zlepšení?
„Po loňské sezoně jsme si řekli, že musíme zlepšit defenzivu
mančaftu, protože jsme dostávali strašně moc gólů. Do letošní sezony jsme trošku překopali
obranu, velice dobře nám chytal
gólman, poctivě pracovalo dozadu celé mužstvo a je to vidět
i na tabulce obdržených gólů,
v níž jsme na prvním místě. Z tohoto pohledu velká spokojenost.
S čím jsem ale spokojen méně,
to je proměňování šancí. Dokážeme se do nich dostat, jejich
využívání je ale někdy žalostné.
Tvrdím a tvrdit budu, že kdybychom dokázali proměnit jen dvacet procent šancí, tak bychom
bodů měli víc.“

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
MŮŽETE VYHRÁT
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Jiří Kamenov: „Můžeme se dotáhnout do třetího místa“ „Cílem je fotbal hrou,“ přeje si kouč Plumlova Pavel Voráč
Celkem dvaačtyřicet bodů získali v kalendářním
roce 2013 fotbalisté Mostkovic. Na čtvrtý nejlepší
výkon jara v podobě jednadvaceti bodů dokázal výběr Jiřího Kamenova navázat v podzimní části, kdy
z patnácti utkání vytěžil naprosto stejný bodový zisk.
Ve vyrovnané tabulce to zatím stačí na přelom lepší
a horší poloviny, jen nepatrná ztráta na čelo ale dává
naději, že by se mužstvu při navázání na loňské jaro
mohlo povést proniknout na stupně vítězů.
Je pro vás přelom
lepší a horší poloviny
dostačující?
„Po jarní části jsem byl optimistický a už jsem chtěl trošinku
nastolit změnu. Myslel jsem si,
že bychom se mohli posunout
směrem do příjemných pater
tabulky, ale sráží nás nevyrovnané výsledky. Dokážeme
soupeře porážet 4:0 i 5:0, ale se
soupeři na spodku tabulky jsme
ztráceli. Porazili jsme Vrchoslavice i Plumlov, první poločas
v Kojetíně můžeme rozhodnout
zápas, odjedeme ale s prohrou.“
Jaká tedy máte očekávání
do zbytku sezony?
„Je dostatečná doba na přípravu
a chtěli bychom hrát minimálně
poklidný střed tabulky. Soutěž je
velice vyrovnaná, mužstvu ale
věřím. Když vyhrajeme několik
zápasů v řadě, můžeme se dotáhnout do třetího místa, to je
můj cíl. Byl bych rád, aby se nám
zranění vyhýbala, protože nemám
osmnáct rovnocenných hráčů,
pak bych to viděl na bednu.“
Na podzim se vám zejména venku nedařilo.
Kde hledat příčinu?
„Nevím, jak je to možné. Možná
byli kluci nervózní, chtěl bych,

aby se kluci i ve venkovních zápasech uklidnili, dostali se do
vedení a věřili si v sílu. Když
jjsem viděl, že jjsme si někde

Společně s Petrem Kiškou a oddílovým sekretářem Františkem Kocourkem se v létě po sestupu
z I.A třídy ujal plumlovského mužstva Pavel Voráč.
Trenérský triumvirát dovedl mužstvo k celkem jednadvaceti bodům za šest výher a tři remízy, což
společně s mínus třemi body v tabulce pravdy
a negativním skóre zatím stačí na desáté místo. Mít ale o bod více a lepší poměr vstřelených
a obdržených branek, byla by z toho i pátá pozice.
Hlavní kouč Pavel Voráč je zatím nejvíce spokojen
s přístupem k tréninkům a věří, že se mužstvu záchranářské starosti vyhnou obloukem.

devět gólů, to u něj za půlku sezony nepamatuji. Je ale potřeba,
aby hráč strhl družstvo k výkonu,
i když se prohrává 0:1, to se nám
nepovedlo. Všechno je otázkou
psychiky, v tomto jsme slabší.
Chybí mi dva tři zkušenější hráči,
musíme to zdravě vyhecovat.“
I tak jste jako jediní
dokázali porazit vedoucí
trio Pivín, Lipová a Vrchoslavice...
„Jsou to derby a v nich máme
vyrovnanou bilanci se všemi
kromě Kostelce, s nímž jsme
y
si to vybírali
v ppředchozích

„Mužstvo fotbalovost má, musí ji ale prodat.
Loni jsme měli hrozný podzim, prohráli jsme
i to, co se nedalo. Teď to bylo půl na půl,
na jaře bychom už mohli mít to štěstí.“
kouč Mostkovic JIŘÍ KAMENOV
o ambicích na posun výše
nezasloužili bodovat, tak jsem
to přiznal, někdy jsem ale nad
průběhem utkání kroutil hlavou.
Jakmile jsme dali na 1:0 nebo
2:0, tak jsme se uklidnili, sami
jsme ale často byli za všechno
potrestaní. Ve Všechovicích jsme
hráli velice vyrovnanou partii,
prohrávali jsme 1:3 a nakonec
vůlí všech zúčastněných jsme
prohráli 3:4.
Co vám tedy v současnosti chybí?
„Nemáme vůdčí osobu, která
by dokázala tým strhnout. Povzbuzují se, to ano, dařilo se třeba
Vencovi Dadákovi, který dal

letech, ale nyní se karta obrátila. V domácím prostředí
jsme se se silnými soupeři
hecli a výsledky byly i celkem
rozdílové. Teď budeme hrát u
nich, takže nás čeká těžký jarní
los, věřím ale, že se obrníme
a nebudeme venkovní zápasy
prohrávat.“
Takže čím víc derby, tím
líp pro vás?
„Ano, ale nechtěl bych jich
moc. Pokud bychom hráli každý
zápas derby, tak bychom spadli
do okresu. Touto cestou bych jít
nechtěl (smích). Kluci se znají,
derby jsou trochu specifická, na

domácí zápasy se chodila dívat
i spousta známých a fanoušků.
Chtěli jsme předvádět hezký
fotbal, mužstvo fotbalovost má,
musí ji ale prodat. Loni jsme
měli hrozný podzim, prohráli
jsme i to, co se nedalo. Teď to
bylo padesát na padesát a na jaře
bychom už mohli mít to štěstí
a mohlo by to vyjít.“
Nastanou nějaké změny
v kádru?
„Nemáme
dorost,
takže
nemůžeme brát z vlastních řad.
Brát někoho z nižší soutěže
a přemýšlet, jestli na to má,
to pro mě momentálně není
posila. To raději dám příležitost
kmenovému hráči Mostkovic.
Pro případ zranění nebo práce
sice hledáme, ale z týmů hra-

jících vyšší soutěže, kteří se tam
nedostanou do sestavy. Přípravy
ve vyšších soutěžích jsou již
v plném proudu, bude se ale rozhodovat až koncem února.“
Jak se podle vás hráči
na jaře srovnají s vyrovnaností tabulky a vědomím,
že po každém utkání mohou
výrazně měnit pozici?
„Na podzim byli kluci
trošinku osvobozeni od nějaké
zodpovědnosti, na jaře už ale
teče do bot. Jsme uprostřed
a máme relativně jednodušší
úlohu než týmy naspodu, ale ne
zas o tolik, protože tam nejsou
výrazné rozdíly. Vše směřuje
k mému plánu, že bychom
neměli padat dolů, ale krůček po
krůčku poposkočit nahoru.“

Jaké pocity ve vás vyvolává ohlédnutí za podzimem a pohled na současnou
tabulku?
„Jsem spokojen s tím, že kluci
chodí trénovat, snaží se. Naším
cílem je stabilizovat mužstvo,
uklidnit to, bavit se fotbalem
a současně omladit a doplnit. Může
se to řešit hostovačkami, protože
našich kluků je málo. Tabulka je
ale vyrovnaná a každé mužstvo
bude potřebovat co nejvíce bodovat na začátku, aby mělo klid.“
Řešíte aktuální pozici
v tabulce?
„Ne. Je to otázkou skóre, to zatím
vůbec neřešíme. Některé zápasy
byly hrozné, i proto jsme v horší
polovině tabulky. Body jsou ale
body a nemyslím si, že by měl na
konci sezony rozhodovat počet
vstřelených a obdržených branek.
Tabulka začne krystalizovat hned
během prvních pěti kol.“
Takže očekáváte, že to
jaro rozdrobí?
„Aspoň doufám. Co se nás týče,
chtěli bychom mít kolem čtyřiceti bodů, jelikož teď jsme jich

v tomto panuje maximální spoko- naný zápas. Oni ale využili našich
jenost. A bylo to vidět i v někte- chyb a porazili nás. Zrovna tak,
rých zápasech. Někteří kluci, o ni- ale opačně, to může dopadnout
chž jsme si nemysleli, že se budou na jaře.“
Jak si představujete zbyaž tolik zlepšovat, tak hráli dobře.
tek ročníku?
A stejně tak někteří starší patřili
„Chtěli bychom posbírat dostak nejlepším na hřišti.“
Příprava na jaro zatím tek bodů,
dů, abychom si zbytek
běží podle plánu?
sezony mohli užít, a zahrát si
„Víceméně ano. Chtěli jsme za- fotbal vyloženě pro radost.
ejde o žádné končít až 11. února, začali jsme ale Nám nejde
již o týden dříve. Nechci to řešit krétní výsledky, plumsáhodlouhým běháním, vše bude lovský fotbal po pádu z
y potřebuje hlavně
formou hry s míčem, chceme tam I.A třídy
ovat, abychom se
zapojit i tělocvičnu či halu v Pro- stabilizovat,
stějově a Kostelci, umělku, aby- každý rok nemuseli doposbírali jednadvacet. Počítali chom nemuseli běhat po lese. To prošovat
at hráčů po okrese
mlouvat je, pojďte
jsme, že na záchranu by bez nikoho nebaví.“
a přemlouvat
problémů mělo stačit pětatřicet
bodů, a pokud budeme nad touto hranicí, určitě bude spokojenost. Nicméně já doufám, že se
posuneme trošičku dál za toho
půl roku.“
Promítlo se podzimní
omlazování mužstva?
„Některé zápasy jsme vinou zranění bohužel odehráli jen ve dvanácti lidech, ale když jsme si vzali
dorostence na lavičku, tak kluci
nezklamali. Devatenáctiletý kluk
ale těžko může počítat s tím, že lodivod Sokola Plumlov PAVEL VORÁČ
bude naskakovat do 'áčka' hned
od začátku, to je pro ně velký o plánech pro jarní část I.B třídy
skok z dorostu. Když ale budou
Z vašich podzimních duchtít a budou pracovat, neměl by
to být postupně problém. Nastane
elů zaujalo derby s Lipotak zdravá konkurence, starší klu- vou, kdy se proti sobě postavilo
ci se totiž místa nevzdají zadarmo družstvo Relaxu Prostějov...
a hrát soutěž jen s dvaadvacetile- „Kluky z Lipové známe, snažili
jsme se hráče nahecovat, aby nic k nám. Chceme to udělat tak,
týma klukama by taky nešlo.“
Projevila se větší konku- neponechali náhodě, nijak zvlášť aby k nám chodili rádi, trénorence již na podzim?
jsme se ale nepřipravovali. Zrov- vali, bavilo je to, scházeli se
„Projevilo se to trénováním, kluci na tento zápas byl velice pěkný, v co největším počtu. Fotbal
opravdu hodně trénovali, snažili Lipová nás sice porazila 2:1, ale hrou, takhle to chceme udělat.
se, chodilo nás patnáct šestnáct, povětšinou to byl naprosto vyrov- Cílem je, aby vycházelo co nejví-

ce kluků z dorosteneckých soutěží, a byli jsme tak soběstační.
A nechceme mít obavy do konce jarní soutěže z toho, že můžeme dostat padáka.“
Budete i nadále pokračovat
coby hráč v Rakousku?
„Zatím ano. Co se
týče mé účasti na
plumlovské lavičce, máme to
vyřešeno stejně
jako na podzim.
Na zápasy, které
budu stíhat, se
budu snažit jezdit. Pokud se nám
to bude křížit, tak

„Chtěli bychom posbírat dostatek bodů,
abychom si zbytek sezony mohli užít,
a zahrát si fotbal vyloženě pro radost.
Nám nejde o žádné konkrétní výsledky,
plumlovský fotbal po pádu z I.A třídy
potřebuje hlavně stabilizovat.“

TÝMOVÉ STATISTKY REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Lukáš MENŠÍK
Lubomír BALÁŠ
Petr MERTA
Milan SYNEK
Jan WALTER
Marek ZAČAL
Radek DOLEŽEL
Ivo GREPL
Ondřej CHYTIL
Jan JURAČKA
Tomáš MENŠÍK
Aleš MÓRI
Pavel VYHLÍDAL
Jiří BOŽEK
Martin HON
Martin KASTNER
Michal LUŽNÝ
Michal VAŘEKA
Michal ZÁVODSKÝ

0

0

0

4
0
1
4
1

1
1
4
4
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
2

0
1
0
0
6
7
0

0
0
1
0
0
0
0

0
3
0
0
2
3

0
2
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr WALTER
Vedoucí mužstva: Vladimír STANĚK

TJ SOKOL MOSTKOVICE – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Brankaři:
90
1
1260
14
Obránci:
Radim KARAFIÁT
1046
14
Ivo KROUPA
8
2
Ondřej MILAR
1350
15
Marek STUDENÝ
35
2
Vladimír VOJTÍŠEK
1118
13
Michal VŠETIČKA
945
13
Petr ZAPLETAL
444
8
Záložníci:
Radek HANÁK
1347
15
Marek CHMELAŘ
23
2
Tomáš KAPOUNEK
552
13
Alois LEXA
367
11
Pavel MUSIL
990
14
Radim ORDELT
37
2
Bedřich ŠKOBRTAL
19
5
Martin ŠLAMBOR
1149
13
Martin VOJTÍŠEK
1240
15
Ondřej ZAPLETAL
1064
12
Útočníci:
Jan BUREŠ
28
2
Václav DADÁK
1033
15
Jiří HANÁK
16
1
Jiří KAMENOV ml.
406
7
Jan POSPÍŠIL
263
9
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jiří KAMENOV st.
Karel FISCHER
Martin LUKÁŠ

0
0

0
2

0
0

0
0
5
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
0
3
4
0

0
0
0
0
3
0
0
1
3
3

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
9
1
1
5

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

TJ SOKOL PLUMLOV – HRÁČSKÉ STATISTIKY:
Daniel SIMANDL
Radek BUREŠ
Jiří KIŠKA
Petr KUTNÝ
Martin PEKA
Ladislav ŠEVCŮJ
Petr ULLMANN
Ondřej DANĚČEK
David GRYGLÁK
Jiří JEŽEK
David KRYCHTÁLEK
Jaroslav KŘUPKA
Jakub KVAPIL
Martin MORAVEC
Martin OLEJNÍK
Miroslav OVČÁČEK
František PLAJNER
Martin VYSLOUŽIL
Ondřej ČARNÝ
Oldřich DOSPIVA
Jaroslav FRÝBORT st.
Adam HLADKÝ
Michal KOLAŘÍK
Tomáš RADVANSKÝ
Martin VRÁNA

máme domluvené kluky, kteří to
za nás zvládnou. Veškeré informace dostane Fana Kocourek,
vždy se k němu snažíme sehnat
ještě někoho zkušenějšího, aby
mu byl po ruce.“

Brankaři:
1350
15
Obránci:
908
12
533
9
1273
15
1170
13
1344
15
Záložníci:
179
11
1166
14
994
12
30
13
747
11
1234
14
1240
14
Útočníci:
1
1
705
12
8
1
90
6
978
13
838
14

Brankaři:
1260
14
Obránci:
1209
15
927
13
1114
14
442
6
992
13
1258
14
Záložníci:
513
8
719
9
589
9
427
7
1133
14
525
10
100
2
227
5
84
3
992
13
118
2
Útočníci:
2
2
232
8
405
6
1350
15
8
1
65
3
169
4

0

0

0

0
1
0
1
3
1

2
2
3
1
0
7

0
0
0
0
0
0

1
3
2
0
2
0
0
0
0
0
0

1
4
0
1
1
4
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
7
0
0
1

0
0
1
3
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr KIŠKA a Pavel VORÁČ
Vedoucí mužstva: František KOCOUREK

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

Lední hokej
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HC FRÝDEK MÍSTEK
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

2:3

Jestřáby dělí od jistoty prvního místa jen krok, přesto se v klubu příliš nejásá

0:1

Branky a nahrávky: 11. J. Sluštík (Kolařík, Měkýš), 34. Ivan (Podešva), 40. Gogolka (Stránský) – 4. Luňák (Venkrbec), 33. Kučera (Jedlička, Černý), 36. Kučera, 40. Duba (Coufal), 60.
Kolibár. Rozhodčí: Fielder – Novák, Smílek. Vyloučení: 7:11. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2.
Diváků: 93 (hráno v Porubě).

HC Frýdek Místek:
Kubáň - Samiec, Podešva, Čintala, Ovšák, Měkýš, Gajda, Gogolka,
Ivan, Stránský, Slovák, Kopún, Mach, Mamula, J.Sluštík, O.Sluštík,
Kolařík Trenéři: Radim Nečas a Jaroslav Havlík

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
O
Malý, Nedbálek
Švaříček, Polák,

1

0:1

Už jen tři body chybí prostějovskému týmu k tomu, aby
se stal vítězem základní části východní skupiny druhé
ligy. Jestřábi totiž oba své zápasy v uplynulém týdnu
vyhráli, naopak Poruba ani jednou nebodovala a její
ztráta na čelo se z pěti bodů zdvojnásobila. Čtyři kola
před koncem dlouhodobého programu třetí nejvyšší
soutěže tak obě mužstva dělí rovných deset bodů a již
čtvrteční zápasy mohou přinést definitivní odpověď na
otázku, kdo půjde do vyřazovací části z prvního místa...
Prostějov/jim
„Samozřejmě vývoj v tabulce sleduji a vnímám. V tuto chvíli ale zejména potřebujeme dostat výkonnost na
vyšší úroveň a mít v zápasech herní
převahu. To je pro nás nejdůležitější,“ vidí jasnou prioritu Petr Zachar,
hlavní kouč „A“-týmu LHK Jestřá-

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

Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

2

Jedlička, Kolibár
Kořínek, Knesl

VÝSLEDKOVĚ SE HOKEJISTŮM DAŘÍ, HERNĚ ALE UŽ NIKOLIV...

bi Prostějov. Může podle něj právě
zajištění definitivy vedoucí pozice
vést k větší uvolněnosti a návratu do
herní pohody? „To si nemyslím, už
teď jsme měli osm bodů k dobru.
Chyběla nám tam bojovnost, zvládání situací jeden na jednoho, dva
na dva, to je dlouhodobá záležitost,“
poukázal na nešvary ve hře Zachar.

V současnosti tak může být lodivod
Jestřábů spokojen s výsledky a přísunem bodů, pro hru to jednoznačně neplatí. „Je to trošku postavené
na hlavu. Odehráli jsme výborné
zápasy ve Vsetíně, doma s Technikou Brno a Porubou, ale prohráli jsme. Teď jsme poslední dva
zápasy předvedli tragické výkony,
ale zase jsme je vyhráli. Nemá to
logiku, ale právě to je na sportu
krásné,“ zmínil společně s otázkou,
která z těchto dvou variant je lepší.
Prostějovský trenér ale také souhlasí se skutečností, že absence
Stejskala, Šebka, Belaye je velkým
zásahem do útočných trojic. „Nemůžeme se na to sice vymlouvat,
chybí nám ale tři klíčoví hráči
z šesti sedmi koncových. Musí to
být poznat a už jen dostáváním se

do šancí se zvyšuje sebedůvěra,“
upozornil na ztrátu autorů celkem
čtyřiačtyřiceti ligových branek.
I proto nebude zraněné hráče šetřit
až na play off a zasáhnou do hry
ihned, jak jim to jejich stav dovolí.
„Musí se ale v první řadě doléčit
a nechceme nic uspěchat. Pak je ale
nutné, aby se rozehráli, delší pauza
není dobrá,“ zmínil a dodal, že minimálně dva by měli být do startu
hlavní fáze ročníku zpět.
Roli v tom hraje i to, že si zatím nikdo pořádně neřekl o to, aby na ledě
dostával více příležitostí. „Podržel
nás jen Ondra Kocián v bráně a až
na jednoho hráče v poli v tom nebylo nic pozitivního. Jmenovat ale nebudu. Se sestavou jsme tak stále míchali a hledali správnou variantu,“
neměl Zachar důvody k úsměvům.

Zlepšení by si přál již v tomto týdnu proti Orlové a Břeclavi. „Budou
to duely o přežití. Orlová je devátá
a potřebuje body k záchraně, Břeclav je až jedenáctá a má horší bilanci s Bobry. Pokud by opět prohrála,
byla by odsouzena k baráži,“ nečeká žádné jednoduché duely.
V uplynulém týdnu měl možnost
absolvovat několik tréninkových
jednotek s Lukášem Krajíčkem,
jenž se doma připravoval na
olympiádu. O čem ho těchto několik hodin přesvědčilo? „Nebral
jsem to nijak speciálně, takto už
s námi několikrát někteří hráči
trénovali. Jde hlavně o to, zda
kluci sledovali rozdíly, byly hlavně v bruslení a pohyblivosti,“
vypíchl Petr Zachar některé ze
svých poznatků.

SN
HC SLEZAN OPAVA

1:0

0:0

0:0

0:1

Branky a nahrávky: 24. Venkrbec (Indra), rozh. náj. Duba – 11. Polok (Vítek,
Svoboda) Vyloučení: 5:7, navíc Wolf (O) 5 minut a osobní trest do konce utkání.
Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváků: 1 123.

Sestava lhK jestřábi

Orlová přijede kvůli olympiádě až ve čtvrtek

O. Kocián
O
Malý, Nedbálek
Švaříček, Polák,
Trenéři:
Petr Zachar
Jiří Vykoukal

Jedlička, Kolibár
Kořínek, Knesl

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

Sestava HC Slezan Opava:
Šafránek – Kysela, Vrabel, Galvas, Tichý, Tuma, Kukol, Pavelek,
Mosler, Měch, Herman, Vítek, Polok, Vlašánek, Kocián, Wolf, Černý,
Baďura, Svoboda, Chalupa. Trenéři: Karel Suchánek a Josef Doboš

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
39. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí - HC LVI Břeclav 5:2 (0:2, 0:0, 5:0).
Branky: 41. Novosad, 44. Martiník (Škutchan Adam), 52. Kubáč, 55. Varga David (Kvapil), 55. Martiník (Adam) - 3. Medřický (Zháňal), 18. Dora (Popolancký,
Medřický). Diváci: 160 * HC Slezan Opava - HC Orlová 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Branky: 14. Wolf (Černý), 38. Chalupa (Herman). Diváci: 823 * HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi Prostějov 3:5 (1:1, 2:3, 0:1). Branky: 11. J.Sluštík (Kolařík,
Měkýš), 34. Ivan (Podešva), 40. Gogolka (Stránský) - 4. Luňák (Venkrbec), 33.
Kučera (Jedlička, Černý), 36. Kučera, 40. Duba (Coufal), 60. Kolibár. Diváci: 93 *
HC Nový Jičín - VHK Vsetín 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Branky: 56. Kabeláč (Macháček,
Lehečka), 59. Kabeláč (Vnenk, Fojtík) - 16. Kubo (Mikšovský, Žák), 20. Podešva
(L. Vrba), 27. L. Vrba (Daněk), 59. Hurtík. Diváci: 360 * HC ZUBR Přerov - VSK
Technika Brno 6:4 (1:0, 2:2, 3:2). Branky: 2. Ditrich (Sakrajda, Janota), 21. Haloda (Kovařík, Pala), 23. Sedlák (Haloda, Pala), 41. Osina (Pala, Sedlák), 45. Haloda
(Sedlák, Kovařík), 60. Matula (Sedlák, Osina) - 34. Štindl (Havíř), 35. Jurča (Havíř),
47. Benýšek (Zapletal, Látal), 60. Štindl (Jurča, Benýšek). Diváci: 1055. * SHK
Hodonín - HC RT TORAX Poruba 2011 6:4 (1:1, 4:3, 1:0) Branky: 19. Kučera (Kříž), 23. Skočovský (Jurásek), 24. Jurásek (Skočovský), 31. Špok (Pokorný),
39. Velechovský (Jurásek), 60. Jurásek - 15. Kilnar (Vaněk), 28. Vaněk (Vrána), 36.
Chaloupka (Prokop), 37. Chaloupka Diváci: 1056.
40. kolo: HC Orlová- SHK Hodonín 3:2 po s.n. (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0 ). Branky: 26.
Pavliš (Sznapka), 43. Pavliš (Studený), 66. Pavliš – 30. Velechovský (Peš, Skočovský), 32. Velechovský (Peš, Skočovský). Diváci: 212 * HC RT TORAX Poruba
- HC ZUBR Přerov 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). Branky: 2. Kilnar (Vrána), 19. Pavlačka
(Buček), 25. Vrána (Vaněk, Šindelář), 30. Kilnar (Vrána)– 5. Sakrajda (Ditrich),
18. Šťastný (Pala, Osina), 27. Sakrajda (Janota), 37. Matula (Šťastný), 55. Sedlák
(Běhal), 60. Kovařík (Haloda). Diváci: 250 * VSK Technika Brno - HC Nový
Jičín 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Branky: 16. Štindl (Havíř, Látal), 15. Kozák (Zábranský,
Havíř), 35. Čtvrtníček (Zapletal, Zábranský), 36. Jurča (Havíř, Benýšek), 50. Pargáč
(Brzobohatý, Habrovec), 60. Zapletal (Čtvrtníček) – 55. Ohera (Novotný, Lehečka).
Diváci: neuvedeno * HC LVI Břeclav - HC Frýdek-Místek 3:8 (1:3, 0:1, 2:4)
Branky: 15. Kučera (Bolfík), 47. Popolanský (Zháňal), 59. Kučera (Bolfík) – 7.
Slovák (Richter, Sluštík), 12. Stránský (Samiec, Ivan), 20. Stránský (Ivan, Samiec),
25. Gogolka (Podešva, Samiec), 48. Ivan, 50. Kolařík (Kopun), 55. Slovák, 60. Podešva (Mach) Diváci: 170 * LHK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava 2:1 po
s.n. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0 ). Branky: 24. Venkrbec (Indra), rozh. náj. Duba – 11. Polok
(Vítek, Svoboda). Diváci: 1123. * VHK Vsetín - HC Bobři Valašské Meziříčí 3:2
(1:1, 2:1, 0:0) Branky: 6. Hurtík (Vrba L., Vaněk), 24. Vaněk, 38. Mikšovský (Vrba
F.) – 16. Novosad (Kvapil), 32. Varga Mar. (Zábojník). Rozhodčí: Koliba – Ganger,
Vengřín. Diváci: 1901.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 40. 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
VHK Vsetín
SHK Hodonín
HC Zubr Přerov
VSK Technika Brno
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Orlová
HC LVI Břeclav
HC Bobři Valašské Meziříčí

40
40
40
40
40
40
40
39
40
39
40
40

26
23
20
20
18
19
18
16
10
9
8
7

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

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

5
10
12
14
14
14
17
17
21
23
22
25

186:102
151:96
135:105
122:110
115:106
143:123
135:118
128:150
110:147
99:145
99:149
83:159

91
81
72
68
62
67
63
57
46
39
36
33

Kam příště....
41. kolo, čtvrtek 13. února, 18:00 hodin: HC Slezan Opava - HC Lvi
Břeclav (úterý 11.2., 18:00), HC Bobři Valašské Meziříčí - VSK Technika Brno (úterý 11.2., 18:00), LHK Jestřábi Prostějov - HC Orlová,
HC Frýdek-Místek - VHK Vsetín, HC Nový Jičín - HC RT TORAX
Poruba, HC ZUBR Přerov - SHK Hodonín
42. kolo, sobota 15. února, 17:00 hodin: VHK Vsetín - HC Slezan Opava (14.2., 14:30), VSK Technika Brno - HC Frýdek-Místek (14.2., 18:00),
HC Lvi Břeclav - LHK Jestřábi Prostějov (15:00), HC Orlová - HC ZUBR
Přerov, SHK Hodonín - HC Nový Jičín(16.02. 17:00), HC RT TORAX
Poruba - HC Bobři Valašské Meziříčí (16.02. 17:30)

Prostějov/jim - O den dříve či
později, než je zvykem, čekají na
druholigové hokejisté zápasy jednačtyřicátého kola skupiny „Východ“. Zatímco kvarteto Opava,
Břeclav, Valašské Meziříčí a Technika Brno zvolila první variantu,
prostějovští hokejisté nastoupí na
led až ve čtvrtek 13. února, kdy
od 18.00 hodin přivítají Orlovou.
Důvod této změny je prozaický,
ve středu večer hrají čeští reprezentanti svůj první zápas proti
Švédsku.

Orlové aktuálně patří desáté místo v
tabulce a čtyři kola před koncem už
může být relativně v klidu. Slezský
oddíl sice disponuje pouze šesti body
k dobru na poslední Valašské Meziříčí, mají ale lepší vzájemnou bilanci
s Bobry, navíc je ještě čeká odložený
duel v Porubě proti Frýdku-Místku.
Nejbližší soupeř Jestřábů je jedním
z posledních tří celků, které ještě
nedokázaly překonat stogólovou
hranici, k nasázení trojciferného počtu branek jim ovšem chybí pouze
jeden zásah. Síla týmu z Ostravska

nevězí ani v obraně, což mimo jiné
dokládají výsledky dvakrát 2:9
s Porubou, 2:8 s Frýdkem-Místkem
a Vsetínem, 2:7 s Prostějovem, 3:7
s Novým Jičínem, 2:6 se Vsetínem.
Mimo již zmíněného výsledku 2:7
to ale pro hokejisty Prostějova nebyla žádná oddechová procházka.
Při prvním setkání na Hané museli
tvrdě zabojovat o výhru 5:4, když
sice před koncem první části vedli
po gólech Luňáka a Kučery již 3:0,
v padesáté minutě ovšem dokázal
Badžo srovnat na 4:4. Nerozhodný

stav ovšem trval jen pár sekund, než
o těsném vítězství rozhodl svým
druhým zásahem Frank Kučera.
A při druhém setkání v Orlové se už
body dělily. Dvě třetiny platil bezgólový stav, než ho při přesilovce změnil Michal Černý. Domácí se ovšem
své odpovědi dočkali velice rychle a
za stavu 1:1 se prodlužovalo. V tomto
úseku hry se Jestřábi opět nevyvarovali s nedisciplinovaností a v duelu
hojném na vyloučení rozhodl bývalý
extraligový hráč Filip Štefanka. Právě
třiatřicetiletý bývalý obránce Třince,

Havířova, Slavie Praha, polské Osvětimi, italského týmu SG Pontebba či
korejského Anyang Halla Winia je
společně s o tři roky starším útočníkem Liborem Pavlišem hlavní osobností týmu. Oba mají velké množství
zkušeností, navíc jsou na čele týmových statistik. Pavliš již překonal
třicetibodovou hranici, Štefanka pak
díky dvoucifernému počtu nahrávek
vládne produktivitě zadáků.
Nezapomeňte na přeložený termín
utkání 41. kola, hraje se ve čtvrtek
od osmnácti hodin!

Exkluzivní rozhovor s jediným Prostějovanem na ZOH 2014 v Soči

Soči (Rusko), Prostějov - Už jen přibližně dva dny
dělí Lukáše Krajíčka, než poprvé ve svém životě okusí
olympijský led při ostrém soutěžním utkání. Do dějiště
Her se vydal společně s dalšími českými hokejisty
působícími v Evropě uplynulý čtvrtek ráno, o den později
si pak vychutnal atmosféru slavnostního zahájení ZOH
2014 v Soči a stihl již také absolvovat dva tréninky.
Martinu Sáblíkovou při její stříbrné jízdě sice včera
(v neděli 9. února - pozn.red.) třicetiletý prostějovský
odchovanec sledovat nemohl, k návštěvě dalších
sportů ale hodlá využít zbytku volna před začátkem turnaje. Pak už se bude soustředit na své a týmové výkony. Ještě předtím ale poskytl PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní telefonický rozhovor...
Jiří Možný
Do Soči jste přiletěli ve čtvrtek odpoledne. Jak se vám
zatím v olympijské vesnici líbí?
„Areál je nádherný. Bavil jsem se
i s Tomášem Kaberlem, je to jeho
čtvrtá olympiáda a takovéto zázemí, co tu máme, ještě neviděl, prý
ani ve Vancouveru. Krásné bydlení,
prostorné pokoje, a i organizace je
parádní. Zatím nebyly problémy
s ničím. Je to fakt pěkné, také počasí
nám vychází.“
y
Tady se psalo o některých
nedodělcích a zvláštnostech na pokojích. Na vás podobné
překvapení nečekalo?
„Ne, to ne. My máme normální koupelny s jednou toaletou, nevím, kdo
ze sportovců to má nebo měl jinak
(úsměv).“
(
Měl jste možnost účastnit
se zahajovacího ceremoniálu. Jak se vám to líbilo?
„Bylo to super, jen bohužel dlouhé.
Snad dvě hodiny před tím muselo
být vše nalajnované a všichni museli
stát v grupách po státech... Atmosféra ale parádní, všichni se těšili na to,
až tam vyjdou. Bylo to krásné, nikdy
na to nezapomenu. Udělal jsem si
několik fotek a videí, viděli jsme pak
víceméně půlku ceremoniálu. Super! Pak jsme se na to koukali ještě v
televizi, tam lépe vynikly efekty. My
jsme totiž seděli docela nízko, asi v
osmé řadě, ale i přesto to byl super
zážitek.“
Zažil jste třeba mistrovství
světa, má olympiáda jinou
atmosféru?

„Ano, už jenom tím, že když se pohybujete po vesnici, tak je tu daleko
více sportovců. Všichni tím žijí, s jinou sportovní akcí se to nedá vůbec
srovnávat...(úsměv)“
Jak vnímáte zajišťování
bezpečnosti, neobtěžují
vás kontroly?
„Vesnice je oddělená od stadionu,
a když vycházíte ven, máte akreditaci na krku a normálně projdete. Pak
vás to čeká ještě jednou, když procházíte do haly. Jedinou nevýhodou
je, že je to docela velké a hodně se
nachodíte. Naštěstí nás tu ale vozí
autobusy. Většina států tu také má
hodně kol. My jich tu sice máme jen
pár, ale slyšel jsem, že by jich měli
přivézt dalších deset. Přesun po vesnici by
y pak byl lepší.“
Před odletem jste říkal, že
na pokoji budete s Jirkou
Novotným. Byli jste spolu ubytovaní už dříve?
„Na pokoji zatím ne. Jsme ale stejný ročník, známe se od juniorky
i z dorostu, byla tam nějaká historie,
proto jsme spolu. Známe se také již
z reprezentačního 'áčka' a vždy je
s ním sranda.“
Hokejový turnaj začne až
ve středu, jak zatím trávíte
volný čas?
„Spíše odpočinkem. Procházeli
jsme si to tady a večer se sejdeme
u masérů, kde sledujeme sporty
a bavíme se. Vždy máme jeden trénink denně, dneska (v neděli – pozn.
autora) jsme ho měli až odpoledne,
což nebylo ideální. Jinak jsme trénovali ráno, a celé dopoledne i odpoledne jsme pak měli volno.“

Měl jste již možnost vidět
nějaký závod na vlastní

oči?
„Ne, zatím neměl. Chtěli jsme se jít
podívat na Martinu Sáblíkovou, ale
bohužel jsme měli trénink zrovna
ve chvíli, kdy jela. Snažili jsme se
přehodit časy tréninků, ale bohužel
to bylo plné, tak jsme to sledovali
jen prostřednictvím kustodů. Zítra
se poprvé půjdeme podívat na nějaký sport osobně, chceme jít na short
track.“
Kam dál byste se chtěl zajít podívat?
„Myslím si, že jak začne turnaj,
nebude čas vůbec na nic. Bude to
hodně náročné, hrajeme tři zápasy
ve čtyřech dnech, a když tam bude
nějaké volno, tak se budeme snažit
odpočívat, regenerovat, rehabilitovat. Pondělí bude poslední den, kdy
se tady budeme moci projít, udělat si
své osobní věci, fotky. Pak už začne
turnaj, a budeme se muset začít soustředit na turnaj. Chce si to užít a pak
se soustředit na hokej.“
Máte již nakoupené dárky, jak jste si plánoval?
„Zatím ještě ne, plánuji to právě na
pondělí. Dáme si snídani a půjdeme
se ppo něčem podívat.“
Hned první soutěžní den
přišla medaile. Měli jste
příležitost Jaroslavu Soukupovi
pogratulovat a oslavit to?
„Shodou okolností jsme přijeli do
Českého domu a zrovna ve chvíli,
kdy se Jarda blížil. Je to paráda, super úspěch, navíc to byla první česká
medaile v této disciplíně. Krásné.“
Je to pro vás jako hokejisty další motivace, když
medaile pomalu přibývají?
„Je to pěkné, a čím víc medailí budeme mít jako Česká republika, tím
to bude lepší. Naším cílem medaile
je, proto tady jsme, abychom domů
něco dovezli. Uděláme pro to všechno.“
Zatím čekáte na posily
z NHL, jak vypadají vaše
tréninky?
„Byl to docela 'záhul'. Jsme v šesti lidech na ledě, kromě brankářů máme
tři útočníky a tři obránce. V obraně
se nějak střídáme, pokaždé jsme byli
zhruba hodinu a čtvrt na ledě. Hodinu trénink, patnáct minut bago. Docela dost bruslení, což je ale potřeba,

abychom se udrželi v tempu. Už se
docela těším na společný trénink,
který by měl být v pondělí večer.
Snad se na ledě sejdeme všichni.“
Musel jste si i zvykat na
mírný časový posun?
„Ano, je to cítit. Říká se, že co hodina, to den na aklimatizaci. My
máme pouhé tři hodiny, někteří ale
až jedenáct hodin a hned po dvou
dnech zápas. Určitě budou chtít spát
přes den, než se jim to přehodí. Bude
to těžké, ale pro Kanadu, Ameriku je
to stejné, i Švédi mají až na jednoho
všechny hráče z NHL. Na to se nemůže nikdo vymlouvat.“
Před odletem jste zmínil,
že hrát na úzkém a širokém kluzišti je velký rozdíl. Může
být výhodou, že vy a řada spoluhráčů hrajete v Evropě?
„Výhoda to pro nás bude, hlavně
jsme na to zvyklí již z dřívějška,
na evropských rozměrech se hraje
i mistrovství světa. Podobně to ale
mají i třeba Švédi a Fini. V NHL
obejdete jednoho hráče a už jste před
bránou, tam se dá střílet od mantinelu, tady od mantinelu pomalu ani
není brána vidět. Je to úplně něco jiného, je tam daleko méně kontaktů.
Musíte hrát ze středu, nemůžete tolik
chodit napadat. Hokej je po taktické
stránce úplně jiný.“
První zápas proti Švédsku
hrajete večer, druhý proti
Lotyšsku hned v poledne tamějšího času. Může i toto být problém?
„Někdo to má rád, mně osobně to až
tolik nevyhovuje a raději hraji až večer. Ideální je ráno si zajít na rozbruslení, pak na oběd a trochu se vyspat
před zápasem. Teď budeme muset
ráno vstát, dát si snídani a hned se
jde na zápas. Pro mě je to trochu těžší, ale budu se s tím muset vypořádat
a být
ý ppřipraven.“
Jak se vlastně cítíte po
nachlazení a trénincích
v Prostějově?
„Teď už po společných trénincích,
co máme tady, je to lepší. Jak jsem
říkal, první trénink v šesti lidech byl
docela těžký, teď už to bylo lepší,
a jak se sejde celý tým, tempo už
bude normální. Nachlazení odešlo,
na každý zápas bych měl být připraven,, ppo těle se cítím dobře.“
Finové i Slováci museli
dělat na poslední chvíli zá-

Foto: internet
sahy do sestavy. Může to výrazně
ovlivnit kvalitu soupeřů?
„Měli nanominované to nejlepší,
co mohli mít. Náhradník nemusí
být kvalitativně tak dobrý, ale záleží
komu a na jakém postu se to stane.
Nedá se srovnávat, když se zraní
obránce z první a třetí obrany. Zda
to bude znát, to se teprve uvidí, až
začneme hrát. Je to krátký turnaj.“
Už vám trenér říkal, na
jakou pozici s vámi počítá?
„Zatím ještě ne, ale v pondělí se
máme dozvědět, v jaké lajně budeme hrát a jak to bude. To budeme
normálně trénovat v pětkách.“
Váš pravděpodobný parťák do obrany Michal
Barinka pochází z Vyškova.
Potkávali jste se již dříve, třeba
v mládeži?
„To je pro mě novinka, to jsme víceméně sousedi (smích). Nehráli
jsme spolu, ani v mládežnických reprezentacích jsme se nepotkávali, je
totiž o rok mladší. Nevzpomenu si,
kdy
y jjsme spolu hráli poprvé.“
V čem si tolik vyhovujete,
že jste vytvořili pevnou
dvojici?
„Osobně nevím, jestli budeme hrát
spolu nebo ne, to se teprve dozvíme.
On je vysoký, mně to docela slušně
bruslí. Já jsem vždy byl rozehrávač
a hrál si s pukem, on je takový bourač, který dělá špinavou práci.“

Lední hokej

Frýdek-Místek zdolali Jestřábi i počtvrté
RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:

Frýdek-Místek, Prostějov/jim
- Výrazný krok na cestě k celkovému prvnímu místu učinili ve
středu večer prostějovští hokejisté. Po nevýrazné první polovině
ledna se opět dostávají do vítězné
pohody a v devětatřicátém kole
východní skupiny druhé ligy si
připsali již pátou výhru v řadě.
Po Hodonínu, Přerovu, Novém
Jičínu a Valašském Meziříčí to
odnesli i hráči Frýdku-Místku,
kteří ve svém porubském azylu
neuspěli proti Jestřábům ani
v celkově čtvrtém vzájemném
souboji této sezony.
Celkem jedenáctkrát putoval některý z prostějovských hokejistů
na trestnou lavici, přesto měli
hosté v oslabení aktivní bilanci
2:0. Tu navíc podpořili i jednou
přesilovkovou brankou a právě při
nestejném počtu mužů na ledě tak
učinili výrazný krok k dalším třem
bodům jistícím vedoucí pozici.
Jako první využil nepozornosti
Frýdku Lukáš Luňák, jenž hned
v polovině čtvrté minuty a při Veselého trestu otevřel skóre.
Domácí si na svou odpověď museli počkat sedm minut, než se
střelou z kruhu prosadil Jan Sluštík. V závěru třetiny nejprve před
pouze necelou stovkou návštěvníků netrefil prázdnou bránu, poté
Jestřábi bez úhony přečkali další
oslabení.
S vyloučeními se ale pytel roztrhl až ve druhé části, během níž

„Jednoznačně dnes rozhodly naše individuální chyby a také nevyužité přesilovky. V nich jde poznat, že kluci nejsou sehraní
a z toho pak pramení ty naše hrubky. Vždyť dnes nám v našich
výhodách Prostějovští dali dvě branky.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Frýdek-Místek je dobrý tým dopředu, takže nás nepřekvapil.
Co nás bohužel překvapilo, byly naše chyby. Tudy cesta nevede
a v play off bychom takto určitě neuspěli. Celý zápas jsme se trápili
v obranné činnosti, výhru jsme opravdu vydřeli. Je to pořád dokola,
více než polovina našich faulů byla absolutně zbytečná...“
hlavní rozhodčí rozdal hned devět
dvouminutových trestů. Po Ivanově faulu nastřelil Antončík tyč
a využité přesilovky se tak Prostějovští dočkali až na počátku druhé
poloviny duelu. Dorážkou Jedličkova pokusu uspěl Frank Kučera.
Na reakci Frýdku se tentokrát
čekalo pouze minutu a jedenáct
sekund, než na 2:2 srovnal Marek
Ivan. Jen krátce nato navíc dostal
dvě minuty Aleš Knesl a Jestřábi
se museli opět bránit. To se jim
podařilo, navíc Frank Kučera
z toho profitoval druhou brankou,
když poslal puk přesně do horního
růžku – 2:3.
Slezané se ale i napotřetí dokázali dotáhnout. Stránský ještě před
Kociánem neuspěl, Gogolka už
ale ano. Ani tento prakticky gól do
šatny z počátku čtyřicáté minuty
s Jestřáby neotřásl, ještě před pauzou
totiž skóroval Lukáš Duba, jenž využil Coufalovy vyražené střely.
Hráči vedoucího týmu tabulky
nebyly daleko od třetí branky
voslabení,naopačnéstraněalestejně tak mohl o chvíli později srov-

nat Ondřej Sluštík. Domácí snahu
o dotažení na 4:4 pak hned dvakrát
zbrzdilo vyloučení a hosté si již tři
body pohlídali. Kubáň se musel
ještě několikrát vytáhnout, a když
to minutu a čtvrt před koncem
zkusili Frýdečtí bez gólmana, bylo
definitivně rozhodnuto. Domácím
se de facto nevydařila nahrávka
a puk skončil v síti. Jako poslední
z prostějovských hráčů se ho dotknul Jan Kolibár, takže právě mu
byla branka připsána. Byla to pro
něj již pátá branka, čímž na pozici
nejvíce skórujícího obránce vyrovnal výkony Roberta Jedličky
a Jakuba Kořínka.
Tento duel navíc zpestřila kuriózní
událost, hodonínský Lukáš Vrba
a porubský Miroslav Javín se do
sebe tkaničkami od bruslí zaklínili
natolik, že několik desítek sekund
vypadali jako siamská dvojčata.
Vysvobodil je až vedoucí domácího mužstva, před tím jim museli
na střídačku pomoci Matěj Charvát s Davidem Zacharem, což někteří hráči okomentovali slovy, že
už chyběly jen prstýnky a pusa...

Utrápenou výhru nad Opavou
vystřelil až v nájezdech Duba
PP
Prostějov/jim - Poprvé od
konce října 2012 nepadlo
v duelu Prostějova s Opavou
rozhodnutí během základních
šedesáti minut. A stejně jako při
tehdejším výsledku 3:2 se z bonusového druhého bodu radovali Jestřábi, byť k němu nevedla jednoduchá cesta. Domácí
se v sobotním utkání čtyřicátého
kola východní skupiny druhé
ligy museli vypořádat nejen
s nepříjemnou hrou Slezanů,
jimž se dařilo hrát jednoduše,
ale také včas se vracet do obrany
i hrozit v útoku. V neprospěch
vedoucího týmu tabulky navíc
hrály přetrvávající problémy
několika produktivních hráčů.
I bez nich si ale zbývající borci
Zacharova souboru nakonec se
severomoravským protivníkem
poradili a díky svému kapitánovi, který jako jediný proměnil
samostatný nájezd, pošesté
v řadě zvítězili.
Takřka kámen na kameni nezůstal
ve složení útočných trojic Jestřábů.
Zranění Vladimíra Stejskala posunulo do elitní formace Viktora
Coufala, místo Šebka nastupoval
vedle Juraje Juríka s Michalem
Černým Frank Kučera, i vinou absence Martina Belaye měl Šimon
Antončík za partnery Davida
Juríka s Lukášem Dubou a centr
čtvrté formace Tomáš Sršeň měl
na křídlech Marka Indru s Martinem Krylem. Toto složení se navíc
během utkání ještě trochu měnilo,
a do třetí třetiny už naskočilo
pouze devatero forvardů... Ani
hosté nebyli zcela kompletní. Sice
ve výstroji, ale pouze s tužkou
a papíry v ruce coby statistik sledoval celý duel zkušený univerzál
a exprostějovský Jestřáb Zdeněk
Pavelek.
I bez něj to ale byla právě Opava, kdo zahájil střetnutí hosté.
Svěřenci Karla Suchánka a Josefa
Doboše se sice jako první museli
bránit dvouminutovému oslabení,
ovšem hned krátce poté se dostali
do vedení. Domácí hráče a zhruba
tisícovku diváků zmrazil na konci
jedenácté minuty Tomáš Polok.
Šestadvacetiletý útočník využil
Vítkovy přihrávky z levé strany
a Ondřej Kocián neměl šanci se
včas přesunout – 0:1. Na domácích
byla řada vynucených zásahů znát,
a kostrbatá hra plná nepřesností to
dokazovala. Výsledkem tak byla
spousta laciných ztrát, zakázaných
uvolnění i ofsajdů, nejvíce se opět
dařilo Kociánovi v bráně, jenž se
již dostal z krátké virózy. Kromě
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PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„S výkonem nejsme vůbec spokojeni, protože jsme odehráli velmi
špatné utkání! S výjimkou zhruba deseti patnácti minut ve druhé třetině jsme hodně zaostávali a Opava po většinu zápasu určitě byla lepší.
Velmi dobře dodržovala systém, je to ale o srdci, o nasazení, to jsou dvě
věci, které nám u některých hráčů chyběly. Ve druhé třetině jsme dali
gól díky tomu, že jsme se udrželi na puku, uhráli jsme to, bohužel jsme
tak ale nehráli po celý zápas. Máme čtyři zápasy do play off, musíme to
dát dohromady. Spíše po psychické stránce a věřit, že to půjde.“

JOSEF DOBOŠ – HC Slezan Opava:
„Myslím si, že to bylo pěkné utkání. Mělo to dobrou úroveň, byla tu
krásná kulisa. Měli jsme šance, které jsme neproměnili, měl je ale
i Prostějov. Prakticky se rozhodovalo až v nájezdech, to už je vabank a mohou vyhrát domácí i hosté. Bohužel jsme prohráli my...“
j d é branky
b k nabídla
bídl úúvodní
dí
jedné
dvacetiminutovka i řadu dalších
podstatných momentů. Vyrovnat
mohl v oslabení Frank Kučera, ale
z levé strany vystřelil těsně vedle.
Na opačné straně museli po tvrdém nárazu pomoci Luňákovi na
střídačku jeho spoluhráči. Těsně
před koncem úvodního dějství
zkusili hosté jednu kulišárnu
a částečně jim vyšla, ani jeden
z rozhodčích si totiž nevšiml, že
po buly v obranné třetině skočil
do hry šestý hráč Opavy, a zhruba
patnáct sekund se pohyboval na
ledě, než odešel opět střídat...
Vyrovnat se až ve druhé třetině
podařilo Matouši Venkrbcovi.
Ten dostal zpoza brány zpětnou
přihrávku od Marka Indry
a z bezprostřední blízkosti si už
věděl rady - 1:1. Šlo ale o velice
ojedinělou akci ze strany domácích,
byť se jim nabízelo hned několik
početních výhod i potenciálních
přečíslení. Na konci šestadvacáté
minuty se proti pravidlům provinil
Petr Wolf a původně dvouminutový trest za napadení rozhodčí
vzápětí překlasifikovali na pět
minut plus do konce utkání.
Z domácí strany to ale byla velká
křeč, což dokumentovala absence
jakéhokoliv tlaku a o střelách
ani nemluvě, nebezpečněji bylo
paradoxně před Kociánem.
Jestřábům chyběla střela či
alespoň nahození od modré čáry.
Nejnápadněji to ilustroval výpad
Opavy z poloviny střetnutí, po
němž měla domácí gólmanská
jednička plné ruce a nohy práce.
Domácí kontrovali spoluprací
Sršně s Davidem Juríkem, jenž
ale po nabití nepálil z pravého
kruhu až do sítě. Teprve pak přišlo
nahození Knesla, které nadělalo
Šafránkovi starosti. Na konci
druhé části mohli Opavané opět
strhnout vedení na svou stranu.
Jedlička si šel odpočinout na trestnou lavici a jeden střet u mantinelu
zaváněl dalšími dvěma minutami,
když se v posledních sekundách
dostal přes celé pásmo puk k Polo-

k i Ten
T ovšem
š z pravéé strany
t
kovi.
nepálil hned z první, čímž dal Kociánovi čas na přesunutí. Domácí
brankář tak byl neprůstřelný.
V úvodu třetí dvacetiminutovky
zazdili hosté pár tutovek, na jejichž
zneškodnění se svorně podíleli
gólman a obránci. Zdálo se, že
je jen otázkou času, než se třetí
tým tabulky dočká druhé branky,
nestalo se ale. Ve zbytku základní hrací doby již kralovali oba
brankáři a muselo se prodlužovat.
Při hře čtyřech proti čtyřem se
dlouho nic zajímavého nedělo, až
se strhla mela za bránou Opavy,
po níž se dlouhé minuty nehrálo.
Rozhodčí sčítali tresty a zejména
hosté s nimi vedli dlouhé debaty,
výsledkem byly mimo jiné dvě
minuty pro opavského gólmana,
ale na počtu sil se nic nezměnilo.
To už ale neplatilo o zhruba
půlminutu později, kdy Slezané
opět zkusili nasazení hráče ze
střídačky navíc, teď už ale muži
v pruhovaném byli pozorní,
a ocenili to vyloučením. V něm se
Jestřábi opět k brance nepropracovali, a šlo se tak do nájezdů.
Na jejich startu se o rozruch postaral rolbař, jenž upravil led tak
pečlivě, že za skandování tribun
musel do práce ještě jednou... Pak
se opět upřela hlavní pozornost na
hráče. Začínali hosté, ani jeden
z trojice Polok, Měch, Chalupa
ovšem proti Kociánovi neuspěl.
Na domácí straně se naprosto
stejně vedlo Luňákovi s Davidem
Juríkem, ve třetí sérii se ale přece
jen prosadil Lukáš Duba a více
než tisícovka domácích příznivců
se mohla radovat spolu s ním.
A radost prostějovského týmu
mohla být dvojnásobná, Poruba totiž po prohře v Hodoníně
nestačila ani doma na Přerov. Její
manko na první pozici tak narostlo
již na deset bodů, naopak na třetí
pozici má stále poklidných devět
bodů k dobru. To pro ni de facto
znamená jistotu druhého místa,
zatímco pro Jestřáby prvenství
v základní části.

Břeclav vyhodila svého nejproduktivnějšího hráče

Sobotní zápas se hraje již od patnácti hodin!
Břeclav, Prostějov/jim - K nečekanému a emoce vzbuzujícímu tahu sáhl v závěru
základní části druhé hokejové
ligy břeclavský oddíl. Aktuálně
předposlední tým tabulky se
rozhodl rozloučit s nejlepším
střelcem i nahrávačem mužstva Dominikem Piskořem
a k víkendovému odpolednímu
utkání s Prostějovem tak již
nastoupí bez dlouho nepostradatelné součásti první útočné
formace. Ani toto utkání
dvaačtyřicátého kola východní
skupiny třetí nejvyšší soutěže
se neodehraje ve standardním čase, ale kvůli kolizi s duelem české reprezentace proti
Švýcarsku bude úvodní buly

na jihu Moravy vhozeno v sobotu 15. února od 15.00 hodin.
Tým
vedený
Michalem
Konečným se nachází v hlubokém
útlumu a již deset utkání marně
čeká na výhru. Za poslední měsíc
navíc získal jen dva body za
porážky v prodloužení s Porubou
a Hodonínem, naposledy z toho
byl domácí debakl 3:8 s FrýdkemMístkem. Došlo tam na Piskořova
slova bezprostředně po posledním
utkání s Prostějovem, že tehdy
deváté nejlepší družstvo tabulky
by se nemělo upínat k bojům
o play off, ale zejména k tomu, aby
nenastaly záchranářské starosti.
Jihomoravané zatím stejně jako
Orlová a Valašské Meziříčí
nepřekonali mez sta nastřílených

branek a čtyři kola před koncem
se musí klepat. Kromě Prostějova
je totiž ještě čekají duely s Opavou, Orlovou, Vsetínem a poslední Bobři jsou jen o tři body
zpět. Valaši navíc disponují lepší
bilancí vzájemných utkání, takže
břeclavští Lvi mají před posledními zápasy o motivaci postaráno.
V dosavadních třech soutěžních
setkáních s Jestřáby tahali vždy
Lvi za kratší konec. Na Hané se
zrodily dva debakly 10:0 a 9:2,
u trojmezí s Rakouskem a Slovenskem to ale přece jen bylo větší
drama. Prostějovští hráči si sice
po většinu zápasu udržovali těsný
náskok, na startu poslední desetiminutovky ale Kristian Kučera
vyrovnal a o třech bodech pro

favorita rozhodl až sedm minut
před koncem Šimon Antončík.
Nejproduktivnějším
hráčem
zbývajících členů břeclavské sestavy je Tomáš Popolanský, jenž
proti Jestřábům zatím skóroval
jednou. Tento hráč však zatím
marně atakoval třicetibodovou
hranici a v případě ostatních
to platí i o metě dvaceti bodů.
Navíc druhým nejpilnějším
sběratelem kanadských bodů je
obránce Jakub Šaur. V bráně se
pak prostřídala již pětice mužů
s maskou, nejvíce toho odchytal
Michal Šurý, jenž má průměr
vysoko nad tři inkasované branky
na zápas a jehož úspěšnost je
těsně nad jednadevadesát a půl
procenta.

FRANK KUČERA: „MUSÍME STŘÍLET A CPÁT SE DO KONCOVKY!“
Útočníka Jestřábů těší náskok nad Porubou, nechce ale před play off nic podcenit

Prostějov - Úspěšný zápasový comeback se
v uplynulém týdnu podařil Franku Kučerovi. Ve
středu přidal dvaadvacetiletý útočník na své konto
dvanáctý a třináctý gól v aktuální sezoně, v sobotu
se pak podílel na prodloužení vítězné série i proti
Opavě. A v nastoleném trendu by si přál pokračovat i v následujících týdnech, aby do vyřazovací
části šli Jestřábi v optimální formě a pohodě...
Jiří Možný
Vaše původní lajna
s Antončíkem a Belayem se úplně rozpadla, jak
jste se cítil s jinými spoluhráči?
„Začal jsem stejně jako ve středu s Michalem Černým a Jurajem Juríkem, ale nebylo to optimální. Po první třetině to trenér
chtěl oživit, tak prostřídal lajny
a před třetí třetinou to stáhl na tři
pětky. Třeba já jsem zaslouženě
seděl...“
Hráli jste znovu spoustu přesilovek, opět ale
chyběla střelba...
„Poslední dobou na přesilovkách
hodně pracujeme, asi to stále chceme dostat do prázdné brány. Je
pravda, že dneska opavští obránci
spoustu střel zablokovali, bez toho
by to mohlo vypadat jinak. Musíme střílet a cpát se do koncovky.“
Zdálo se také, že do
akcí příliš nezapojujete
obránce. Proč?
„Zatím je moc nevyužíváme, což
vidím ze střídačky i sám u sebe
(smích). A když puk mají, tak
zase není nikdo před bránou. To
nám chybí, musíme na tom zapracovat a do play off to vyladit.“
Do sestavy jste se vrátil
již ve středu proti Frýdku-Místku a hned jste dal dvě
branky. Kde se vzala pohoda?
„Tak krásně jsem si to ani nepředstavoval... (úsměv) Chtěl

še,
jsem hlavně hrát jednoduše,
al,
abych se do toho rychle dostal,
a dvakrát mi to tam spadlo.“
Jak jste se po pauze cítil?
il?
„Už od počátku týdne je
ku
to lepší, na ledě to ale zpočátku
o.
nebylo nic moc příjemného.
u
V prvním zápase jsem po dvou
m
třetinách odstoupil, protože jsem
ůtoho měl plné zuby a už jsem vůhu
bec nemohl. Bylo to na mě trochu
dě.
znát, teď už je to ale vše v pohodě.
Snad už teď zůstanu zdravý.“
Přijde vám vhod, že
te
místo ve středu hrajete
další zápas až o den později?
?
ěji
„Kouknu se na hokej, raději
bych ale byl, kdyby se hrálo
álo
systémem středa-sobota jako
ko
normálně.“
Olympiádu tedy nijak
ak
zvlášť neprožíváte?
„Tak před pěti minutami jsme
me
m
fandili Nikole Sudové, celkem
jsme to prožívali. Jinak mě to
m,
ale nechává relativně chladným,
opokud tam nemám nějakého rodinného příslušníka (smích).“
Je tomu již šestnáct let,
et,
co váš otec přispěl ke
zlatu v Naganu. Připomínáte
te
si to občas?
„Já celkem jo, táta už moc ne.
Vzpomene si, jen když si sedne
s klukama, s nimiž to tam vyválčil, ale jinak moc není vzpomínkový typ (úsměv).“
Výhrou jste si prakticky zajistili první mís-

to po základní části. Můžete
zbývající duely odehrát v poklidu?
„Ještě nám k tomu chybí pár
bodů. Chceme všechny čtyři
zbývající zápasy vyhrát a získat co nejvíce bodů, ať jdeme v
co nejlepší pohodě a formě do
play off. Nekalkuluji, že
nám stačí už jen tři body
a můžeme to odjezdit,
to vůbec ne.“

pina je natolik vyrovnaná, že
i kdybychom měli na osmého
šedesát bodů náskok, tak se
může stát cokoliv. Musíme se
připravit na každého soupeře,
jehož dostaneme, a podat stoprocentní výkon.“
Zatím to tedy vypadá na Frýdek-Místek, který jste dom
doma
dvakrát vysoko porazipora
pak
li - nejprve 10:1, p
9:2...
„Podle těchto dvou vvýsledků si člověk může
mů
říkat, že to bude lehčí, ale
hro
ve středu to bylo hrozvel
ně těžké. Mají velice
silný útok, i když je
obra
fakt, že jejich obrana
není žádný zázrak. N
Na
to bychom se mus
museli
zaměřit.“

„Říkal jsem si, že ho obejdu jeden na jednoho.
Já jsem udělal osmnáct kroků, on jeden a půl,
byli jsme ale stále na stejné úrovni a ještě mi
vypíchl puk. Vůbec se nenadřel.“
Forvard Jestřábů FRANK KUČERA
o tréninku s Lukášem Krajíčkem

Před
hlavní
fází sezony vás
postihlo několik zranění, jak
toto může poznamenat mužstvo?
„Máme čtyři lajny a ještě několik hráčů navíc,
navíc všichni jsme na
stejné herní úrovni, a když někdo
vypadne, tak vždy máme někoho, kdo ho může plnohodnotně
nahradit.“
Máte vytipovaného soupeře pro vyřazovací část?
„To ne. Každý by si třeba přál
někoho lehčího, ale tato sku-

V týdnu v
Prostějo
Prostějově
trénoval Luk
Lukáš
paKrajíček, byl p
úrovtrný rozdíl v úro
ni?

„(smíc
„(smích)
Třeba já
jsem
dod
Foto: Jiří Možný
stal puk
a říkal jsem si, že ho obejdu jeden
na jednoho. Dopadlo to tak, že já
jsem udělal osmnáct kroků, on
jeden a půl, byli jsme ale stále na
stejné úrovni a ještě mi vypíchl
puk. Vůbec se nenadřel. Je tam
asi obrovský rozdíl... (smích).“

„Cítili jsme, že máme i na víc,“ věřil

ve tři body opavský zadák David Galvas
Prostějov - V jednadvaceti letech načal v opavském dresu svou extraligovou kariéru, o sedmnáct let později pomáhá stejnému klubu v druholigových bitvách. Osmatřicetiletý bek David Galvas
je jedním z mála aktivních hráčů, kteří pamatují
nejslavnější éru Slezanu, nejvyšší českou soutěž krátce okusil i ve Vítkovicích. Krom toho hájil
též barvy Trenčína a Skalice na Slovensku, GKS
Tychy v Polsku či Havířova, Šumperku a Vrchlabí
v první lize. Poslední dvě sezony je opět pevnou
součástí opavských zadních řad, s dvaadvaceti
body je aktuálně druhým nejproduktivnějším bekem mužstva.
Jiří Možný
Povedlo se vám vybojovat bod za remízu
v normální hrací době. Je to
plán, s nímž jste do Prostějova přijeli?
„Je to čtvrtý zápas za sebou,
v němž jsme bodovali a doufám, že nám to tak bude pokračovat i dál..(úsměv) Nebudu ale
říkat, že jsme spokojeni. V průběhu hry jsme cítili, že máme
na víc, měli jsme tam nějaké
šance. Bylo to strašně vyrovnané utkání, ale na vyložené šance
jsme vyhráli. Možná jsme si
zasloužili tři body, ale nevyšlo
to. Škoda.“

Všechny čtyři vzájemné duely připomínaly
obranné bitvy. Co k tomu
vedlo?
„Víme, že Prostějov má silné
mužstvo a musíme s nimi hrát
odzadu. Byla by blbost hlavně
venku to otevřít. Kromě prvního utkání, kdy jsme hráli velmi
dobře a porazili jsme je výraznějším rozdílem, tak to jsou strašně
vyrovnané zápasy a rozhodují je
přesilovky, oslabení, momentální
forma a chyby jedinců.“
Zdálo se, že jste v početních výhodách Prostějov vůbec nepouštěli do střel...
„Sice jsme se na to speciálně nepřipravovali, oslabení jsme ale

Jste jeden z mála pahráli velice dobře a jsme rádi za
mětníků extraligových
to, že jsme v nich nedostali gól.
Je to již čtvrtý letošní zápas, tak časů v Opavě. Vzpomínáte
se už trochu známe. Je těžké se občas na tuto éru?
nějak překvapit, oni určitě vědí,
„Vzpomínám, ale je
jak my hrajeme, my
doba,
to již strašná dob
zase víme, jak hrasoua teď se spíše so
jí oni.““
středím na tuto ssesoutěž.
V tabulzonu a tuto sout
ce jste
Hlavně abycho
abychom
stále třetí, věříjako celek uudrte, že už náskok
želi třetí mís
místo
udržíte?
íte?
a konečně pr
pro„V kabině jsme si
lomili smů
smůlu
řekli, že bychom to
v play off, kkdy
chtěli udržet. Mápravijsme
pra
me alee ještě čtyři
delně vypa
vypadli
zápasy
y a za
v prvním kole.“
námi jsou
u
v těsném
sném
m
„Víme, že Prostějov má silné mužstvo
sledu
a musíme s nimi hrát odzadu. Byla by
Hodonín
onín
n
i Vsetín.
blbost hlavně venku to otevřít. Kromě
Ten má

prvního utkání to jsou vyrovnané zápasy.“

Foto: Jiří Možný

Zkušený opavský obránce DAVID GALVAS
o obranných bitvách s Jestřáby

asi velkou formu, když už desetkrát neprohrál. Bude to ještě boj.
V pátek jedeme právě do Vsetína,
tam se možná rozhodne o třetím
místě. Ještě před tím máme doma
Břeclav a věříme, že ji zvládneme,
i když se nám s ní nedaří.“

J ká soutěž
Jaká
těž b
by Opavě
O
slušela?
„Všichni by chtěli první ligu,
výš asi zatím ne. I druhá liga
se ale dost zlepšila, je tu dost
šikovných hráčů, kteří už nakoukli do extraligy. Viz Prostějov a jeho mladí kluci.“

Lední hokej

Frýdek-Místek zdolali Jestřábi i počtvrté
RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:

Frýdek-Místek, Prostějov/jim
- Výrazný krok na cestě k celkovému prvnímu místu učinili ve
středu večer prostějovští hokejisté. Po nevýrazné první polovině
ledna se opět dostávají do vítězné
pohody a v devětatřicátém kole
východní skupiny druhé ligy si
připsali již pátou výhru v řadě.
Po Hodonínu, Přerovu, Novém
Jičínu a Valašském Meziříčí to
odnesli i hráči Frýdku-Místku,
kteří ve svém porubském azylu
neuspěli proti Jestřábům ani
v celkově čtvrtém vzájemném
souboji této sezony.
Celkem jedenáctkrát putoval některý z prostějovských hokejistů
na trestnou lavici, přesto měli
hosté v oslabení aktivní bilanci
2:0. Tu navíc podpořili i jednou
přesilovkovou brankou a právě při
nestejném počtu mužů na ledě tak
učinili výrazný krok k dalším třem
bodům jistícím vedoucí pozici.
Jako první využil nepozornosti
Frýdku Lukáš Luňák, jenž hned
v polovině čtvrté minuty a při Veselého trestu otevřel skóre.
Domácí si na svou odpověď museli počkat sedm minut, než se
střelou z kruhu prosadil Jan Sluštík. V závěru třetiny nejprve před
pouze necelou stovkou návštěvníků netrefil prázdnou bránu, poté
Jestřábi bez úhony přečkali další
oslabení.
S vyloučeními se ale pytel roztrhl až ve druhé části, během níž

„Jednoznačně dnes rozhodly naše individuální chyby a také nevyužité přesilovky. V nich jde poznat, že kluci nejsou sehraní
a z toho pak pramení ty naše hrubky. Vždyť dnes nám v našich
výhodách Prostějovští dali dvě branky.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Frýdek-Místek je dobrý tým dopředu, takže nás nepřekvapil.
Co nás bohužel překvapilo, byly naše chyby. Tudy cesta nevede
a v play off bychom takto určitě neuspěli. Celý zápas jsme se trápili
v obranné činnosti, výhru jsme opravdu vydřeli. Je to pořád dokola,
více než polovina našich faulů byla absolutně zbytečná...“
hlavní rozhodčí rozdal hned devět
dvouminutových trestů. Po Ivanově faulu nastřelil Antončík tyč
a využité přesilovky se tak Prostějovští dočkali až na počátku druhé
poloviny duelu. Dorážkou Jedličkova pokusu uspěl Frank Kučera.
Na reakci Frýdku se tentokrát
čekalo pouze minutu a jedenáct
sekund, než na 2:2 srovnal Marek
Ivan. Jen krátce nato navíc dostal
dvě minuty Aleš Knesl a Jestřábi
se museli opět bránit. To se jim
podařilo, navíc Frank Kučera
z toho profitoval druhou brankou,
když poslal puk přesně do horního
růžku – 2:3.
Slezané se ale i napotřetí dokázali dotáhnout. Stránský ještě před
Kociánem neuspěl, Gogolka už
ale ano. Ani tento prakticky gól do
šatny z počátku čtyřicáté minuty
s Jestřáby neotřásl, ještě před pauzou
totiž skóroval Lukáš Duba, jenž využil Coufalovy vyražené střely.
Hráči vedoucího týmu tabulky
nebyly daleko od třetí branky
voslabení,naopačnéstraněalestejně tak mohl o chvíli později srov-

nat Ondřej Sluštík. Domácí snahu
o dotažení na 4:4 pak hned dvakrát
zbrzdilo vyloučení a hosté si již tři
body pohlídali. Kubáň se musel
ještě několikrát vytáhnout, a když
to minutu a čtvrt před koncem
zkusili Frýdečtí bez gólmana, bylo
definitivně rozhodnuto. Domácím
se de facto nevydařila nahrávka
a puk skončil v síti. Jako poslední
z prostějovských hráčů se ho dotknul Jan Kolibár, takže právě mu
byla branka připsána. Byla to pro
něj již pátá branka, čímž na pozici
nejvíce skórujícího obránce vyrovnal výkony Roberta Jedličky
a Jakuba Kořínka.
Tento duel navíc zpestřila kuriózní
událost, hodonínský Lukáš Vrba
a porubský Miroslav Javín se do
sebe tkaničkami od bruslí zaklínili
natolik, že několik desítek sekund
vypadali jako siamská dvojčata.
Vysvobodil je až vedoucí domácího mužstva, před tím jim museli
na střídačku pomoci Matěj Charvát s Davidem Zacharem, což někteří hráči okomentovali slovy, že
už chyběly jen prstýnky a pusa...

Utrápenou výhru nad Opavou
vystřelil až v nájezdech Duba
SN
Prostějov/jim - Poprvé od
konce října 2012 nepadlo
v duelu Prostějova s Opavou
rozhodnutí během základních
šedesáti minut. A stejně jako při
tehdejším výsledku 3:2 se z bonusového druhého bodu radovali Jestřábi, byť k němu nevedla jednoduchá cesta. Domácí
se v sobotním utkání čtyřicátého
kola východní skupiny druhé
ligy museli vypořádat nejen
s nepříjemnou hrou Slezanů,
jimž se dařilo hrát jednoduše,
ale také včas se vracet do obrany
i hrozit v útoku. V neprospěch
vedoucího týmu tabulky navíc
hrály přetrvávající problémy
několika produktivních hráčů.
I bez nich si ale zbývající borci
Zacharova souboru nakonec se
severomoravským protivníkem
poradili a díky svému kapitánovi, který jako jediný proměnil
samostatný nájezd, pošesté
v řadě zvítězili.
Takřka kámen na kameni nezůstal
ve složení útočných trojic Jestřábů.
Zranění Vladimíra Stejskala posunulo do elitní formace Viktora
Coufala, místo Šebka nastupoval
vedle Juraje Juríka s Michalem
Černým Frank Kučera, i vinou absence Martina Belaye měl Šimon
Antončík za partnery Davida
Juríka s Lukášem Dubou a centr
čtvrté formace Tomáš Sršeň měl
na křídlech Marka Indru s Martinem Krylem. Toto složení se navíc
během utkání ještě trochu měnilo,
a do třetí třetiny už naskočilo
pouze devatero forvardů... Ani
hosté nebyli zcela kompletní. Sice
ve výstroji, ale pouze s tužkou
a papíry v ruce coby statistik sledoval celý duel zkušený univerzál
a exprostějovský Jestřáb Zdeněk
Pavelek.
I bez něj to ale byla právě Opava, kdo zahájil střetnutí hosté.
Svěřenci Karla Suchánka a Josefa
Doboše se sice jako první museli
bránit dvouminutovému oslabení,
ovšem hned krátce poté se dostali
do vedení. Domácí hráče a zhruba
tisícovku diváků zmrazil na konci
jedenácté minuty Tomáš Polok.
Šestadvacetiletý útočník využil
Vítkovy přihrávky z levé strany
a Ondřej Kocián neměl šanci se
včas přesunout – 0:1. Na domácích
byla řada vynucených zásahů znát,
a kostrbatá hra plná nepřesností to
dokazovala. Výsledkem tak byla
spousta laciných ztrát, zakázaných
uvolnění i ofsajdů, nejvíce se opět
dařilo Kociánovi v bráně, jenž se
již dostal z krátké virózy. Kromě
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PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„S výkonem nejsme vůbec spokojeni, protože jsme odehráli velmi
špatné utkání! S výjimkou zhruba deseti patnácti minut ve druhé třetině jsme hodně zaostávali a Opava po většinu zápasu určitě byla lepší.
Velmi dobře dodržovala systém, je to ale o srdci, o nasazení, to jsou dvě
věci, které nám u některých hráčů chyběly. Ve druhé třetině jsme dali
gól díky tomu, že jsme se udrželi na puku, uhráli jsme to, bohužel jsme
tak ale nehráli po celý zápas. Máme čtyři zápasy do play off, musíme to
dát dohromady. Spíše po psychické stránce a věřit, že to půjde.“

JOSEF DOBOŠ – HC Slezan Opava:
„Myslím si, že to bylo pěkné utkání. Mělo to dobrou úroveň, byla tu
krásná kulisa. Měli jsme šance, které jsme neproměnili, měl je ale
i Prostějov. Prakticky se rozhodovalo až v nájezdech, to už je vabank a mohou vyhrát domácí i hosté. Bohužel jsme prohráli my...“
j d é branky
b k nabídla
bídl úúvodní
dí
jedné
dvacetiminutovka i řadu dalších
podstatných momentů. Vyrovnat
mohl v oslabení Frank Kučera, ale
z levé strany vystřelil těsně vedle.
Na opačné straně museli po tvrdém nárazu pomoci Luňákovi na
střídačku jeho spoluhráči. Těsně
před koncem úvodního dějství
zkusili hosté jednu kulišárnu
a částečně jim vyšla, ani jeden
z rozhodčích si totiž nevšiml, že
po buly v obranné třetině skočil
do hry šestý hráč Opavy, a zhruba
patnáct sekund se pohyboval na
ledě, než odešel opět střídat...
Vyrovnat se až ve druhé třetině
podařilo Matouši Venkrbcovi.
Ten dostal zpoza brány zpětnou
přihrávku od Marka Indry
a z bezprostřední blízkosti si už
věděl rady - 1:1. Šlo ale o velice
ojedinělou akci ze strany domácích,
byť se jim nabízelo hned několik
početních výhod i potenciálních
přečíslení. Na konci šestadvacáté
minuty se proti pravidlům provinil
Petr Wolf a původně dvouminutový trest za napadení rozhodčí
vzápětí překlasifikovali na pět
minut plus do konce utkání.
Z domácí strany to ale byla velká
křeč, což dokumentovala absence
jakéhokoliv tlaku a o střelách
ani nemluvě, nebezpečněji bylo
paradoxně před Kociánem.
Jestřábům chyběla střela či
alespoň nahození od modré čáry.
Nejnápadněji to ilustroval výpad
Opavy z poloviny střetnutí, po
němž měla domácí gólmanská
jednička plné ruce a nohy práce.
Domácí kontrovali spoluprací
Sršně s Davidem Juríkem, jenž
ale po nabití nepálil z pravého
kruhu až do sítě. Teprve pak přišlo
nahození Knesla, které nadělalo
Šafránkovi starosti. Na konci
druhé části mohli Opavané opět
strhnout vedení na svou stranu.
Jedlička si šel odpočinout na trestnou lavici a jeden střet u mantinelu
zaváněl dalšími dvěma minutami,
když se v posledních sekundách
dostal přes celé pásmo puk k Polo-

k i Ten
T ovšem
š z pravéé strany
t
kovi.
nepálil hned z první, čímž dal Kociánovi čas na přesunutí. Domácí
brankář tak byl neprůstřelný.
V úvodu třetí dvacetiminutovky
zazdili hosté pár tutovek, na jejichž
zneškodnění se svorně podíleli
gólman a obránci. Zdálo se, že
je jen otázkou času, než se třetí
tým tabulky dočká druhé branky,
nestalo se ale. Ve zbytku základní hrací doby již kralovali oba
brankáři a muselo se prodlužovat.
Při hře čtyřech proti čtyřem se
dlouho nic zajímavého nedělo, až
se strhla mela za bránou Opavy,
po níž se dlouhé minuty nehrálo.
Rozhodčí sčítali tresty a zejména
hosté s nimi vedli dlouhé debaty,
výsledkem byly mimo jiné dvě
minuty pro opavského gólmana,
ale na počtu sil se nic nezměnilo.
To už ale neplatilo o zhruba
půlminutu později, kdy Slezané
opět zkusili nasazení hráče ze
střídačky navíc, teď už ale muži
v pruhovaném byli pozorní,
a ocenili to vyloučením. V něm se
Jestřábi opět k brance nepropracovali, a šlo se tak do nájezdů.
Na jejich startu se o rozruch postaral rolbař, jenž upravil led tak
pečlivě, že za skandování tribun
musel do práce ještě jednou... Pak
se opět upřela hlavní pozornost na
hráče. Začínali hosté, ani jeden
z trojice Polok, Měch, Chalupa
ovšem proti Kociánovi neuspěl.
Na domácí straně se naprosto
stejně vedlo Luňákovi s Davidem
Juríkem, ve třetí sérii se ale přece
jen prosadil Lukáš Duba a více
než tisícovka domácích příznivců
se mohla radovat spolu s ním.
A radost prostějovského týmu
mohla být dvojnásobná, Poruba totiž po prohře v Hodoníně
nestačila ani doma na Přerov. Její
manko na první pozici tak narostlo
již na deset bodů, naopak na třetí
pozici má stále poklidných devět
bodů k dobru. To pro ni de facto
znamená jistotu druhého místa,
zatímco pro Jestřáby prvenství
v základní části.

Břeclav vyhodila svého nejproduktivnějšího hráče

Sobotní zápas se hraje již od patnácti hodin!
Břeclav, Prostějov/jim - K nečekanému a emoce vzbuzujícímu tahu sáhl v závěru
základní části druhé hokejové
ligy břeclavský oddíl. Aktuálně
předposlední tým tabulky se
rozhodl rozloučit s nejlepším
střelcem i nahrávačem mužstva Dominikem Piskořem
a k víkendovému odpolednímu
utkání s Prostějovem tak již
nastoupí bez dlouho nepostradatelné součásti první útočné
formace. Ani toto utkání
dvaačtyřicátého kola východní
skupiny třetí nejvyšší soutěže
se neodehraje ve standardním čase, ale kvůli kolizi s duelem české reprezentace proti
Švýcarsku bude úvodní buly

na jihu Moravy vhozeno v sobotu 15. února od 15.00 hodin.
Tým
vedený
Michalem
Konečným se nachází v hlubokém
útlumu a již deset utkání marně
čeká na výhru. Za poslední měsíc
navíc získal jen dva body za
porážky v prodloužení s Porubou
a Hodonínem, naposledy z toho
byl domácí debakl 3:8 s FrýdkemMístkem. Došlo tam na Piskořova
slova bezprostředně po posledním
utkání s Prostějovem, že tehdy
deváté nejlepší družstvo tabulky
by se nemělo upínat k bojům
o play off, ale zejména k tomu, aby
nenastaly záchranářské starosti.
Jihomoravané zatím stejně jako
Orlová a Valašské Meziříčí
nepřekonali mez sta nastřílených

branek a čtyři kola před koncem
se musí klepat. Kromě Prostějova
je totiž ještě čekají duely s Opavou, Orlovou, Vsetínem a poslední Bobři jsou jen o tři body
zpět. Valaši navíc disponují lepší
bilancí vzájemných utkání, takže
břeclavští Lvi mají před posledními zápasy o motivaci postaráno.
V dosavadních třech soutěžních
setkáních s Jestřáby tahali vždy
Lvi za kratší konec. Na Hané se
zrodily dva debakly 10:0 a 9:2,
u trojmezí s Rakouskem a Slovenskem to ale přece jen bylo větší
drama. Prostějovští hráči si sice
po většinu zápasu udržovali těsný
náskok, na startu poslední desetiminutovky ale Kristian Kučera
vyrovnal a o třech bodech pro

favorita rozhodl až sedm minut
před koncem Šimon Antončík.
Nejproduktivnějším
hráčem
zbývajících členů břeclavské sestavy je Tomáš Popolanský, jenž
proti Jestřábům zatím skóroval
jednou. Tento hráč však zatím
marně atakoval třicetibodovou
hranici a v případě ostatních
to platí i o metě dvaceti bodů.
Navíc druhým nejpilnějším
sběratelem kanadských bodů je
obránce Jakub Šaur. V bráně se
pak prostřídala již pětice mužů
s maskou, nejvíce toho odchytal
Michal Šurý, jenž má průměr
vysoko nad tři inkasované branky
na zápas a jehož úspěšnost je
těsně nad jednadevadesát a půl
procenta.

FRANK KUČERA: „MUSÍME STŘÍLET A CPÁT SE DO KONCOVKY!“
Útočníka Jestřábů těší náskok nad Porubou, nechce ale před play off nic podcenit

Prostějov - Úspěšný zápasový comeback se
v uplynulém týdnu podařil Franku Kučerovi. Ve
středu přidal dvaadvacetiletý útočník na své konto
dvanáctý a třináctý gól v aktuální sezoně, v sobotu
se pak podílel na prodloužení vítězné série i proti
Opavě. A v nastoleném trendu by si přál pokračovat i v následujících týdnech, aby do vyřazovací
části šli Jestřábi v optimální formě a pohodě...
Jiří Možný
Vaše původní lajna
s Antončíkem a Belayem se úplně rozpadla, jak
jste se cítil s jinými spoluhráči?
„Začal jsem stejně jako ve středu s Michalem Černým a Jurajem Juríkem, ale nebylo to optimální. Po první třetině to trenér
chtěl oživit, tak prostřídal lajny
a před třetí třetinou to stáhl na tři
pětky. Třeba já jsem zaslouženě
seděl...“
Hráli jste znovu spoustu přesilovek, opět ale
chyběla střelba...
„Poslední dobou na přesilovkách
hodně pracujeme, asi to stále chceme dostat do prázdné brány. Je
pravda, že dneska opavští obránci
spoustu střel zablokovali, bez toho
by to mohlo vypadat jinak. Musíme střílet a cpát se do koncovky.“
Zdálo se také, že do
akcí příliš nezapojujete
obránce. Proč?
„Zatím je moc nevyužíváme, což
vidím ze střídačky i sám u sebe
(smích). A když puk mají, tak
zase není nikdo před bránou. To
nám chybí, musíme na tom zapracovat a do play off to vyladit.“
Do sestavy jste se vrátil
již ve středu proti Frýdku-Místku a hned jste dal dvě
branky. Kde se vzala pohoda?
„Tak krásně jsem si to ani nepředstavoval... (úsměv) Chtěl

še,
jsem hlavně hrát jednoduše,
al,
abych se do toho rychle dostal,
a dvakrát mi to tam spadlo.“
Jak jste se po pauze cítil?
il?
„Už od počátku týdne je
ku
to lepší, na ledě to ale zpočátku
o.
nebylo nic moc příjemného.
u
V prvním zápase jsem po dvou
m
třetinách odstoupil, protože jsem
ůtoho měl plné zuby a už jsem vůhu
bec nemohl. Bylo to na mě trochu
dě.
znát, teď už je to ale vše v pohodě.
Snad už teď zůstanu zdravý.“
Přijde vám vhod, že
te
místo ve středu hrajete
další zápas až o den později?
?
ěji
„Kouknu se na hokej, raději
bych ale byl, kdyby se hrálo
álo
systémem středa-sobota jako
ko
normálně.“
Olympiádu tedy nijak
ak
zvlášť neprožíváte?
„Tak před pěti minutami jsme
me
m
fandili Nikole Sudové, celkem
jsme to prožívali. Jinak mě to
m,
ale nechává relativně chladným,
opokud tam nemám nějakého rodinného příslušníka (smích).“
Je tomu již šestnáct let,
et,
co váš otec přispěl ke
zlatu v Naganu. Připomínáte
te
si to občas?
„Já celkem jo, táta už moc ne.
Vzpomene si, jen když si sedne
s klukama, s nimiž to tam vyválčil, ale jinak moc není vzpomínkový typ (úsměv).“
Výhrou jste si prakticky zajistili první mís-

to po základní části. Můžete
zbývající duely odehrát v poklidu?
„Ještě nám k tomu chybí pár
bodů. Chceme všechny čtyři
zbývající zápasy vyhrát a získat co nejvíce bodů, ať jdeme v
co nejlepší pohodě a formě do
play off. Nekalkuluji, že
nám stačí už jen tři body
a můžeme to odjezdit,
to vůbec ne.“

pina je natolik vyrovnaná, že
i kdybychom měli na osmého
šedesát bodů náskok, tak se
může stát cokoliv. Musíme se
připravit na každého soupeře,
jehož dostaneme, a podat stoprocentní výkon.“
Zatím to tedy vypadá na Frýdek-Místek, který jste dom
doma
dvakrát vysoko porazipora
pak
li - nejprve 10:1, p
9:2...
„Podle těchto dvou vvýsledků si člověk může
mů
říkat, že to bude lehčí, ale
hro
ve středu to bylo hrozvel
ně těžké. Mají velice
silný útok, i když je
obra
fakt, že jejich obrana
není žádný zázrak. N
Na
to bychom se mus
museli
zaměřit.“

„Říkal jsem si, že ho obejdu jeden na jednoho.
Já jsem udělal osmnáct kroků, on jeden a půl,
byli jsme ale stále na stejné úrovni a ještě mi
vypíchl puk. Vůbec se nenadřel.“
Forvard Jestřábů FRANK KUČERA
o tréninku s Lukášem Krajíčkem

Před
hlavní
fází sezony vás
postihlo několik zranění, jak
toto může poznamenat mužstvo?
„Máme čtyři lajny a ještě několik hráčů navíc,
navíc všichni jsme na
stejné herní úrovni, a když někdo
vypadne, tak vždy máme někoho, kdo ho může plnohodnotně
nahradit.“
Máte vytipovaného soupeře pro vyřazovací část?
„To ne. Každý by si třeba přál
někoho lehčího, ale tato sku-

V týdnu v
Prostějo
Prostějově
trénoval Luk
Lukáš
paKrajíček, byl p
úrovtrný rozdíl v úro
ni?

„(smíc
„(smích)
Třeba já
jsem
dod
Foto: Jiří Možný
stal puk
a říkal jsem si, že ho obejdu jeden
na jednoho. Dopadlo to tak, že já
jsem udělal osmnáct kroků, on
jeden a půl, byli jsme ale stále na
stejné úrovni a ještě mi vypíchl
puk. Vůbec se nenadřel. Je tam
asi obrovský rozdíl... (smích).“

„Cítili jsme, že máme i na víc,“ věřil

ve tři body opavský zadák David Galvas
Prostějov - V jednadvaceti letech načal v opavském dresu svou extraligovou kariéru, o sedmnáct let později pomáhá stejnému klubu v druholigových bitvách. Osmatřicetiletý bek David Galvas
je jedním z mála aktivních hráčů, kteří pamatují
nejslavnější éru Slezanu, nejvyšší českou soutěž krátce okusil i ve Vítkovicích. Krom toho hájil
též barvy Trenčína a Skalice na Slovensku, GKS
Tychy v Polsku či Havířova, Šumperku a Vrchlabí
v první lize. Poslední dvě sezony je opět pevnou
součástí opavských zadních řad, s dvaadvaceti
body je aktuálně druhým nejproduktivnějším bekem mužstva.
Jiří Možný
Povedlo se vám vybojovat bod za remízu
v normální hrací době. Je to
plán, s nímž jste do Prostějova přijeli?
„Je to čtvrtý zápas za sebou,
v němž jsme bodovali a doufám, že nám to tak bude pokračovat i dál..(úsměv) Nebudu ale
říkat, že jsme spokojeni. V průběhu hry jsme cítili, že máme
na víc, měli jsme tam nějaké
šance. Bylo to strašně vyrovnané utkání, ale na vyložené šance
jsme vyhráli. Možná jsme si
zasloužili tři body, ale nevyšlo
to. Škoda.“

Všechny čtyři vzájemné duely připomínaly
obranné bitvy. Co k tomu
vedlo?
„Víme, že Prostějov má silné
mužstvo a musíme s nimi hrát
odzadu. Byla by blbost hlavně
venku to otevřít. Kromě prvního utkání, kdy jsme hráli velmi
dobře a porazili jsme je výraznějším rozdílem, tak to jsou strašně
vyrovnané zápasy a rozhodují je
přesilovky, oslabení, momentální
forma a chyby jedinců.“
Zdálo se, že jste v početních výhodách Prostějov vůbec nepouštěli do střel...
„Sice jsme se na to speciálně nepřipravovali, oslabení jsme ale

Jste jeden z mála pahráli velice dobře a jsme rádi za
mětníků extraligových
to, že jsme v nich nedostali gól.
Je to již čtvrtý letošní zápas, tak časů v Opavě. Vzpomínáte
se už trochu známe. Je těžké se občas na tuto éru?
nějak překvapit, oni určitě vědí,
„Vzpomínám, ale je
jak my hrajeme, my
doba,
to již strašná dob
zase víme, jak hrasoua teď se spíše so
jí oni.““
středím na tuto ssesoutěž.
V tabulzonu a tuto sout
ce jste
Hlavně abycho
abychom
stále třetí, věříjako celek uudrte, že už náskok
želi třetí mís
místo
udržíte?
íte?
a konečně pr
pro„V kabině jsme si
lomili smů
smůlu
řekli, že bychom to
v play off, kkdy
chtěli udržet. Mápravijsme
pra
me alee ještě čtyři
delně vypa
vypadli
zápasy
y a za
v prvním kole.“
námi jsou
u
v těsném
sném
m
„Víme, že Prostějov má silné mužstvo
sledu
a musíme s nimi hrát odzadu. Byla by
Hodonín
onín
n
i Vsetín.
blbost hlavně venku to otevřít. Kromě
Ten má

prvního utkání to jsou vyrovnané zápasy.“

Foto: Jiří Možný

Zkušený opavský obránce DAVID GALVAS
o obranných bitvách s Jestřáby

asi velkou formu, když už desetkrát neprohrál. Bude to ještě boj.
V pátek jedeme právě do Vsetína,
tam se možná rozhodne o třetím
místě. Ještě před tím máme doma
Břeclav a věříme, že ji zvládneme,
i když se nám s ní nedaří.“

J ká soutěž
Jaká
těž b
by Opavě
O
slušela?
„Všichni by chtěli první ligu,
výš asi zatím ne. I druhá liga
se ale dost zlepšila, je tu dost
šikovných hráčů, kteří už nakoukli do extraligy. Viz Prostějov a jeho mladí kluci.“

Basketbal

Prostějovští basketbalisté slaví první velký úspěch této sezóny: STŘÍBRO
ÍBRO V ČESKÉ
ČESKÉM
ÉM POHÁRU!

107 ARIETE PROSTĚJOV
37 KK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

CÍL PRO ZÁKLADNÍ ČÁST: UDRŽET DRUHÉ MÍSTO PŘED PLAY-OFF
„Tabulku teď ale nemá cenu příliš sledovat,“ míní generální manažer Petr Fridrich

poločas: 55:20
čtvrtiny: 27:10, 28:10, 23:10, 29:7
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

52/29:52/15
15:1
6/4:10/4
45:39

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

28:7
11:15
20:3
10:30

Rozhodčí: Hruša, Galajda, Karásek.
Diváci: 100.

23
23
17
11
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7
6

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body KK Valašské Meziříčí:
Bezděk 13, Kadlec a Vyroubal po 6, Kročil 4, Reimer, Bajar, Václavek a
Kabourek po 2, Nachtmann, Odstrčilík a Daněk 0

64

Úspěšné vystoupení ve finálovém turnaji Českého
poháru mají za sebou basketbalisté Ariete Prostějov.
Po čtyřech letech půstu vybojovali ve druhé nejvýznamnější soutěži stříbrnou medaili, když nestačili
pouze na favorizovaný Nymburk. „Chtěli jsme postoupit do finále a to se podařilo. Můžeme být spokojení,“ okomentoval pohárový úspěch Petr Fridrich,
generální manažer basketbalistů Prostějova.
Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
Krattochvíll Jan
Slezzák Pavel
el
el
Brrat
atče
čeenkkov
ov Vojjtěěch
ch
Švrrdílílkk Ka
K mil

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. února 2014

Nyní se tak už Orli mohou v klidu a
plně soustředit na nejvyšší domácí
soutěž, v níž obhajují taktéž stříbrné medaile. Základním cílem pro
úspěšnou sezónu je ale udržení druhé pozice po základní části Mattoni
NBL. Aktuálně mají svěřenci kouče Cholevy náskok pěti výher před
triem Pardubice, Opava, Děčín.
„Náskok vypadá zajímavě, ale
rozhodně není nic hotovo. Ještě
nás čeká hodně zápasů a o udr-

žení druhého místa ještě musíme
zabojovat,“ uvědomuje si Fridrich.
Pokud se basketbalistům Prostějova podaří udržet zmíněnou
druhou příčku, narazí ve čtvrtfinále na sedmý tým po dlouhodobé části soutěže. V tuto chvíli se
příliš nedá spekulovat o možném
soupeři. Rozdíly mezi jednotlivými celky jsou totiž malé, tabulku
celkovým dojem navíc zkresluje rozdílný počet odehraných
zápasů. V tuto chvíli sedmou
Ostravu dělí od devátých Svitav

tři výhry, bez šancí na postup do
play-off není ani lepšící se Brno.
„Skutečně nemá význam zbytečně
studovat tabulku. Chceme vyhrávat, a kdo na nás vyjde, s tím se popereme o postup,“ tvrdí generální
manažer Ariete.
V letošní sezoně se hraje čtvrtfinále
odlišným způsobem než v ročníku
předcházejícím. Série mezi osmi
nejlepšími je vypsaná na tři vítězství, soupeři však mění palubovky
po každém zápase. „Z tohoto důvodu by bylo lepší, kdybychom narazili na tým z Moravy. Cestovat třeba mezi Prostějovem a Ústím nad
Labem by nebylo příliš příjemné.
Rozhodně ale kvůli tomu nebudeme nějaké zápasy vypouštět. Loni
s výběrem soupeřů některé týmy
kalkulovaly a nevyplatilo se jim
to...,“ poznamenal k možnému
vyvrcholení domácí „mattonky“
Petr Fridrich.

I tak Spokojenost. Basketbalisté Prostějova sahali po trofeji jen malou
chvíli, neboť finále patřilo famóznímu Nymburku.
Foto: www.cbf.cz

Orlům pomohli k úspěchu skvělí fanoušci
Jindřichův Hradec, České Budějovice, Prostějov/lv - Pořádně slyšet
byli v basketbalových halách na jihu Čech fanoušci Ariete Prostějov.
Skalní příznivci si nenechali ujít finálový turnaj Českého poháru, jehož
zápasy se hrály střídavě v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích.
Svými hlasivkami pak pomohli Orlům k druhému místu!
„Byli skvělí. Fandili nám od prvního dne turnaje. V práci si vzali dovolenou a jeli přes půl republiky. Moci si jejich podpory vážíme,“ poděkoval
fanouškům generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.

BK JIP PARDUBICE

86 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 44:32
čtvrtiny: 12:24, 13:30, 19:20, 20:12
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

39/20:55/29
3:8
18/15:6/4
27:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:21
14:17
9:15
22:12

Střelecké cvičení odnesl soupeř z druhé ligy

Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Kučera
Diváci: 820

Sestava a body PARDUBICE:
Nelson Travis 15, Peterka Martin 15, Faifr Samuel 7, Sanders Levell 7,
Čarnecký Michal 5, Půlpán Viktor 5, Pospíšil Zbyněk 4, Kotas Lukáš 2,
Šoula Jiří 2, Příhonský Josef 2

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

67 ARIETE PROSTĚJOV
91 ČEZ BASKETBALL NYMBURK
poločas: 25:55

České Budějovice, Prostějov/
lv - Ve čtvrtfinále Českého poháru nastoupili basketbalisté
Prostějova ve čtvrtek 6. února
na palubovce českobudějovické
haly proti druholigovému
Valašskému Meziříčí. A od
úvodního rozskoku potvrzovali
roli vysokého favorita. Tým
Ariete přitom nastoupil bez
trojice Ondřej Kohout, Radek
Nečas a Jaroslav Prášil, přesto
s papírově slabším celkem
neměl sebemenší problémy

40/15:34/19
10:14
8/7:16/11
26:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:24
21:17
6:8
17:13

Rozhodčí: Dolinek, Vyklický, Kučera.
Diváci: 100.

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body ČEZ NYMBURK:
Hruban 25, Rančík 23, Ilievski 14, Mahalbašič 10, Welsch 7, Simmons 6,
Massamba 4, Houška 2, Benda, Palyza, Svoboda 0, Pomikálek 0

Čtvrtfinále:

Sluneta Ústí nad Labem - BK Opava 52:74 (18:17; 32:40;
43:57) * Lions J. Hradec - ČEZ Nymburk 69:102. (12:29;
27:52; 44:85) * Ariete Prostějov - KK Valašské Meziříčí 107:37
(27:10; 55:20; 78:30) * BK Děčín - BK JIP Pardubice 80:105
(14:27; 27:54; 45:82).

Jindřichův Hradec, Prostějov/lv - Po jednom z nejlepších
výkonů v sezoně porazilo
prostějovské Ariete v semifinále Českého poháru tým
Pardubic, čímž soupeři oplatil nedávnou ligovou porážku.
Svěřenci kouče Zbyňka Cholevy zdolali v pátečním měření
sil Východočechy poměrně
přesvědčivě 86:64, když dvouciferný náskok získali už
během první čtvrtiny.
Pardubice postoupily snadno

O 3. místo:

BK JIP Pardubice - BK Opava 92:77 (26:15; 44:31; 68:58).

FINÁLE:

Ariete Prostějov - ČEZ Nymburk 67:91 (13:29; 25:55; 52:67).

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
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
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Splnili jsme naši povinnost a využili výhodný los,
který nám v prvním kole turnaje přiřadil soupeře
z druhé ligy. O vítězství bylo rychle rozhodnuto.
Mohli jsme podle potřeby střídat, i když nám
chyběli tři obvyklí hráči. Díky tomu se nám
podařilo ušetřit nějaké síly, což bylo důležité.“

Petr NACHTMANN
- KK Valašské Meziříčí:
„Prognózy před utkáním se naprosto potvrdily,
šlo o souboj Davida s Goliášem. I tak jsme si
utkání užili. Nebyla to žádná sláva, ale ani velký
trapas. I když soupeř nebyl kompletní a nehrál
pochopitelně na plný plyn, ukázal nám, kde je
naše místo. Možnost zahrát si takový zápas jsme
brali jako odměnu. Náš malý a stále na basketbalové mapě nový klub se
zviditelnil nejen na celostátní úrovni, ale také ve městě, kde působí.“

přes Děčín, v semifinále se
ale držely pouze na samotném začátku. Z vyrovnaného
úvodu se jako první vymanil
Prostějov a šňůrou 14:0 otočil
z nepříznivého 4:6 na 18:6.
Tradičního soupeře Orlů trápila
nepřesná střelba a také ztráty,
po nichž Hanáci využívali svých
rychlých protiútoků. Pak se sice
prosadil Čarnecký, ale Slezákova trojka Prostějovu už po první
čtvrtině zajistila solidní náskok
(24:12).
Dvě další ztráty ve dvou prvních
útocích druhé desetiminutovky
donutily trenéra Východočechů
Dušana Bohunického požádat
si o oddechový čas, který
však nepomohl. Prostějov hrál

výborně v obraně a vysoce
účelně v útoku a o svém vítězství
rozhodl v průběhu dvaceti minut
(54:25).
Do druhého poločasu vstoupily
Pardubice koncentrovaněji než
do toho prvního, v útoku už tolik nekazily. Orli si však své vedení zkušeně hlídali a v průběhu
třetí periody nedovolili soupeři
pomýšlet na dramatickou koncovku.
Orli mírně polevili až v samotném závěru, což ale na jejich vysoké výhře nemohlo nic
změnit. Tým Ariete potvrdil,
že pohárovou soutěž nebere na
lehkou váhu a v předstihu si zajistil po čtyřech letech postavení
na stupních vítězů.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„V první řadě jsme dobře bránili. S tím jsme začali
utkání, byla tam vůle. Byli jsme aktivní v útoku
a ono nám to vycházelo. To byl důvod úspěchu
v kombinaci s dobrou obranou, kdy jsme Pardubice
dostávali pod tlak. Stejně tak aktivita v útoku, kdy
jsme hráli z ´pod koše´, nabíhali do volných prostorů
nebo jsme trefili trojku. Byla to určitě naše nejlepší hra v této sezóně.“

Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Hned od úvodu byl Prostějov koncentrovanější
tým. My jsme byli jenom přihlížející hráči jak
na obranné, tak na útočné polovině. Prostějov
hrál rychlý basketbal, my jsme měli problém
v situacích jeden na jednoho. Vážím si síly mužstva,
že jsme se ve druhém poločase dokázali zvednout a
ten zápas alespoň zkorigovali. Na našem týmu bylo
vidět více energie než v první půli.“

Nymburk nad síly Ariete, favorit získal náskok hned v úvodu

Semifinále:

BK JIP Pardubice - Ariete Prostějov 64:86 (12:24; 25:54; 44:74) *
ČEZ Nymburk - BK Opava 95:53 (22:16; 49:35; 73:47).

v patnácti případech a úspěšných
bylo hned sedm Orlů. Snaživý
protivník zaostával ve všech
směrech s výjimkou útočného
doskoku. Vzhledem k vysokému
rozdílu ve skóre to ale týmu
Zbyňka Cholevy příliš nevadilo.
Prostějovský kouč nasadil do
duelu osm hráčů a ti se o minuty
na palubovce rozdělili celkem
rovnoměrně. O postupujícím
bylo brzy rozhodnuto, jedinou
otázkou pak byl konečný bodový
rozdíl. Ariete magickou hranici
sta nastřílených bodů překonalo
necelé dvě minuty před koncem trojkou Kratochvíla. Stejný
hráč těsně před koncem pečetil
prostějovské vítězství o sedmdesát bodů.

Semifinále: Nejlepší výkon v sezoně přinesl postup přes Pardubice

čtvrtiny: 13:29, 12:26, 27:12, 15:24
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

a po drtivém vítězství 107:37 si
zajistil postup do zápasů o medaile.
Prostějov vlétl do utkání s odhodláním nešetřit svého valašského
soupeře. Orli rychle odskočili
na 19:0 a jejich protivník se
poprvé prosadil Václavkem až
na konci šesté minuty. V další
pasáži úvodní čtvrtiny Ariete
sice v útoku trochu zpomalilo,
přesto druholigové mužstvo
stále válcovalo. Jen Pavel Slezák
stihl za čtvrtinu jedenáct bodů,
když trefil tři ze čtyř tříbodových
pokusů.
Střelba z velké vzdálenosti
byla v utkání oblíbenou disciplínou prostějovských střelců.
Míč proletěl obroučkou hned

Jindřichův Hradec, Prostějov/
lv - Na trofej pro vítěze Českého
poháru basketbalisté Prostějova
nedosáhli. V sobotním finálovém
utkání totiž Orli podle očekávání
nestačili na Nymburk. Velký favorit a tuzemský gigant vyhrál
souboj na jindřichohradecké palubovce jednoznačným poměrem
91:67, když rozhodující náskok
získal už v průběhu první čtvrtiny.
Nymburk nastoupil do utkání
ve velkém tempu a prakticky od
začátku se ujal vedení. Prostějovská
zakončení nedosahovala pod tlakem
nymburské obrany zdaleka takové

úspěšnosti, aby Hanáci mohli s obhájcem prvenství držet krok. Když
k tomu navíc Nymburk přidal čtyři
trojky ze šesti pokusů, vyšplhalo se
jeho vedení až na šestnáct bodů 13:29.
Kolotoč českých šampionů nezastavila ani přestávka mezi čtvrtinami.
Především Vojtěch Hruban ničil
Orly svojí přesnou rukou. V prvním
poločasu se ani jednou z pěti trojkových pokusů nezmýlil. Celkem
Prostějov obdržel před poločasovou
přestávkou devět trojek ze dvanácti
pokusů. Ani v útoku se Orli nemohli
chytit, a tak poločasová ztráta činila
hrozivých třicet bodů – 25:55 .
Do druhé poloviny finálového
střetnutí Českého poháru jako kdyby nastoupil vyměněný Prostějov.
Ariete se prosazovalo na útočné
polovině a i díky Pandulově tro-

Očima trenérů

jce s klaksonem oznamujícím
konec hracího období nastříleli ve
třetí čtvrtině více bodů než za celý
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
první poločas. Naopak Nymburk
„Jsem rád, že jsme se dostali do finále. A to jsme
ztratil na své ofenzivní kreativitě
v druhé půlce taky zdramatizovali. Nepovedla se
a především efektivitě. Vývoj utkání
nám určitě první půlka, první čtvrtka, kde jsme dostali
nutil trenéra Kemzuru nechávat na
30bodů.Nymburkukázalsvojísílu.Mělneuvěřitelnou
hřišti nejsilnější sestavu, i když se po
prvních dvaceti minutách zdálo, že úspěšnost střelby a my jsme to nedokázali zastavit. Naopak nám se střelba
nedařila. Až v průběhu druhého poločasu jsme se začali trefovat a nakonec ten
by si mohli zahrát i hráči z lavičky... zápas i trochu zdramatizovali. Musím klukům poděkovat, prali se o každý bod.“
Stav po třiceti minutách byl ale
Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
i nadále jednoznačný - 52:67.
Prostějovská obrana také v posled- „Na začátku, v prvním poločasu jsme hráli skvěle,
ním dějství trápila střelce Nymburka především v obraně. Ve druhém poločasu jsme začali
a díky tomu se Orlům podařilo po jakoby relaxovat, přestali bojovat a nepokračovali ve
čtyřech minutách závěrečné čtvrtiny výkonu z prvního poločasu. Soupeř do toho dal více
začal se trefovat. My jsme přestali hrát spolu.
snížit až na rozdíl deseti bodů. energie,
Naštěstí jsme se dostali zpět do hry, začali se opět
Další ztrátu náskoku odmítl tro- soustředit a dotáhli zápas k vítězství.“
jkou Ilievski a začal tak rozhodující
bodovou vlnu Nymburka, na kterou padli o čtyřiadvacet bodů – 67:91. České pošty. Prostějov si poprvé
již borci v prostějovských dresech Nymburk tak opět obhájil prven- v pětileté historii FINAL 8 odváží
nedokázali odpovědět a nakonec ství v Basketbalovém poháru medaili - stříbro.

Sport

BOXEŘI jedou o víkendu DO DUBNICE

FUTSAL V ČÍSLECH

V plné sestavě odcestují tuto sobotu odpoledne prostějovští boxeři ke třetímu utkání tohoto extraligového ročníku. Cílem jejich cesty bude několik kilometrů za česko-slovenskými hranicemi se nacházející
Dubnica nad Váhom, odkud by si trenér BC DTJ
Prostějov Petr Novotný přál vítězství.

1. TŘÍDA

Prostějov/jim

neděle 9. února 2014, Němčice nad Hanou

FC ANDĚL – SK ARISTON 92 „A“ 2:2, AC ZAVADILKA 2000 „A“ – SK GRIFFINS 98 3:5, SK
ARISTON 92 „A“ – FC RELAX „A“ 1:3, SK GRIFFINS 98 – FC ANDĚL 3:2, SK ARISTON 92
„A“ – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 2:3, FC RELAX „A“ – FC ANDĚL 2:1.

Průběžná tabulka:
1. FC RELAX Prostějov „A“
8
6
0
2. FC ANDĚL Prostějov
8
4
2
3. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 8
4
3
4. BOTAFOGA Prostějov
8
4
1
5. MECHECHELEN Prostějov 8
4
0
6. AC ZAVADILKA 2000 „A“ 8
3
1
7. SK ARISTON Prostějov 92 „A“8
2
1
8. AC VYPRAHLO Konice
8
2
1
9. SK GRIFFINS 98 Prostějov 8
2
1

2
2
1
3
4
4
5
5
5

21:13
24:15
24:11
23:17
26:23
22:20
23:28
19:34
13:34

18+3
14+4
15+0
13+0
12+0
10+2
7+1
7+0
7+0

21
18
15
13
12
12
8
7
7

POZNÁMKY:
Předposlední sloupec udává body získané v nadstavbové části + bonifikační body,
poslední sloupec pak body celkem.
O pořadí na 5. a 6. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu MECHECHELEN Prostějov – AC ZABVADILKA 2000 „A“ 2:1.
O pořadí na 8. a 9. místě rozhodl po remíze ve vzájemném zápase AC VYPRAHLO Konice – SK GRIFFINS 98 Prostějov 3:3 lepší poměr skóre týmu AC VYPRAHLO Konice.
3.TŘÍDA

neděle 9. února 2014, Němčice nad Hanou
FC LABENECH – FK AGRO Čehovice 1:3, BEDIHOŠŤ – SK ARISTON 92 „B“ 2:3, FK
AGRO Čehovice – ATLETICO Smržice 3:2, SK ARISTON 92 „B“ – FC LABENECH 6:2, FK
AGRO Čehovice – BEDIHOŠŤ 2:3, ATLETICO Smržice – FC LABENECH 4:1.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
4
4
3
3
2
1

0
1
0
1
0
1
1
0
0

1
2
3
3
4
4
4
6
7

27:11
29:26
36:35
25:22
25:16
29:29
16:17
19:29
16:39

21
16
15
13
12
10
10
6
3

Výsledky Českého poháru
okresu Prostějov 2013/2014
skupina „A“: sobota 8.2.2014, Prostějov

MEDVĚDI Prostějov – ATLETICO Smržice 2:4, BVD – SK ARISTON Prostějov 92
„A“ 2:7, ATLETICO Smržice – BVD 3:4, SK ARISTON Prostějov 92 „A“ – MEDVĚDI
Prostějov 8:1, ATLETICO Smržice – SK ARISTON Prostějov 92 „A“ 5:4, MEDVÉDI
Prostějov – BVD 9:3.

Konečná tabulka:
1. ATLETICO Smržice
3
2. SK ARISTON Prostějov 92 „A“3
3. MEDVĚDI Prostějov
3
4. BVD
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

12:10
19:8
12:15
9:19

6
6
3
3

Poznámka: O konečném pořadí rozhodly při rovnosti bodů výsledky vzájemných zápasů

skupina „B“: neděle 9.2.2014, Prostějov

MEDVĚDI Prostějov– TORPEDO Prostějov 2:7, SEXMERALDA Prostějov – BOTAFOGA Prostějov 1:2, TORPEDO Prostějov – SEXMERALDA Prostějov 1:1, BOTAFOGA Prostějov – MEDVĚDI Prostějov 7:3, TORPEDO Prostějov – BOTAFOGA
Prostějov 1:5, MEDVĚDI Prostějov – SEXMERALDA Prostějov 7:0.

Konečná tabulka:
1. BOTAFOGA Prostějov
2. TORPEDO Prostějov
3. MEDVĚDI Prostějov
4. SEXMERALDA Prostějov

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. února 2014

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

14:5
9:8
12:14
2:10

9
4
3
1

Finálová skupina: sobota 15.2.2014, 13.30 -17.30 hodin, Kostelec na Hané:

13.30: BOTAFOGA Prostějov –TORPEDO Prostějov, 14.10: ATLETICO Smržice – SK
ARISTON Prostějov 92 „A“, 14.50: SK ARISTON Prostějov 92 „A“ – BOTAFOGA Prostějov, 15.30: ATLETICO Smržice – TORPEDO Prostějov, 16.10: TORPEDO Prostějov
– SK ARISTON Prostějov 92 „A“, 16.50: BOTAFOGA Prostějov – ATLETICO Smržice.

Rozloučení s Vojtěchem Salašem
V pondělí 3. února se v prostějovské obřadní síni všichni rozloučili s dlouholetým členem FC
Kostelec na Hané, fotbalovým
rozhodčím a skvělým člověkem
Vojtěchem Salašem starším.
Po skončení aktivního řízení velkého fotbalu přestoupil do malé

kopané, kterou rozhodoval v dospělých i žákovských soutěžích až
do svých 72 let, kdy musel skončit
kvůli zdravotním problémům po
zranění kyčelního kloubu. Čest
jeho památce!
Za VV MK ČSRS Prostějov
předseda Pavel Kočíb.

INZERCE
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„Budeme moci spoléhat na naše
pilíře Aperjana, Šerbana, Bilíka,
Bezvodu i oba Maďary a výhra by
nás potěšila. Venku to ovšem bude
těžké. Slováci neponechají nic náhodě, navíc nemám info o jejich
sestavě,“ nechtěl Novotný příliš
předbíhat a hovořit o předzápasových ambicích.
Na Slovensko ale pojede v dobrém rozpoložení, příprava BC

DTJ se totiž vydařila. „Bilík,
Bezvoda i Maďaři byli na turnaji
v Debrecínu, kde všichni boxovali pěkně, a nikomu se nic nestalo.
Teď jsme ještě měli sparingy
a připraveni jsme,“ těší někdejšího
skvělého boxera.
A v Dubnici se bude moci kromě
podpory ze strany města Prostějova a Olomouckého kraje
spolehnout i na hlasivky prostějovských fanoušků, o zájezd
autobusem je totiž zájem. „Pů-

Olomoucká Extraliga

Foto: archiv Večerníku
vodně jsme počítali s autobusem
pro pětadvacet lidí, asi ale vezmeme velký, protože tento by už byl
plný,“ zmínil s tím, že zájemci se
mohou nadále hlásit na čísle 731
364 171. Odjezd bude v sobotu
15. února ve 12.30 hodin od sokolovny.

li potížím se sestavou potřebovali
hráče z juniorky, starší dorost navíc
hrál turnaj v Polsku. A trenér Jičína
si do kalendáře zapsal sobotu, tak
jsme se narychlo domluvili s Radkem Navrátilem z Kostelce. Jeřábek
neměl odpovídající kvalitu, možná
i to mělo vliv na hráče,“ popisoval
patálie prostějovský kouč.
Před vstupem do druholigových
odvet čeká jeho tým ještě jeden
přátelák - středeční generálka
s extraligovým, Přerovem. „Odehrajeme ji v rámci tréninku od půl
osmé večer, budou hrát ti, s nimiž
počítám proti Juliánovu,“ sdělil
podrobnosti Jurík.
V neděli mu v sestavě chyběli zranění Tomáš Valach s Michalem
Jurou, jejich návrat do týmu je zatím nejistý. „Valach jde v pondělí
k doktoru Macháčkovi a uvidí se,
Jura má výron kotníku a dostal sádru, v týdnu ji bude sundávat, a pak
se uvidí, zda je to ještě něco víc,“
prozradil Alois Jurík.

Výsledky a konečné pořadí:

na turnaji ve Velké Bystřici
S rezervou vše bral i jeho kolega z kostelecké lavičky Zdeněk
Čtvrtníček, vždyť i v létě se jeho
týmu nedařilo, ale v sezoně to
pak bylo zcela jinak. „Byli jsme
nekompletní, navíc se nám další
hráči zranili. Vymětal měl něco
s rukou, Paličku trápil již operovaný palec. Pravdou je, že jsem
nepotřeboval vyhrát nad Prostějovem ani Maloměřicemi, které
máme v soutěži, soustředíme se
až na mistrovské zápasy,“ snažil
se vše brát s nadhledem.
Turnaj podle něj dopadl podle
předpokladů, Velká Bystřice totiž byla hlavním favoritem. „Má
velice rychlý přechod a hraje
aktivní házenou, já jsem ale spokojen. Splnili jsme to, co jsem
očekával, navíc jsme si vyzkoušeli nové varianty,“ ohlížel se za
pětičlenným kláním v dobrém
rozmaru.

LH
27
27
12
23


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

Tým
Kol V VP R PP P
Zlatá koule Olomouc
13 13 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 13 7 0 0 2 4
Vetřelci Prostějov
12 6 1 0 0 5
Pánvičky Uničov
13 5 0 0 2 6
Ajta Krajta Hrabůvka
13 4 1 0 1 7
Berini Ivanovice na Hané
11 4 1 0 0 6
Jiřina Black Bears Prostějov 13 3 0 0 0 10
Poslanci Bělkovice-Lašťany
13 1 1 0 1 10
Hanácká šipka Olomouc
13 0 0 0 1 12

K Skóre Legy Body
0 146:88 336:239 39
0 143:75 317:207 30
0 132:87 309:230 27
0 123:93 296:246 24
0 137:99 325:256 23
0 105:112 268:266 20
0 119:117 291:290 17
0 119:117 301:286 15
0 92:107 222:260 14
0 92:142 252:337 9
0 79:157 213:355 6
0 71:164 208:366 1

Kolo
13
13
13
13
13
13

Domácí
Asi Prostějov
Fénix Prostějov
Mexičani Čelčice
Orli Kojetín
Twister Kroměříž
V Zeleném Prostějov

Hosté
Seniors Hamry
O tečku Prostějov
Rafani Čelčice
Darts Držovice
Brablenci Kojetín
KRLEŠ Kralice na Hané

BD BH LD LH
16
2
33
7
neznámo v době uzávěrky
10
8
24
19
neznámo v době uzávěrky
11
7
25
21
neznámo v době uzávěrky

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 13. kole

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

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

Kol V VP R PP P
13 11 0 0 0 2
12 11 0 0 0 1
12 10 0 0 0 2
13 9 0 0 1 3
12 8 0 0 0 4
13 7 0 0 0 6
13 5 1 0 0 7
12 4 1 0 0 7
12 3 1 0 1 7
12 2 0 0 0 10
13 2 0 0 1 9
13 0 0 0 0 13

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Skóre
157:77
144:72
149:67
140:95
131:85
131:103
105:130
101:116
98:120
70:146
91:144
36:198

Legy Body
342:217 33
336:200 33
335:188 30
333:234 28
301:226 24
303:255 21
261:301 17
250:278 14
243:289 12
199:325
6
235:334
4
125:416
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
13
13
13

Domácí
Pávi Bedihošt
Skalní Na Nové Doloplazy
U Žida Ivanovice na Hané

Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Soběsuky 49

BD
7
8
8

BH
11
10
10

LD
18
21
20

LH
29
23
23


1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
11
11
12
11
11
11
11

V
9
7
7
5
4
4
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
4
5
4
6
7
9

K Skóre
0 113:85
0 111:87
0 114:102
0 98:102
0 95:104
0 90:108
0 83:116

Legy Body
264:212 27
261:216 21
280:252 21
243:251 17
230:253 14
230:259 12
212:277
5

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

První Šipkařský turnaj

mixíků na Farmě

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Florbalisté v Opavě nezachytili úvod

Opava/mif - Uplynulý víkend se
odehrálo další kolo divize IV druhé
florbalové ligy, v jehož rámci narazili
prostějovští „Playmakeři“ na tým ze
špice tabulky. Opava ztrácela před
sobotním utkáním na lídra jen dva
body, Prostějov naopak tabulku uzavíral. Favorit souboje tak byl jasně
daný a přestože Hanáci nechali na
hřišti maximum, na bodový zisk to
opět nestačilo.
Zápas začal pro hosty z Prostějova velmi zle. Již po čtyřech minutách domácí
pětkrát vystřelili na bránu a všech pět
střel překvapivě našlo správný cíl 5:0! Opaření hosté se z šoku jen těžko
dostávali, následně ale hru přece jen
srovnali a v závěru třetiny domácího
favorita místy dokonce přehrávali, což
vedlo k nepatrnému snížení.
Druhá třetina byla taková nemastná
neslaná. Oba týmy dělaly chyby
v takřka ve všech herních činnostech,
trestal však jen jeden. Opava díky
dorážce ze vzduchu a šťastnému
odrazu po souboji dvou hráčů u mantinelu navýšila pohodlný náskok na
pětibrankový rozdíl jako v úvodu 7:2. Když rozhodčí přehlédli gólový
úspěch Hrubého, který překvapil
domácího brankáře zpoza branky, šlo

BD BH LD
6
12
19
6
12
21
15
3
32
9
10
19
neznámo v době uzávěrky
přeloženo na 14.3.2014

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 13. kole

1. Velká Bystřice (- Kostelec/Prostějov 39:22, Prostějov 38:28),
2. Kostelec/Prostějov (- Prostějov 32:31),
3. Sokol II Prostějov.

jsem si vyzkoušet i Kosinu, jenž
toho sice odehrál jen minimum
a do obrany se nezapojoval, je ale
zpět v kolektivu,“ těšilo Juríka.
Rozpačitě naopak působil systém
turnaje, jehož se účastnilo celkem
pět celků, proto se hrálo pouze na
dvakrát patnáct minut. „Nejsem
toho přívržencem, moc to nepřinese. Je to hrozně krátké na otestování variant, ať jde o dvojice, trojice či spolupráci pivotů a křídel,“
poukázal na negativa zvoleného
systému.
Juríkovým cílem bylo zejména
dopřát všem hráčům stejného prostoru na palubovce, i proto skóre
nepřeceňoval. „Kdybychom hráli
na výsledek, dělal bych některé
věci jinak. Šlo nám o to, jak se
hráči zachovají, když někdo bude
chybět a budou muset za něj zaskočit, jak se budou chovat vedle
sebe,“
, ppoznamenal k tomu.

Hosté
Zavadila o jedličku Čechovice
Zlatá koule Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
Dobří bobři Olomouc

B liga - PROSTĚJOVSKO

Prostějov druhý, Kostelec pátý
Velká Bystřice, Prostějov/
jim - Týden před Jeřábkovým
memoriálem se prostějovští
i kostelečtí házenkáři představili na turnaji ve Velké Bystřici.
Z regionální dvojice se lépe vedlo Sokolu II Prostějov, jenž po
dvou výhrách a dvou porážkách
obsadil druhé místo, Kostelec
jako jediný nebodoval a skončil
na posledním pátém místě. Vítězem se stalo stoprocentní domácí družstvo, třetí skončilo Zubří,
čtvrté Maloměřice.
Prostějovský kouč Alois Jurík
měl kromě Michala Juríka, Martina Bečičky a Tomáše Valacha
k dispozici všechny hráče a jeho
tým nejprve prohrál s Velkou
Bystřicí 13:17, poté porazil Kostelec 18:17, podlehl Maloměřicím
13:14 a zdolal Zubří 16:13.
„Jsem spokojen, byla to pro nás
pprvní pprověrka a ppovedlo se. Mohl

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Jiřina Black Bears Prostějov
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 13. kole

Karvinské „béčko“ ani Jičín nedorazily,
Prostějov odehrál turnaj bez zájmu
střelbu a minimalizaci technických
chyb, opak však byl pravdou. „Duel
s Velkou Bystřicí nám plně ukázal
rezervy. Bez nasazení tam hrálo šest
jednotlivců, kolektiv neexistoval.
Celkem čtyřiadvacet technických
chyb je šílených a svědčí to o tom,
že k tomu nepřistoupili jako k ostré
prověrce,“ nechápal Alois Jurík.
A něco podobného se opakovalo
i ve druhém utkání. „Povětšinou
mladé kluky měli v pohodě a hravě
přehrát, ale bylo tam dvacet technických chyb pramenících z laxnosti a podcenění. Jímá mě hrůza,
jak to bude vypadat proti Juliánovu,
nechci malovat čerta na zeď,“ upozornil na sobotní start jarní části,
jemuž bude předcházet pondělní
dlouhý monolog.
A co vlastně stálo za tím, že se Karviná na poslední chvíli odhlásila
a Jičín si popletl termín? „V Karviné
jsou problémy a kolega Hudeček
se stal trenérem ‚áčka‘. V neděli
v 17 hodin hráli duel ve Zlíně a kvů-

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Kolo
13
13
13
13
13
13

Jeřábkův memoriál skončil fiaskem
Kostelec na Hané/jim - K nečekanému vyústění dospěl pětapadesátý ročník Jeřábkova memoriálu. Tradiční házenkářský turnaj
se na poslední chvíli musel obejít
bez rezervního týmu Karviné,
jičínský oddíl si pak spletl termín
a místo neděle přijel hned v sobotu. Pořádající Sokol II Prostějov se
tak v kostelecké hale utkal pouze s
Velkou Bystřicí a kombinovaným
výběrem Kostelce a Prostějova.
„Je to pro mě obrovské rozčarování
a zklamání, hledám slova. Hráči to
odehráli doslova bez zájmu, byla
to katastrofa. Generálka se nám naprosto nepovedla, všichni mě totálně zklamali a jistý flek mají pouze
brankáři Hrubý se Zacpalem. Hrstka diváků byla možná v ještě větším
šoku, byla to hrůza a děs,“ nebylo
moc do řeči prostějovskému kouči
Aloisi Juríkovi poté, co jeho hráči
vysoko padli s celkově první Velkou Bystřicí i narychlo vytvořeným
smíšeným týmem, kde prostějovský
oddíl zastupovali Bečička, Burget,
Juráček, Münster a Nevrlý, Kostelec
pak Mayer, Smékal, J. Grepl, Hochvald, R. Navrátil a Varhalík.
Před začátkem turnaje si totiž plánoval, jak dopiluje rytmus, kombinace,

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

8:4

SK P.E.M.A. Opava
FbC Playmakers Prostějov

(5:2 - 2:0 - 1:2)

Branky Prostějova: : 12. Kováč (Fojt M), 18. Čmela (Hloch J), 49. Hloch J
(Čmela), 52. Hloch J (Fojt Z). Rozhodčí: Hála, Kotala Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváků: 121.

Sestava Prostějova:
Koval (Panák) - Fojt M, Žák, Fojt Z, Ťuik - Kováč, Liška, Pekař, Čmela,
Hrubý, Hloch J. Trenér: Pavel Kubíček.

Pavel Kubíček:

„Celé utkání ovlivnila první pětiminutovka, kdy jsme inkasovali pět gólů.
Pak se těžko vrací do zápasu... Nebýt
toho katastrofálního začátku, mohlo to
být vyrovnané utkání.“
se do
d závěrečného
á ě č éh dějství
děj í právě
á ě za
výše uvedeného stavu.
„Playmakeři“ ale zápas nezabalili a ve
třetí třetině byli aktivnější. Hned zkraje
orazítkoval Milan Fojt břevno, následné dvě šance Jana Hlocha zastavil
připravený domácí brankář. Opavští
pak několikrát šli do oslabení, ve kterém
Prostějov dokázal snížit zásluhou
Hlocha. V další výhodě pak mohli

Trio nejlepších. Zleva třetí v pořadí Michal Hrazdil - KateřinaMartiníková,
uprostřed vítězná dvojice Romana Šmudlová a Roman Šmudla, vpravo
pak stříbrní Lucie Kocmanová - Robert Vymlátil.
Foto: ČDS Trading
Prostějov/red - Ve Sport Baru
U Farmy se předminulou neděli
konal první turnaj smíšených
párů ze série „Šipkařský mixík
na Farmě“. Na turnaji se sešlo
patnáct dvojic.
Do celkového finále se probojovala rodinná dvojice Roman
a Romana Šmudlovi, když ve
finále levé strany porazili dvojici Hrazdil Michal a Martiníková
Kateřina z Bělkovic. Na straně
neporažených došla do celkového
finále prostějovská dvojice Robert Vymlátil a Lucie Kocmanová.
Pokud by sourozenecká dvojice
Šmudlů chtěla turnaj vyhrát, muse-

la by dvakrát porazit Roberta Vymlátila a Lucii Kocmanovou. To se
také Romanovi a Romaně podařilo.
Vítězstvím dvakrát 2:0 se tak stali
prvními vítězi Šipkařského mixíku.
Během turnaje bylo hozeno pět
bing a nejvyšším zavřením mezi
muži se mohli pochlubit dva hráči
(Jiří Malíšek a Jiří Šnobl), kterým
se podařilo zavřít hru náhozem
100 bodů. Mezi ženami dosáhla
nejvyššího zavření (87 bodů) Eva
Sobotková.
Další turnaj se bude konat 23. února
od 18:00 hodin opět ve Sport Baru
U Farmy v Prostějově. Těšíme se
na Vaši účast.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
Foto: Milan Fojt
Hanáci přidat další gól, ale chyběla
přesnost. Opava pak z nenápadné šance
prostřelila Kovala na přední tyč už
poosmé. V samém závěru už rozruch
udělal jen střet na půli hřiště, po kterém
se hra na chvíli přerušila. Prostějov tak
na Opavu nestačil a prohrál 4:8.

PRO OBJEDNÁVKU
VYHRÁT PŘEDPLATNÉHO
E
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volejte: 582 333 433,
TŘEBA LE
pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Volejbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. února 2014
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Prostějovské volejbalistky bojují v evropském poháru proti gigantovi

0
3

VK AGEL PROSTĚJOV
FENERBAHCE ISTANBUL

Čas: 1:07 hodin
Rozhodčí: Szabó (Maďarsko) a Harizanov (Bulharsko).
Diváků: 1200
1. set: 11:25 26 minut 2. set: 21:25 25 minut
3. set: 15:25 22 minut
miinu
m
nutt

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
V
Vinc
Vi
inc
ncouro
ouroováá
ou

Soares, Růžičková,
Trenérská dvojice: Střídala: Gambová,
Hutinski
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA FENERBAHCE ISTANBUL:
Glass, Rodrigues, Bauer, Havlíčková, Kim, Erdem, libero Dalbeler.
Střídaly: Tokatlioglu, Oner. Trenér: Marcello Abbondanza.

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Hlavní však je nedopustit ve středečním duelu výsledkovou ostudu a vrátit se domů se ctí
První čtvrtfinálové utkání volejbalového CEV
Cupu právě probíhajícího ročníku 2013/2014 mezi
VK AGEL Prostějov a Fenerbahce SK Istanbul jasně ukázalo, s kým mají svěřenkyně trenéra Čady tu
čest. Jeden z nejsilnějších klubů současného světa
na Hané triumfoval drtivým způsobem a má tedy nakročeno do semifinále druhého nejvyššího poháru
Evropy. Přesto se ženy prostějovského „vékáčka“
snaží předem nic nebalit a v odvetě na turecké půdě,
která se hraje ve středu 12. února od 19.00 hodin českého času, chtějí zkusit výsledkový zázrak...
Prostějov/son
Aby ještě „Agelky“ dokázaly velkého favorita senzačně vyřadit,
musely by v Istanbulu jakýmkoliv
poměrem vyhrát odvetné střetnutí
(třeba i 3:2) a poté navíc ovládnout
rovněž dodatečný zlatý set do patnácti bodů. Pokud si však člověk
vybaví obrovskou sílu Fenerbahce
a jednoznačný průběh úvodního
vzájemného zápasu v jeho prospěch, vypadá takový scénář dost
nepravděpodobně, spíš jako sci-fi.
Mnohem reálnější je, že hostující
tým bude v orientu odvracet hrozbu debaklu.
„Prvotní samozřejmě je nikdy
nic dopředu nevzdávat, s tím také
do utkání půjdeme. Zároveň ale
všichni víme, že na straně soupeře

je podstatně větší hráčská kvalita a tím pádem by jakýkoliv jiný
výsledek než naše hladká porážka
znamenal výrazné překvapení.
Půjdeme za ním ze všech sil a uvidíme, jak vše dopadne,“ odtušil
před odletem do Turecka Miroslav Čada, hlavní trenér VK Agel
Prostějov.
Kde vidí lodivod šanci zaskočit
giganta na jeho vlastní palubovce? „Absolutní nezbytností
je dobrý servis. Většinu prvního
čtvrtfinále jsme podávali slabě
nebo v téhle činnosti kazili a podle
toho dva ze tří setů dopadly. Hrát
venku vyrovnaně s Fenerbahce
můžeme jedině při riskantním
podání, které nám bude vycházet,
a kvalitním či aspoň solidním
zvládnutí všech ostatních činností.

Bylo plno. Na atraktivní souboj s tureckým Fenerbahce dorazilo takřka patnáct stovek příznivců, které domácí „Agelky“ mohutně povzbuzovaly v marném boji s evropským gigantem. 2x foto: www.vkprostejovcz
Pak lze ohromné síle protivníka
alespoň nějak čelit,“ přemítal Čada.
Jednu okolnost si přitom ještě
nechal v kapse. „S ohledem na
suverenitu Fenerbahce na našem hřišti se teoreticky může stát,
že Istanbul odvetu podvědomě
podcení a nepůjde do ní plně
koncentrovaný. Pokud se to náhodou stane, musíme takového
případného nesoustředění oka-

mžitě využít a vytěžit z něj maximum,“ pousmál se kouč volejbalistek Prostějova. „Jde však pouze
o hypotetické uvažování. Oni
podle mě moc chtějí celý CEV
Cup vyhrát, tím pádem dobře
vědí, co je v sázce, a pevně půjdou
za bezproblémovým potvrzením
postupu. My každopádně chceme
sami za sebe předvést náš nejlepší
volejbal. A na co to bude stačit,

ukáže až samotný zápas,“ přidal
Miroslav Čada logickou úvahu.
Prostějovská výprava pocestuje
do metropole Turecka zítra, tj.
v úterý 11. února a má logistickou výhodu v tom, že směr
Istanbul již v probíhající sezóně
jednou nabrala (při souboji na
Eczacibasi). Zpět domů se pak
VK AGEL vrátí den po zápase
ve čtvrtek večer.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Čas: 1:10 hodin
Rozhodčí: Renčín a Dmejchal.
Diváků: 400
1. set: 25:16 21 minut 2. set: 25:23 25 minut
3. set: 25:20 24 minut
miinu
m
nutt

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Malesevic

Hutinski

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
V
Vinc
Vi
inc
ncouro
ouroová
ou

Carter

Trenérská dvojice: Střídala: Gambová, Soares,
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Růžičková, Borovinšek,
a Ľubomír PETRÁŠ Zatloukalová

SestavA PVK Olymp Praha:
Mudrová, Halbichová, Hodanová, Trnková, Kvapilová, Mlejnková, libero
Dostálová. Střídala: Vinklerová. Trenér: Stanislav Mitáč.

0
3

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:19 hodin
Rozhodčí: Pecháček a Dziacký
Diváků: 300
1. set: 20:25 28 minut 2. set: 22:25 27 minut
3. set: 16:25 24 minut
SestavA TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK:
Dudová, Melicharová, K. Vašinová, Kubová, I. Vašinová, V. Závodná
libero: Spáčilová. Střídala: Kašparová, Mukařovská, Kavková.
Připraveny byly: Holišová. Trenérka: Alexandra
dra
ra Dedková..
Ded
edkoováá..
edko

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Gambová

Borovinšek
Soares

Trenér:
Miroslav ČADA

Steenbergen
rgeen
Růži
Rů
ž čk
ži
čkov
ovvá
Růžičková

Střídaly: Carter, Vincourová
Připravena byla: Malesevic.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...
EBA
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MIROSLAV ČADA: „Na takový super tým jsme prostě neměli...“
Prostějov - Už předem varoval před ohromnou silou Fenerbahce. A úterní vzájemný souboj na prostějovské palubovce potvrdil, že kouč prostějovských
„Agelek“ Miroslav Čada (na snímku) nemluvil do
větru. Istanbulská elita předváděla na Hané volejbal
v lecčems nápadně se blížící mužskému pojetí a ženy
Prostějova si kromě druhé sady ani neškrtly. Narazily
prostě na soka tak trochu z jiné planety. Tudíž i hodnocení hlavního trenéra VK bylo naprosto střízlivé...
Marek Sonnevend

Co vám zápas prozradil
o reálné síle SK třeba v porovnání se soupeři
z Champions League?
„Současné Fenerbahce je na
úrovni Vakifbanku Istanbul,
který loni vyhrál Ligu mistryň

i Mistrovství světa klubů a je
tudíž považován za nejsilnější
ženský tým planety. Předminulý týden však v turecké lize
podlehl právě Fenerbahce 0:3
a náš soupeř tady předvedl takový
volejbal, že není pochyb o jeho
vyšších kvalitách při porovnání
například s Cannes nebo Ecza-

cibasi Istanbul. SK má prostě na
všech postech jedny z nejlepších
hráček světa, tím pádem logicky
patří do úplné top kategorie.“
Lze něco výrazně zlepšit do odvety, aby byla
vyrovnanější?
„Pro nás to bude znovu strašně
těžké, neboť proti takovému
soupeři jsme pod neustálým
velkým tlakem ve všech činnostech. Prosadit se přes většinou
kompaktní a nesmírně vysoké
bloky je opravdu složité, holky
si častokrát neví rady a některé útočné body jsme tak dělali
i se štěstím na náhodu. Podobně
těžké je udržet solidní přihrávku
proti extrémně nebezpečnému
podání, byť tentokrát jsme příjem neměli až tolik špatný s vý-

jimkou sedmi inkasovaných es.
Co však můžeme určitě zlepšit,
to je servis, který jsme dost kazili
nebo jej dávali příliš slabý.“
Jak na vás působil místy až neuvěřitelný výkon Korejky Kim?
„Co ona jako žena herně dokáže je opravdu neskutečné! Má
vynikající podání, díky svému
dosahu útočí z obrovské výšky a hlavně její pipe je doslova fantastický. Tyhle útoky ze
zadní pozice, které je schopná
položit doprostřed hřiště, jsou
téměř srovnatelné s muži a něco
takového jsme v Prostějově ještě neviděli. Klidně by to mohlo
sloužit jako instruktážní video
volejbalového ideálu v dané
herní činnosti.“

Foto: Milan Fojt

„Fenerbahce má nejlepší hráčky Výsledky CEV Cupu

z nejlepších,“ uznala KATIE CARTER a Champions League žen
Prostějov/son – Do závěrečné fáze se posouvají evropské poháry
volejbalistek, v jejich probíhajícím ročníku 2013/14 byly během minulého týdne na programu úvodní duely čtvrtfinále play off. Pojďme se
za nimi krátce ohlédnout.
V CEV Cupu, kde se ženy VK AGEL Prostějov (zatím) marně snaží
konkurovat nadupanému Fenerbahce Istanbul, hrály další tři dvojice soupeřů. A pouze v jediném případě uspěl tým, který do druhého
nejvyššího poháru starého kontinentu přešel z Ligy mistryň. Tím celkem
byly německé Drážďany díky vítězství 3:1 na hřišti ruského Chimiku
Južnyj, zatímco rumunské Dinamo Bukurešť hladce podlehlo 0:3
v taktéž ruském Jekatěrinburgu a ázerbájdžánský Azeryol Baku padl
těsně 2:3 v polské Muszyně.
V Champions League už se bojuje o postup do rozhodujícího Final Four,
kde má jistou účast pořádající Rabita Baku.Azatím to vypadá, že ji mezi
elitní čtyřkou doplní další velcí favorité. Turecký obhájce titulu Vakifbank Istanbul totiž přemohl francouzské Cannes 3:1, jiný zástupce země
půlměsíce Eczacibasi Istanbul zvítězil stejným poměrem v Omsku
a další ruský klub Kazaň triumfoval taktéž 3:1 ve švýcarském Curychu.
Odvety jsou na programu hned v tomto týdnu.

Prostějov - Když v jakémkoliv sportu bojujete proti někomu, kdo je o jednu výkonnostní kategorii výše a drtí vás
svou nepopiratelnou kvalitou, místy se jen těžko ubráníte
bezmoci. Právě takhle se většinu střetnutí s Fenerbahce
Istanbul nejspíš cítily všechny prostějovské volejbalistky,
Katie Carter nevyjímaje. Americká univerzálka se následně k hladké porážce vrátila v rozhovoru pro Večerník.
Marek Sonnevend
Můžete střetnutí okomentovat ze svého poh-

ledu?
„V úvodu jsme byly hodně
nervózní a nedržely se taktiky,
kterou určil kouč. Po špatném
prvním setu jsme se ale naštěstí
uvolnily, ve všem zlepšily
a začaly si zápas užívat. Škoda
koncovky druhé sady, kterou
jsme mohly získat. Nepovedlo
se a zkusíme tedy štěstí za týden
v istanbulské odvetě.“
Souhlasíte s názorem,
že současné Fenerbahce
je ještě silnější než Eczacibasi
a Cannes, které jste potkaly
v Lize mistryň?

„S tím naprosto souhlasím!
Ten tým má na všech pozicích
v sestavě nejlepší hráčky z nejlepších, alespoň tak to vidím já.
U Cannes i Eczacibasi se přece
jen dala najít některá trošku
slabší místa, přes něž jsme se
mohly prosadit, jenže v případě
Istanbulu nic takového prostě
neexistuje. Tenhle kolektiv je na
absolutně nejvyšší úrovni, co se
ženského klubového volejbalu
týče.“
Můžete s ním při vlastním špičkovém výkonu přesto svést v odvetě
vyrovnanější bitvu než dnes?
„Určitě ano. Jak už jsem řekla,
i tentokrát byl aspoň jeden set
naprosto vyrovnaný a klidně

Foto: Milan Fojt
jsme jej mohly vyhrát. Na výkon
z dnešní druhé sady musíme
v Istanbulu navázat, všechny na
hřišti tam odvést své naprosté
maximum. Potom máme šanci.
Teoreticky i na vítězství, reálně
třeba na zisk setu. Uvidíme.“

Výsledky čtvrtfinále CEV Cupu žen 2013/14 (první zápasy)
VK AGEL Prostějov – Fenerbahce Istanbul 0:3 (-11, -21, -15)
Fakro Muszyna – Azeryol Baku 3:2 (20, -22, -22, 26, 13)
Chimik Južnyj – SC Drážďany 1:3 (18, -21, -22, -20)
Uraločka Jekatěrinburg – Dinamo Bukurešť 3:0 (19, 20, 20)
Výsledky čtvrtfinále Champions League žen 2013/14 (první zápasy)
Omička Omsk – Eczacibasi Istanbul 1:3 (-17, -27, 22, -21)
Vakifbank Istanbul – RC Cannes 3:1 (-21, 7, 18, 9)
Volero Curych – Dynamo Kazaň 1:3 (20, -14, -25, -22)

Volejbal

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. února 2014

Prostějovské volejbalistky sehrály v uplynulém týdnu hned tři zápasy

CEV CUP: „Agelky“ vzdorovaly obří istanbulské síle marně
Bodový vývoj - první set:
1:1, 1:3, 2:5, 3:11, 4:15, 5:19,
8:21, 8:23, 10:23, 11:25. Druhý set: 2:0, 5:3, 5:5, 7:5, 10:6,
10:8, 11:10, 12:12, 13:16,
15:16, 17:17, 19:18, 19:22,
21:22, 21:25. Třetí set: 1:1,
1:7, 3:7, 5:8, 10:13, 10:20,
12:22, 14:22, 14:24, 15:25.
Prostějov/son - Plán prostějovských volejbalistek co nejvíc
potrápit Fenerbahce SK Istanbul
v úvodním čtvrtfinále evropského
CEV Cupu 2013/2014 nevyšel.
Vysoce favorizovaný tým celého
tohoto poháru na českém území
kraloval a týmu VK AGEL nedovolil v jednoznačném utkání
dosáhnout byť na jedinou sadu.
Vyrovnaný boj přitom hráčky

domácích sváděly pouze ve
druhém dějství, jinak neměly
šanci. Odveta je na programu již
tuto středu 12. února od 19.00 hodin v Turecku.
Píše se úterý 4. února 2014 a Městská
hala Sportcentrum ožívá největším
volejbalovým šlágrem této sezóny.
Úvodní utkání čtvrtfinále druhého
nejvýznamnějšího evropského poháru přilákalo na tribuny velmi solidní
návštěvu. Domácí příznivci sice byli
natěšeni na možné překvapení, ale
nakonec se museli smířit s realitou...
Hostující hvězdy totiž na nic nečekaly
a okamžitě rozjely super podívanou nejvyšší mezinárodní úrovně.
Výborným servisem (hlavně drtivé
Kim) a těžko chytatelným útokem
z velké výšky všech zakončujících
plejerek dostávaly „Agelky“ pod
značný tlak, se kterým bylo hodně
složité se vypořádat. Když navíc
domácí hráčky přidaly i řadu nevynucených chyb zejména na podání,
nabíraly stále větší ztrátu. Už
v polovině zahajovací sady dosáhl
rozdíl propastných jedenácti bodů
(4:15) a navíc pořád rostl, za hro-

zivého stavu 5:19 dokonce hrozil
jednociferným debaklem. Ten sice
prostějovský výběr těsně odvrátil,
ovšem převaha tureckého velkoklubu
byla obrovská - 11:25 a 0:1.
To druhá část odstartovala z hlediska domácího mančaftu mnohem
sympatičtěji, konkrétně rychlým
vedením 2:0 a následným hájením
dvoubodového náskoku. Díky pronikavému zlepšení veškerých činností
jej prostějovská družina nejen držela,
ale po vyrovnání na 5:5 okamžitě
zdvojnásobila na dost slibných 10:6.
Čerstvý vítr přitom na palubovku
vnesla střídající Gambová, v této
fázi „vékáčko“ předvádělo parádní
výkon. Leč zaskočené zástupkyně
Fenerbahce znovu zabraly a svůj
krátký herní útlum nechaly za sebou
opětovným ovládnutím průběhu
- 13:16. S tím se však zase nehodlaly smířit bojovnice z ČR, načež
famózně otočily skóre zpět ve svůj
prospěch - 19:18! Bohužel koncovka
pak již patřila istanbulské kvalitě 21:25 a 0:2.
Zvládnutím ošidného závěru nabrala
turecká drtička předtím trochu och-

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Na družstvo v takovém hráčském složení jsme prostě neměli, ohromně
silný Istanbul byl nad naše herní možnosti. Přesto jsme proti jasnému favoritovi letošního CEV Cupu nastoupili s až zbytečně velkým respektem
a nedokázali se mu vyrovnat především v útoku, kde hosté dominovali.
Jejich ofenzivní převaha byla hlavním důvodem hladké porážky, neboť
všechny útočnice Fenerbahce pravidelně překonávaly naši obranu, zatímco my jsme se přes defenzivu protivníka nedokázali prosadit.“

Marcello ABBONDANZA - Fenerbahce SK Istanbul:

Prostějov/son – Plnění role favoritek nevyšlo našim mladým volejbalistkám ve 4. dvoukole nadstavbové části extraligy ČR 2013/14
zdaleka tak, jak si představovaly.
Kadetky VK Prostějov sice Plzeň
dvakrát porazily, ale jednou pouze těsně, a coby lídryně tabulky
nečekaně ztratily bod. Juniorské
Agelky pak stejnému soupeři dvakrát podlehly bez bodového zisku,
což je téměř jistě odsoudilo k šestému místu po nadstavbě.

JUNIORKY

Sestava v obou utkáních: M. Zatloukalová, Lakomá, Přibylová,
Macková, Faksová, Valášková,
libero Kratochvílová – Klusáková, L. Zatloukalová, Adamčíková.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Soupeř byl sice herně slabší než
my, zato nás převyšoval mentálně
a mnohem větší soustředěností. Holky se nedokáží delší dobu
koncentrovat ani plnit stanovené
pokyny, proto jsme v obou zápasech po jasně ovládnutých prvních
setech úplně přestali hrát a spoustou vlastních chyb soupeři darovali
snadná vítězství. Prostě jsme kupili
hlouposti, což vedlo ke dvěma zbytečným porážkám. Na konečné páté
místo dosáhneme jen tehdy, pokud

děvčata dokážou v rozhodujících
střetnutích dodržovat taktiku a prodat, na co volejbalově mají. Hlavně
musí celý tým sám chtít.“

KADETKY

Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Meidlová,
Adamčíková, Faksová, Valášková - Hubrová. Sestava v druhém
utkání: L. Zatloukalová, Lakomá,
Adamčíková, Meidlová, Ryšavá,
Valášková – Hubrová, Faksová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Úvodní zápas jsme rozjeli dobře,
jenže polevili v koncovce zahajovacího setu. Toho soupeř využil, aby se
chytil, a celý duel pak byl vyrovnanější, než být mohl. Potíže nám dělal
hlavně servis hostů, které jsme jinak
ve všem převyšovali vzdor novým
zdravotním absencím. Za zvládnutí
tohoto souboje nakonec holkám patřila pochvala. Bohužel odvetu totálně
podcenily a nastoupily do ní nesoustředěně, z čehož pramenilo dvanáct
nevynucených chyb během úvodní
sady. Po následném zlepšení se totéž
opakovalo ve třetím setu, k otočení
výsledku aspoň na 3:2 pomohly až
změny v sestavě. Oproti vcelku dobrému prvnímu utkání ale mančaft podal mnohem horší výkon a zbytečně
ztratil bod.“

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

bl
h d zas na maximální
i l
ablou
pohodu
míru, což mělo za následek její další
těžko zastavitelný tlak (1:7). Že to
přece jen může jít, ukázaly Čadovy
svěřenky hned vzápětí korekcí na
přijatelnějších 5:8. Ale aby dokázaly čelit souboru renomovaných
reprezentantek volejbalově vyspělých
zemí, nesměly vůbec chybovat a hrát

na hranici
h i i svých
ý h možností.
ž tí Proto
P t
škoda, že v pasáži, kdy se mohly
soupeři ještě víc přiblížit, zkazily tři
servisy za sebou. Čehož Abbondanzova squadra tažená neskutečnou
Kim hbitě využila k definitivně rozhodujícímu trháku (10:13 na 10:20).
Zbytek střetnutí se poté jen dohrával
pod taktovkou hostů - 15:25 a 0:3.

JUNIORKY

1. Olymp Praha 13 3
2. Č. Budějovice 11 5
3. Brno
11 5
4. Frýdek-Místek 8 8
5. Plzeň
4 12
6. Prostějov
1 15

41:20
35:19
38:22
30:30
16:39
15:45

37
33
32
24
13
5

KADETKY

1. Prostějov
2. Olymp Praha
3. Řepy
4. Brno
5. Plzeň
6. Šternberk

14 2
12 4
10 6
7 9
3 13
2 14

45:19
40:17
34:26
27:35
19:43
19:44

40
36
28
19
11
10

útočit i na triumf v Champions League

Prostějov/son - Volejbalistky VK AGEL prošly v tomto soutěžním
ročníku základní skupinou Ligy mistryň, kde potkaly špičkové evropské kluby Eczacibasi Istanbul či RC Cannes. Na ještě silnějšího
soupeře však paradoxně narazily až po vyřazení z Champions League ve druhém nejvyšším poháru starého kontinentu. Čtvrtfinále
CEV Cupu 2013/2014 totiž „Agelkám“ postavilo do cesty Fenerbahce SK Istanbul, jež má letos opravdu extrémně kvalitní tým.
Tento vítěz Ligy mistryň z roku opory tureckého nároďáku Eda
2012 svým vynikajícím výkonem Erdem (blok) s Merve Dalbeler
v Prostějově dokázal, že ne ná- (libero), nemluvě o skvělých náhodou před dvěma týdny porazil hradnicích na lavičce připravených
v turecké lize Vakifbank Istanbul kdykoliv střídat.
coby úřadujícího mistra Champi- Navzdory svým obrovským kvaons League hladce 3:0. Na Hané litám přitom celá výprava SK vyFenerbahce předvedlo absolutní stupovala na území ČR relativně
top volejbal ženské úrovně, čemuž skromně a sympaticky. „Do Prosse ale při pohledu na jeho sestavu tějova jsme přijely s cílem zvítězit,
ani nelze divit.
pokud možno bez ztraceného setu.
Na smeči úřaduje patrně nejlepší To se povedlo, navíc jsme podaly
hráčka světa Yeon-Koung Kim dobrý výkon a můžeme tedy být
z Jižní Koreje doplněná o brazil- spokojené. Pomohl nám výborný
skou reprezentantku Fernandu Ro- start do střetnutí, problémy nastaly
drigues, na bloku ční nade všemi jen ve druhém setu vinou horšího
francouzská věž Christina Bauer, soustředění. Jinak jsme byly jasně
z univerzálu drtí protivníky nej- lepší a ze zápasu mám příjemný polepší česká plejerka Aneta Havlíč- cit,“ řekla blokařka Christina Bauer,
ková, perfektní kombinace řídí bez tří centimetrů dva metry vysonahrávačská jednička USA Alisha ká centimetrů vysoká svěřenka. Ta
Glass a našlapaný základ dotvářejí následně zodpověděla otázku, zda

by Fenerbahce hypoteticky mohlo
v případě letošní účasti v Champions League tuhle soutěž vyhrát. „Je
pravda, že máme skutečně velmi
silný tým schopný porazit kohokoliv, což ukázalo naše nedávné
vítězství nad Vakifbankem v turecké lize. Do Ligy mistryň však náš
klub nedostal divokou kartu a tento
pohár nehrajeme, proto ani nemá
smysl řešit, jak bychom v něm
teoreticky mohli dopadnout. Pro
nás je letos důležité odvádět co
nejlepší výkony v CEV Cupu, kde
je také řada velice kvalitních celků,
tudíž splnit cíl v podobě zisku trofeje za triumf v tomto poháru není
a nebude jednoduché. Každopádně za touhle výzvou pevně jdeme
a o úspěch v Champions League
se snad pokusíme v příští sezóně,“
rozhovořila se Bauer.
Pokud vedení Fenerbahce udrží
stávající kádr a Evropská volejbalová federace posvětí jeho návrat
mezi oddílovou elitu Evropy, je
patrně největší favorit na ovládnutí Ligy mistryň 2014/2015 jasně daný.

„Markevich nemá víza, nebudeme ji platit za nic,“
objasnil odchod běloruské smečařky Peter Goga
Prostějov/son - Po hodně dlouhém a poměrně složitém jednání
se vedení VK AGEL Prostějov
rozloučilo se smečařkou Tatsianou Markevich z Běloruska.
Obě strany nakonec dohodly na
předčasném ukončení smlouvy
a kvalitní legionářka tak na
Hané skončila.
„Táňa pořád nemá víza, tím pádem
nemůže v České republice pobývat

Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
20. kolo: SG Brno - Přerov 1:3 (-14, 23, -19, -19). Nejvíce bodů: Suchá 24,
Hudylivová
y
11,, Beránková 7 - Dedíková 15, Langová 13, Kohoutová 12 * Ostrava
- Šternberk 3:2 (15, -20, -23, 25, 16). Nejvíce bodů: Starzyková 17, Polášková 16,
Nachmilnerová 15 - S. Janečková 19, Polášková 18, M. Janečková 17 * Volný los
Slavia Praha.

„Jsem velmi spokojený, neboť se nám podařilo zvítězit beze ztráty setu a
přesně to jsme chtěli. Vyšel nám vstup do utkání a celý zahajovací set, potom
přišly určité potíže i díky zlepšení soupeře na přihrávce. Slabší pasáž jsme
ale překonali, zápas měli celkově ve své moci a dobrým výkonem dospěli
k hladké výhře, z čehož mám radost.“

Plzeňské mládežnice byly na Hané Fenerbahce na Hané ukázalo, že by mohlo

o chlup úspěšnější

Nadstavbová část skupina o 1. 5. místo:
20. kolo: VK AGEL Prostějov - Olymp Praha 3:0 (16, 23, 20). Nejvíce bodů:
Kossányiová a Carterová po 13, Steenbergenová 12 - Kvapilová 12, Hodanová
11, Trnková 8 * KP Brno - Frýdek-Místek
ý
2:3 (24,
( , -19,, -18,, 22,, -12).) Nejvíce
j
bodů: Širůčková 26, Michalíková a Vyklická po 16 - Kubová 28, V. Závodná 19,
Melicharová 13 * volný los SK UP Olomouc
21. kolo: Frýdek-Místek - Prostějov 0:3 (-20, -22, -16). Nejvíce bodů: Kubová
19, Závodná 11 - Gambová 12, Borovinšeková 11, Kossányiová
y
9 * Olomouc KP Brno 3:0 ((19,, 15,, 17).) Nejvíce
j bodů: Napolitano Šenková 16, Rutarová 13, P.
Kojdová 12 - Širůčková 10, Vyklická 9 * Volný los Olymp Praha.

ani za nás hrát a z tohoto pohledu
jiná možnost neexistovala. Pokud
hráčka z takové příčiny nemůže
naplňovat svůj kontrakt, nemůžeme ji my dál platit vlastně za
nic,“ objasnil jasně a důrazně Peter
Goga, sportovní manažer prostějovského volejbalového oddílu.
Definitivní konec Markevich
u
pětinásobných
mistryň
UNIQA extraligy to však s určitou pravděpodobností ještě
neznamená. „Současně jsme
se s Táňou domluvili rovněž na
tom, že se do Prostějova od příš-

tí sezóny může vrátit. Musí ale
splnit dvě podmínky: být zdravá
a hlavně mít víza na celý soutěžní ročník 2014/2015. My k jejich
získání v rámci našich možností
maximálně pomůžeme, a jestli
je opravdu dostane, vstoupí nová
smlouva od léta v platnost. Tatsianu bychom přitom v týmu rádi
měli, neboť jde o velice kvalitní
volejbalistku se značnými mezinárodními zkušenostmi i nepopiratelným přínosem pro kolektiv,“
zdůraznil Goga.
Jak tohle všechno dopadne?

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

Prostějov
Olymp Praha
Olomouc
Frýdek-Místek
KP Brno

Z

V

P

PS

PM

B

20
20
20
21
21

20
16
14
13
11

0
4
6
8
10

60:7
50:18
49:23
45:30
38:40

1637:1142
1618:1317
1672:1437
1683:1549
1655:1687

59
48
41
40
33

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

Z

V

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

20
20
21
19
20

11
7
5
4
0

9
13
16
15
20

38:37
24:41
28:50
19:47
2:60

1596:1611
1314:1465
1532:1759
1300:1535
1044:1549

31
22
18
11
0

Ostrava
Šternberk
Přerov
Slavia Praha
SG Brno

kam příště...
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
22. kolo, čtvrtek 13. února, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov - SK
UP Olomouc (25.2., 18:00), Olymp Praha - Frýdek-Místek, VK KP
Brno volný los.
23. kolo, sobota 15. února, 17.00 hodin: SK UP Olomouc - Olymp Praha, KP Brno - VK AGEL Prostějov (18:00), Frýdek-Místek volný los
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
22. kolo, čtvrtek 13. února, 17.00 hodin: Ostrava - Slavia (18:00),
Šternberk - Přerov, SG Brno volný los.
23. kolo, sobota 15. února, 17.00 hodin: Šternberk - Slavia, SG Brno - Ostrava (19:00), Přerov volný los.

Zájezd fanoušků VK

na extraligový duel do BRNA
Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 23. kola UNIQA
A
extraligy žen 2013/14 mezi VK Královo
Pole Brno a VK Prostějov.
Duel na jihu Moravy v rámci nadstavbové
části letošního ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu
15. února od 18.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 16.00 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 12. února do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen
při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

MŮŽETE VYHRÁT
TŘEBA LET
BALÓNEM

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ ODSTARTOVALA...

nalistujte stranu 21

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

PRO OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO

Pražský Olymp tentokrát v Prostějově moc nezlobil Ve Frýdku-Místku boj,
a ženy VK otevřely nadstavbu třísetovým triumfem ale nikoliv ztracená sada
Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 3:2, 4:5, 10:6, 10:8, 12:9,
12:11, 15:12, 15:14, 21:14,
23:15, 25:16. Druhý set: 0:1,
2:1, 4:3, 4:6, 8:9, 8:12, 10:14,
15:14, 16:18, 18:20, 20:20,
22:23, 25:23. Třetí set: 0:1,
6:1, 6:9, 11:10, 13:12, 13:14,
15:14, 15:16, 18:16, 18:18,
22:18, 24:19, 25:20.
Prostějov/son - Třetí střet dvou
aktuálně nejlepších českých
týmů v letošní sezóně skončil
hladkým vítězstvím volejbalistek VK AGEL Prostějov. Lídr
UNIQA extraligy 2013/2014
měl ve dvacátém kole soutěže
s ženami PVK Olymp Praha
potíže jen ve druhém setu, jinak držel utkání pod kontrolou
a jednoznačnou výhrou upevnil
své průběžné vedení.
Úvodní sada byla dlouho vyrovnaná a nic nenasvědčovalo
pozdějšímu jasnému výsledku. Do
stavu 5:6 se oba týmy přetahovaly
o těsné vedení, než se první trhák
povedl „Agelkám“ při podání Vincourové (10:6). Na tenhle nápor
ještě soupeřky dokázaly reagovat
dotažením na rozdíl jediného bodu
(12:11 a 15:14), jenže vzápětí

skvěle zapodávala Steenbergen
a dlouhá šňůra na 21:14 rozhodla.
Nejistý a těžkopádný Olymp často
chyboval, domácí hráčky postupně
zlepšily přihrávku, útok i obranu
a druhou polovinu setu suverénně
ovládly - 25:16 a 1:0.
Po zvládnutém vstupu do druhé
části (4:3) jim však znovu odešel
příjem, čehož mnohem kvalitněji
hrající PVK využil k razantnímu obratu na 8:12. Nepřesnosti
v této pasáži naopak hromadily Agelky, které dost vypadly
z tempa a umožnily předtím bezradnému celku z metropole nabrat
sebevědomí. Leč horké kaštany
z prostějovského ohně tahala další
sérií výborných servisů opět Steenbergen (10:14 na 15:14), čímž se
rozpoutal rovnocenný boj o každý
míč. Pražský výběr přitom už už
sahal po setovém srovnání (18:20,
22:23), ovšem závěr favoritky silou
vůle přece jen zvládly - 25:23 a 2:0.
Zachráněný osud sady prostějovské
„vékáčko“ nakopl a start třetího
dějství podle toho vypadal (6:1).
Nebylo však radno v krizi tonoucí
protivnice jakkoliv podceňovat,
neboť hned vzápětí samy přešly do
ofenzivy vedoucí k okamžitému
stržení průběhu na jejich stranu.
Osmibodový úder na 6:9 (!) měl
váhu velmi tvrdého boxerského
direktu, z něhož se zaskočené ženy
VK potřebovaly otřepat. Povedlo se
jim to rychle, zanedlouho již zase
vedly 11:10! Po tomhle extrémním
veletoči bylo možné úplně všechno
a realita duel vrátila do vyrovnané

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Jsem spokojený s hladkou výhrou, byli jsme lepší ve všech činnostech
kromě bloků. Holky sice opět dost chybovaly na podání, ale díky kvalitním servisům, které dávaly, se soupeř ocital pod velkým tlakem. Této
převahy jsme následně využívali, neboť hosté se těžko prosazovali v útoku a nám se dařilo hodně balónů vychytat dobrou obranou v poli. Klíčová
byla zvládnutá koncovka druhé, z naší strany jinak trochu slabší sady.
Výsledek 3:0 považuji za důležitý, neboť jsme Olymp takovým poměrem
zdolali poprvé v sezóně a zvlášť po jeho dlouhé sérii vítězství je to cenné.“

Marcello ABBONDANZA - Fenerbahce SK Istanbul:

„Dostali jsme kládu, a to hodně velkou. V letošní sezóně na Prostějov zatím
nestačíme, tentokrát to bylo jasně vidět. Daří se nám celkem bez problémů
zvládat bagrovou válku se všemi ostatními soupeři v lize, jenže VK AGEL je
trochu jiný level a na ten my momentálně nedosahujeme. Přitom domácí tentokrát nehráli na maximum svých možností, hlavně ve druhé sadě byli k nakousnutí a vypadalo to, že nám set chtějí darovat. Bohužel jsme si ho nevzali
především vinou svých vlastních chyb, což mě mrzí. Holky si v rozhodujících
okamžicích nevěřily a komplex Prostějov tak z naší strany dál trvá.“
bitvy.
Oba
bi
Ob kolektivy
k l k i střídaly
říd l krásné
ká é
momenty s lehkými hrubkami, až
přišla na podání střídající Soares
a společně se svými parťačkami
zrežírovala klíčový únik z 18:18
na 22:18. Honit bycha pak už pro
hosty bylo pozdě, přesvědčivé
vítězství zůstalo doma - 25:20 a 3:0.
„V úvodním setu jsme dobře
servírovaly a tím soupeře dostávaly pod tlak na přihrávce, což
byl trenérův hlavní záměr. Ve
druhé sadě přišlo polevení, naštěstí
jsme zabraly a nepříznivý stav
v důležitém závěru ještě otočily.
Potom už jsme si střetnutí pohlídaly. Moc mě těší naše kvalitní ob-

rana v poli.
li Konečně se povedlo
dl
zvednout spoustu míčů nejen na
tréninku, ale i v zápase,“ usmívala
se po utkání Solange Soares, kapitánka VK AGEL Prostějov.
Její kolegyně s páskou z PVK
Olymp Praha Iveta Halbichová poznamenala: „Se soupeřem jsme se
zvládly držet vždy do nějakých patnácti bodů a pak nám ujel. Je znát,
že v důležitých chvílích děláme víc
chyb a přestaneme bodově útočit,
zatímco Prostějov naopak. Lepší
hru jsme dnes předvedly jen ve
druhém setu, ale tam nám bohužel
utekla koncovka, což v podstatě rozhodlo celý zápas.“

Bodový vývoj - první set: 0:1,
2:1, 3:4, 4:7, 7:8, 7:11, 9:11,
11:14, 14:14, 16:16, 16:19,
17:21, 18:23, 20:25. Druhý set:
1:1, 4:1, 4:5, 7:5, 9:6, 9:8, 10:12,
11:14, 14:14, 14:19, 16:21,
20:21, 22:22, 22:25. Třetí set:
0:4, 1:9, 2:11, 4:13, 6:13, 7:16,
9:16, 10:20, 14:20, 14:23, 16:25.
Frýdek-Místek, Prostějov/son Prostějovské volejbalistky i po
uplynulém víkendu kralují UNIQA
extralize ČR 2013/2014. Ani v jednadvacátém kole nejvyšší tuzemské
soutěže totiž nenašly přemožitelky,
když vcelku přesvědčivě zvítězily na
palubovce Sokola Frýdek-Místek.
Protivník sice v sobotu v rámci jednadvacátého kola dva sety statečně
odolával, avšak prostějovské ženy
jeho odpor nakonec zlomil. Po dvou
zápasech nadstavbové části mají
skóre 6:0 a v čele průběžné tabulky
již jedenáctibodový náskok.
Oproti předchozím duelům kouč
„Agelek“ dost promíchal základní
sestavu, přesto jeho svěřenky otevřely své třetí utkání v pěti dnech dobře.
Díky kvalitní obraně v poli a bodovým
útokům kapitánky Soares otočily průběh zahajovací sady z 2:1 na 4:7, čímž
získaly proti tradičně vyhecovanému
soupeři potřebný klid. Většině hráček
se však při zakončení nedařilo skládat

„Vinou horší přihrávky jsme se v úvodních dvou setech těžko prosazovali
při zakončení. Kvalitnější útočně i celkově byla z naší strany až třetí sada,
v součtu jsme zápas měli až na jeden či dva momenty pod kontrolou. Výkon
jsme nepodali ideální, ale důležité je vítězství, navíc jasným výsledkem.“

Alexandra DEDKOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Musím pochválit svůj tým za velice kvalitní výkon. Prostějov je herně
určitě výš, ale naše mladé holky výborně dirigované Katarinou Dudovou
a za velkého přispění Pauly Kubové se nemají za co stydět.“
míče
Sokolky
íč na zem, ččehož
h ž bbojující
j jí í S
k lk
využily po sérii smečovaných podání Kubové ke srovnání skóre (11:14
na 14:14). Rovnocenná přetahovaná
o každý balón pak trvala jen chvíli, než
favoritky utekly do druhého trháku
(16:16 na 16:19) a o svůj náskok už
tentokrát nepřišly, naopak jej v závěru
mírně navýšily - 20:25 a 0:1.
Hned zkraje druhé části ale své nedávné parťačky z prostějovského týmu
zaskočila účinným servisem ve Frýdku-Místku hostující Melicharová, což
vedlo k úvodní převaze TJ 4:1. Naštěstí hned vzápětí oplatila stejnou mincí
Gambová, druhá z aktérek meziklubové výměny zpřed dvou týdnů - 4:5.
Bohužel „Agelky“ v této fázi střetnutí
dost chybovaly a houževnatý protivník
tudíž šel znovu do vedení až 9:6. Leč
opět nemělo dlouhého trvání, nový obrat zvládlo zpřesněné „vékáčko“ ještě
do půlky setu - 10:12. Neurovnaný
vývoj plný výkyvů následně pokračoval a utnulo ho teprve dvojnásobné
střídání, jež našim barvám viditelně
pomohlo. Klíčový byl přitom pětibodový únik z 14:14 na 14:19 při podání Gambové, obhájkyně titulu pak

nezastavil ani nepříjemný výpadek
v podobném trvání čtyř bodů (z 16:21
na 20:21). Koncovka sice kvůli tomu
přinesla menší drama, ovšem s příznivým vyústěním - 22:25 a 0:2.
Povzbuzen touhle potěšující skutečností
vlétl prostějovský mančaft do třetí zápasové kapitoly jako uragán a bleskovým
úderem do té doby vzdorující Severomoravanky nekompromisně uzemnil
- 2:11. Celé hostující družstvo konečně
předvádělo skvělý výkon v delším časovém úseku, čímž získalo nad zbytkem
mače jasnou kontrolu. Žádné výraznější
potíže již s jedinou výjimkou (z 10:20
na 14:20) nenastaly, a do Prostějova tak
putovalo třísetové vítězství - 16:25 a 0:3.
„Zpočátku jsme dělaly chyby, ještě ani
druhý set nebyl vinou zbytečných nepřesností moc dobrý. V jeho koncovce
i celkově v utkání však rozhodly naše
zkušenosti,“ konstatoval po utkání kapitánka VK AGEL Prostějov Solange
Soares. „Myslím, že první dva sety
byly vyrovnané díky našemu dobrému
příjmu a obraně v poli. Třetí sada už
proběhla jednoznačně v režii hostů,“
přidala Martina Mukařovská, kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s navrátilkyní do kádru prostějovských volejbalistek VK AGEL

„VĚŘÍM, ŽE SE ČASEM DOKÁŽU PROSADIT…“

Bronzová medailistka z juniorského
kého mistrovstvíí Evropy vy
vypráví nejen o tom, jak jí bolavé rameno přibrzdilo kariéru
Prostějov - Sázet ve větší míře na mladší hráčky
čky a dáám volejbavolejba
avat příležitost k dalšímu růstu i vyloženě mladým
ozofie VK
K
listkám. To je už dva roky součást oddílové filozofie
ká posila
a
AGEL Prostějov, do níž přesně zapadá loňská
etá smez Přerova Barbora Gambová. Jednadvacetiletá
vovala až
čařka však první duely za svůj nový klub absolvovala
robíhající
v minulých dvou týdnech, neboť úvodní polovinu probíhající
sezóny strávila na hostování ve Frýdku-Místku, kde se rotie těchto
zehrávala po operaci zraněného ramene. Peripetie
zdravotních komplikací i další zajímavé věci jsme rozebrali
ník.
v následujícím exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Marek Sonnevend
Na úvod bych se vrátil do
jara 2013, kdy jste musela na
chirurgický zákrok bolavé pravé
ruky. Šlo o váš první takhle vážný
problém v kariéře?
„Ano, na žádné jiné operaci jsem předtím v životě ještě nebyla. Navíc se až
přímo během toho zákroku ukázalo,
že stav ramene je horší, než se podle
předchozích vyšetření zdálo. Proto následná rekonvalescence trvala oproti
původním plánům déle.“
Co přesně jste s ramenem
vlastně měla?
„Sešívali mi rotátorovou manžetu
a brousili výrůstek na hlavici ramenního
kloubu. Ta ruka mě začala bolet už asi
půldruhého roku před operací a bolest se
postupně zvětšovala. Tudíž bylo jasné,
že to budu muset časem nějak řešit.“
Taková zdravotní potíž vás
asi dost přibrzdila ve slibně se
rozvíjející kariéře, ne?
„Dá se to tak říct... Když vrcholového sportovce víc než rok omezuje ve
výkonech nepříjemná bolest, určitě
to není ideální. V mém případě už
nebyla dobrá hlavně druhá polovina
minulé sezóny, protože tam mi rameno nedovolovalo vůbec hrát naplno
a na hřišti jsem se spíš trápila. Prostě
nebylo zbytí, operace se za daných
okolností stala nevyhnutelnou.“
Čtvrt roku po zákroku jste
nastoupila do přípravy VK
AGEL, ale těsně před startem

stování do
extraligy odešla na hostování
Frýdku-Místku. Jak jste tenhle
přesun brala?
„S tím nápadem přišell ppan
ní roČada, abych se po zranění
zehrála v týmu, kde budu mít
uvíc šancí pravidelně nastupovat do utkání. Trenér see
m
mě zeptal, jestli s takovým
řešením nemám problém,,
h
a já souhlasila. Kdybych
totiž zůstala v Prostějověě
a jen občas na chvíli střída-la, asi těžko bych se rych-o
leji dostávala zpátky do
dtempa. Hostování ve Frýdší
ku-Místku byla asi nejlepší
.“
varianta, jaká mohla nastat.“
Soudě dle statistik
tik
se vám na severu
eru
Moravy poměrně dařilo,
řilo,
že?
„Zápas od zápasu to bylo lepší,
postupně jsem nabírala formu
íc a víc
a cítila, že jsem pro tým víc
y jsou ve
platnější. Navíc i tréninky
ejně jako
Frýdku-Místku dobré, stejně
hráčská parta. Celkově see mi tam
stování za
líbilo a určitě mi tohle hostování
dané situace hodně pomohlo.“
hlo.“
Co tedy říkáte na fakt, že
vás prostějovské „vékáčko“ po základní fázi extraligy vzalo zpět?
„O možnosti, že se během sezóny
vrátím zpátky do Prostějova, jsem
věděla hned od začátku toho hostování. Proto jsem na takové řešení

BARBORA GAMBOVÁ OČIMA TRENÉRA ČADY…
„Už podruhé naskočila do zápasu jako střídající hráčka
a hodně zvedla výkon celého týmu. Tím si řekla o mnohem větší šanci, kterou také dostane. Se svou ne zrovna jednoduchou situací
po dlouhé rekonvalescenci si vůbec neláme hlavu, nijak se nepáře s velkou
zodpovědností, prostě jde na hřiště a hraje nejlíp, jak umí. Potvrzuje svůj talent, má výborný přístup k tréninkům i utkáním a maximální nasazení, naopak u Báry nevidím žádnou výraznou slabinu. Velmi solidně přihrává, dobře
servíruje, slušně na svou výšku útočí a je poměrně úspěšná také při obraně,
hlavně v poli. Zatím jsem s ní naprosto spokojený, jen musí v takovém trendu
vydržet. Pokud ano, čeká ji už ve zbytku letošní sezóny dost příležitostí.“
Tato slova pronesl kouč žen VK AGEL Prostějov Miroslav Čada po
úvodním čtvrtfinále CEV Cupu s Fenerbahce Istanbul

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
ODSTARTOVALA...

„Neřekla bych přímo šok, ale velký rozdíl
to pochopitelně byl a je. VK AGEL má jiné
možnosti, zázemí i celkové zajištění, na což
se zvyká snadno. I všechny holky včetně
zahraničních jsou v pohodě, takže se vždycky
nějak domluvíme, a řekla bych, že kolektiv
tvoříme fakt dobrý. Když se celkově ohlédnu,
zvykla jsem si v Prostějově bez větších potíží.“
Mladá volejbalistka BARBORA GAMBOVÁ o tom,
jak přijala přesun ze skromného oddílu
k tuzemskému gigantovi
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klubu tak trochu
šok?
„Neřekla bych přímo šok
šok, ale velký
rozdíl to pochopiFoto: archiv Večerníku
telně by
byl a je. VK
AGEL má logicbyla nachystaná a záleželo hlavně na ky úplně jiné možnosti, zázemí
tom, jak rychle se dostanu do formy i celkové zajištění, na což se zvya nakolik se mi ve Frýdku-Místku ká snadno. Dost odlišný byl však
bude dařit. Asi to nebylo špatné, pro- třeba i styl letní přípravy a poprvé
tože když jsme tady se Sokolem hráli v životě jsem také v družstvu narazila
před půlkou ledna, přišel za mnou na cizinky mluvící jinou řečí. Naštěspan Čada s tím, že mě po základní tí všechny holky včetně zahraničních
části berou zpátky sem. A já měla sa- jsou v pohodě, takže se vždycky
mozřejmě radost.“
nějak domluvíme, a řekla bych, že
Jak proběhlo přivítání od kolektiv tvoříme fakt dobrý. Když
staronových spoluhráček?
se celkově ohlédnu, zvykla jsem si
„Skvěle. Holky jsem už samozřejmě v Prostějově bez větších potíží.“
Netíží vás tlak nutnosti neznala z těch tří měsíců přípravy, které
ustále vítězit na tuzemské
jsem v Prostějově strávila před svým
odchodem na hostování. Hlavně scéně, ideálně bez jakékoliv pos těmi, jež neplnily žádné reprezen- rážky?
tační povinnosti a absolvovaly tak „Tohle je pro mne popravdě dost
celou klubovou přípravu, jsme se už nezvyklé. V Přerově jsme totiž
loni stihly poznat víc. No a ty ostatní nikdy nebyly v pozici favoritek,
poznávám důkladněji teď. Každo- které musejí vyhrávat, spíš to vždy

platilo z opačné strany papírově
slabšího týmu, jenž může favority
zaskočit. Naštěstí tady v Prostějově je spousta špičkových a mezinárodně kvalitních volejbalistek,
tudíž se vyhrávat v domácích soutěžích daří, maximálně se občas
ztratí nějaký set. Pod psychickým
tlakem ale jsme pořád, to člověk
cítí, vnímá. A prostě se s tím musí
vyrovnat.“
Momentálně jsou v kádru žen VK AGEL jen tři
smečařky včetně vás, čímž máte
solidní naději často naskakovat
do střetnutí. Vnímáte tuhle svou
šanci?
„Uvidíme, tohle záleží na trenérovi a jeho rozhodnutí. Samozřejmě
bude důležité, jak mi to půjde,
ještě se necítím úplně optimálně. Musím si znova zvyknout na
režim v Prostějově, jiné tréninky

oproti Frýdku-Místku a podobně.
Třeba se ale poštěstí a budu nastupovat častěji.“
Po zdravotní stránce už
jste zcela v pořádku?
„Na sto procent to ještě není, občas cítím v operovaném rameni
trochu bolesti. Nejde však o nic
vážného, ve hře mě to skoro vůbec
neomezuje. A hlavně se to každým
dalším dnem lepší, navíc pořád
chodím dvakrát týdně na rehabilitace. Věřím, že už budu zdravotně
v pohodě.“
Hostováním jste přišla
o bitvy v letošním ročníku Champions League. Mrzí to
hodně?
„Určitě jo, ale já jsem s tím vlastně
počítala. Hned po operaci mi totiž
doktor řekl, že mě čeká minimálně
půlroční pauza a že návrat do plného volejbalového zatížení asi potrvá
ještě déle. Což se potvrdilo. Naštěstí mám v Prostějově smlouvu na tři
roky a před sebou tedy ještě dost
času na prosazení. V příští sezóně
snad Champions League neprošvihnu.“
Je pro vás aktuální čtvrtfinále CEV Cupu s hvězdným Fenerbahce Istanbul takovou adekvátní náhradou za Ligu
mistryň?
„Trochu ano i vzhledem k velké
síle soupeře, který má jeden z nejkvalitnějších kádrů na světě. Podle
mě je úspěch, že holky postoupily
aspoň do CEV Cupu, a já si díky
tomu mohu užít svou premiéru
v evropských pohárech. Těším se
strašně moc, byť jsme první utkání
prohrály. V Turecku necháme určitě
maximum.“

kdo je
barbora gambová
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Prostějov
ěj se narodila
dil
7. března 1992 v Přerově, za necelý měsíc tedy bude mít
dvaadvacet let. Měří 177 centimetrů, váží 70 kilogramů a
hraje na pozici smečařky. S volejbalem začala již v útlém
mládí ve svém rodném městě, tamní oddíl PVK Přerov
Precheza byl jejím působištěm celou kariéru až do loňského léta.
Díky velkému talentu i tréninkové píli dlouhodobě patřila mezi nejkvalitnější
j mládežnické hráčkyy v zemi,, už v šestnácti letech ppoprvé
p naskočila do
extraligy žen a logicky prošla reprezentačními výběry České republiky všech
věkových kategorií. Na kontě má i jeden výrazný mezinárodní úspěch v podobě bronzové medaile z Mistrovství Evropy juniorek 2010, na jehož zisku se
hodně podílela coby členka základní sestavy.
Od podzimu 2011 ji však začalo trápit bolavé rameno, jehož stav se postupně zhoršoval a na jaře 2013 byla nezbytná operace. Bez ohledu na ni došlo
k přestupu do Prostějova, odkud loni na podzim putovala na hostování do
Frýdku-Místku. Tam se rozehrála, před dvěma týdny si ji VK AGEL stáhl zpět
a momentálně již nastupuje za svůj nový klub.

MŮŽETE VYHRÁT
LETECKÝ ZÁJEZD DO ŘECKA!
PRO OB
OBJEDNÁVKU PŘEDPLATNÉHO
volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

vraťte se na
stranu 21

INZERCE
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1(-9ë+2'1Ě-,329,11e58ÿ(1Ì
MOTOCYKLY
do 50 cm3
51 - 125 m3
126 - 350 cm3
nad 350 cm3 do 54 kW
nad 350 cm3 nad 54 kW

104,199,278,620,1.090,-

1È./$'1Ë$87202%,/<
3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

OSOBNÍ AUTOMOBILY
do 1 000cm3
976,1 001 - 1 200 cm3
1.118,1 201 - 1 450 cm3
1.299,1 451 - 1 650 cm3
1.478,1 651 - 1 800 cm3
1.694,1 801 - 1 900 cm3
2.385,1 901 - 2 000 cm3
2.421,nad 2 000 cm3
2.556,7$+$ý1È9ċ6ģ

42.651,-
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